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Toelichting
behorende bij het bestemmingsplan Langesteeg 6
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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Aan de Langesteeg 6 is een agrarisch bedrijfslocatie aanwezig. Van een agrarische bedrijfsvoering is al lange 
tijd geen sprake en de eigenaar wil het perceel daarom een nieuwe invulling geven. Hij is voornemens om de 
agrarische bedrijfslocatie te saneren en vervolgens een nieuwe, reguliere woning op zijn perceel te realiseren. 
Naast de beoogde nieuwe woning, is het voornemen ook om de huidige bedrijfswoning te herbouwen, en 
vervolgens ook regulier te gebruiken. Aangezien dit binnen de huidige bestemming niet mogelijk is, is een 
functieverandering nodig. Derhalve is onderhavig bestemmingsplan opgesteld.

1.2  Ligging en begrenzing

Het plangebied is gelegen aan de Langesteeg 6. De kern van Leusden is op circa 2,5 kilometer ten 
noordwesten gelegen. Kadastraal staat het perceel bekend als gemeente Leusden, sectie H, nummers 592, 
634, 636, en 638. Het plangebied van dit bestemmingsplan wordt gevormd door de genoemde percelen.

Ligging in omgeving

1.3  Geldend bestemmingsplan

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan 'Buitengebied 2009', vastgesteld door de gemeenteraad op 2 
december 2010. Daarnaast geldt het parapluplan 'Cultureel Erfgoed', vastgesteld door de gemeenteraad op 2 
juli 2020.

Voor het plangebied geldt de bestemming 'Agrarisch gebied'. Hiermee zijn deze gronden in hoofdzaak 
bestemd voor agrarische bedrijvigheid. Binnen deze bestemming is, binnen het aangegeven bouwperceel, één 
bedrijfswoning van maximaal 600 m3 toegestaan. De maximale goot- en bouwhoogte voor de bedrijfswoning en 
overige (bedrijfs)gebouwen bedraagt respectievelijk 6 en 10 meter. Voor bijgebouwen bij de bedrijfswoning geldt 
een maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijk 3 en 5 meter.

Verder is het plangebied gelegen in een gebied met archeologische verwachtingswaarde. Binnen deze gronden 
zijn archeologische waarden naar verwachting aanwezig. Er geldt een onderzoeksplicht bij oppervlaktes groter 
dan 100 m2 en dieper dan 0,3 m onder het maaiveld.

Tot slot is met het parapluplan Cultureel Erfgoed nog de dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' 
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opgenomen over het plangebied. Hiermee zijn deze gronden mede bestemd voor de bescherming van de 
cultuurhistorische waarden. Over de aanwezige schaapskooi rust de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 
cultuurhistorisch waardevol'. 

Uitsnede plankaart met in rood omkaderd het plangebied

Het huidige bestemmingsplan maakt het initiatief niet mogelijk. Het voornemen is namelijk om de functie te 
veranderen naar 'Wonen', waarbij voorzien wordt in twee woningen. Echter, binnen de huidige bestemming is 
alleen één bedrijfswoning toegestaan. Voor het voornemen is dus een nieuw bestemmingsplan nodig.

1.4  Werkwijze en opzet van de toelichting

Deze toelichting vangt in hoofdstuk 2 aan met een beschrijving van het initiatief. In het daarop volgende 
hoofdstuk wordt het relevante beleidskader beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 de uitvoerbaarheid 
aangetoond en wordt ingegaan op enkele, andere planologische aspecten. In hoofdstuk 5 wordt de juridische 
planopzet toegelicht en in hoofdstuk 6 wordt de economische uitvoerbaarheid onderbouwd. Afsluitend zijn de 
resultaten van inspraak en overleg opgenomen.  
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Hoofdstuk 2  Beschrijving situatie

2.1  Bestaande situatie

Omgeving

Het plangebied is gelegen in het buitengebied tussen Leusden, Woudenberg en Scherpenzeel. Het landschap 
is te typeren als een kampenlandschap. Dit is een kleinschalig landschap met een onregelmatig, bochtig 
wegenpatroon, onregelmatige perceelsvormen en veel opgaande begroeiing in de vorm van bospercelen, 
houtsingels, laanbeplantingen en erfbeplantingen. Het grondgebruik is overwegend agrarisch. De agrarische 
erven staan verspreid in het landschap. Ten westen van het plangebied loopt het Valleikanaal. Voor het overige 
wordt het plangebied omgeven door enkele sloten. 

Luchtfoto van de omgeving van het plangebied

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Langesteeg. Dit is een lokale weg die in het westen aansluit op de 
Hamersveldseweg en in het zuidoosten op de Voskuilerweg. Langs de Langesteeg zijn slechts een beperkt 
aantal andere bebouwde (agrarische) percelen aanwezig. 

Binnen het plangebied is bebouwing aanwezig. Het bouwwerk aan de noordzijde binnen het plangebied is een 
schaapskooi. Ten zuiden van de schaapskooi is de bedrijfswoning aanwezig. In de zuidoostelijke hoek is de 
overige bebouwing gegroepeerd. Het betreft een boerderij, hooiberg en een aantal schuren. Net als de 
schaapskooi, is de hooiberg een object met behoudenswaardige, cultuurhistorische waarden. Op 
onderstaande situatietekening is de situering weergeven. In totaal gaat het om circa 940 m2 aan bebouwing. 
Voor het overige is het plangebied volledig ingericht als weiland/grasland, met enkele bomen langs de 
perceelsgrenzen en in het weiland.
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Luchtfoto van het plangebied

Situatietekening bestaande situatie

2.2  Nieuwe situatie

Zoals benoemd is initiatiefnemer voornemens om de agrarische bedrijvigheid op zijn perceel definitief te 
beëindigen. De wens is om een functieverandering te realiseren naar de bestemming 'Wonen'. Hiervoor zal 
vrijwel alle bebouwing op het perceel gesloopt worden. Enkel de schaapskooi blijft staan en zal gerestaureerd 
worden. De schaapskooi betreft namelijk een cultuurhistorisch waardevol gebouw. Voor het overige zullen alle 
bouwwerken op het perceel gesloopt worden. Van de te slopen gebouwen zal de hooiberg elders op het 
perceel worden herbouwd.Het plangebied zal vervolgens als volgt ingedeeld worden.

De huidige bedrijfswoning wordt herbouwd en daarnaast wordt nog een vrijstaande woning gerealiseerd. Beide 
woningen krijgen een inhoudsmaat van 600 m3. Tevens krijgen beide woningen een goot- en bouwhoogte van 
respectievelijk 4 en 10 meter. Beide woningen krijgen een bijgebouw van maximaal 80 m2. 

Rondom de nieuw te bouwen woningen wordt een groenrijk erf aangelegd. Er komt een inrit met halfverharding 
vanaf de Langesteeg. Deze inrit leidt naar een gemeenschappelijk erf, waaraan de beide woningen en hun 
bijgebouwen worden gesitueerd. Achter de woning is voorzien in een tuin. In en rond de tuinen wordt nieuwe 
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beplanting aangelegd, waaronder een haag en nieuwe boomrijen. Rondom de schaapskooi wordt een 
boomgaard aangelegd. 

De cultuurhistorisch waardevolle hooiberg zal verplaatst worden naar de zuidwestelijke hoek buiten het nieuwe 
woonperceel. Verder zal er een natuurlijke poel aangelegd worden in de zuidoostelijke hoek van het 
plangebied. Voor het overige zullen de omliggende gronden in gebruik blijven als weiland/grasland. Deze 
gronden blijven dan ook de agrarische bestemming behouden.

Qua landschappelijke inpassing zullen de woningen goed inpasbaar zijn. De vrijstaande woningen zullen goed 
aansluiten bij de overige vrijstaande woningen in het de omgeving. Ook wordt met de goot- en bouwhoogtes 
goed aangesloten bij de omgeving. Verder zullen de woningen niet goed zichtbaar zijn, omdat er diverse 
bomen aangeplant worden en de schaapskooi tussen de woningen en de weg staat. De woningen krijgen 
allebei dezelfde kaprichting als de schaapskooi. De woningen krijgen goede zichtlijnen op de achter- en 
naastgelegen weilanden. Verder worden er nieuwe bomen en hagen aangelegd langs en rondom de inrit en het 
woonerf. Ook komt er een natuurlijke poel. In de nieuwe situatie is er sprake van een groenrijk erf. Door deze 
nieuwe landschappelijke inpassing en de afname van de bebouwing wordt een aanzienlijke ruimtelijke 
kwaliteitsverbetering bereikt.

Inrichtingsplan nieuwe situatie

Restauratie schaapskooi
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Nationale Omgevingsvisie

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is vastgesteld op 11 september 2020. De NOVI geeft richting en helpt om 
keuzes te maken; te kiezen voor slimme combinaties van functies; uit te gaan van de specifieke kenmerken 
en kwaliteiten van gebieden. In totaal zijn er 21 nationale belangen gevormd:

1. Bevorderen van een duurzame ontwikkeling van Nederland als geheel en van alle onderdelen van de 
fysieke leefomgeving.

2. Realiseren van een goede leefomgevingskwaliteit.
3. Waarborgen en versterken van grensoverschrijdende en internationale relaties.
4. Waarborgen en bevorderen van een gezonde en veilige fysieke leefomgeving.
5. Zorg dragen voor een woningvoorraad die aansluit op de woonbehoeften.
6. Waarborgen en realiseren van een veilig, robuust en duurzaam mobiliteitssysteem.
7. In stand houden en ontwikkelen van de hoofdinfrastructuur voor mobiliteit.
8. Waarborgen van een goede toegankelijkheid van de leefomgeving.
9. Zorg dragen voor nationale veiligheid en ruimte bieden voor militaire activiteiten.
10. Beperken van klimaatverandering.
11. Realiseren van een betrouwbare, betaalbare en veilige energievoorziening, die in 2050 CO2-arm is, en de 

daarbij benodigde hoofdinfrastructuur.
12. Waarborgen van de hoofdinfrastructuur voor transport van stoffen via (buis)leidingen.
13. Realiseren van een toekomstbestendige, circulaire economie.
14. Waarborgen van de waterveiligheid en de klimaatbestendigheid (inclusief vitale infrastructuur voor water en 

mobiliteit).
15. Waarborgen van een goede waterkwaliteit, duurzame drinkwatervoorziening en voldoende beschikbaarheid 

van zoetwater.
16. Waarborgen en versterken van een aantrekkelijk ruimtelijk-economisch vestigingsklimaat.
17. Realiseren en behouden van een kwalitatief hoogwaardige digitale connectiviteit.
18. Ontwikkelen van een duurzame voedsel- en agroproductie.
19. Behouden en versterken van cultureel erfgoed en landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van 

(inter)nationaal belang.
20. Verbeteren en beschermen van natuur en biodiversiteit.
21. Ontwikkelen van een duurzame visserij.

Om ook daadwerkelijk uitvoering te geven aan de NOVI, is de Uitvoeringsagenda 2021-2024 opgesteld. Hierin 
zijn vier prioriteiten benoemd:

1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie.
2. Duurzaam economisch groeipotentieel.
3. Sterke en gezonde steden en regio's.
4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

De NOVI is een permanent en aanpasbaar proces. Er wordt uitgegaan van een terugkerende cyclus van vier 
jaar. Jaarlijks, in het voorjaar, is er een nationale NOVI-conferentie over de voortgang van de uitvoering, nieuwe 
ontwikkelingen en inzichten. Ook wordt een tweejaarlijkse monitor uitgevoerd door het Planbureau voor de 
Leefomgeving. Elke vier jaar vindt een uitgebreide beleidsevaluatie plaats, evenals een onderzoek naar de 
mening van burgers en wordt de NOVI zo nodig aangepast.

Toetsing

Uit de NOVI volgen geen uitgangspunten en/of randvoorwaarden voor de herontwikkeling van het plangebied. 
Met onderhavige ontwikkeling zijn geen nationale belangen in het geding.
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3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Met het vastgestelde Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (30 december 2011), ook wel Barro 
genoemd, geeft het Rijk algemene regels voor bestemmingsplannen en wordt een aantal van de nationale 
ruimtelijke belangen uit de voormalige Nota Ruimte gewaarborgd. Doel van dit besluit is bepaalde onderwerpen 
uit de SVIR te verwezenlijken, dan wel te beschermen. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen: 

rijksvaarwegen;
hoofdwegen en hoofdspoorwegen;
elektriciteitsvoorzieningen;
buisleidingen van nationaal belang van gevaarlijke stoffen;
ecologische hoofdstructuur;
primaire waterkeringen buiten het kustfundament, en
IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte)

Toetsing

Gelet op de ligging van het plangebied, alsmede de aard en omvang van de beoogde planontwikkeling dat in 
het voorliggende bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, wordt geconcludeerd dat er geen strijdigheid is 
met het nationaal ruimtelijk belang, zoals neergelegd in het Barro. Voornoemde onderwerpen hebben geen 
betrekking op het plangebied. 

3.1.3  Ladder duurzame verstedelijking

Artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro luidt sinds 1 juli 2017 als volgt: "De toelichting bij een bestemmingsplan 
dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving 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." 

De 'nieuwe ladder' vergt niet meer dat de 'actuele regionale behoefte' wordt beschreven, volstaan kan worden 
met de 'behoefte'. Relevant is of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling in de zin van het Bro. Artikel 
1.1.1, lid 1 Bro geeft de volgende definitie aan stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een 
bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke 
voorzieningen. 

Voor woningbouwlocaties geldt volgens jurisprudentie (zie de overzichtsuitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State zaaknummer 201608869/1 d.d. 28 juni 2017) dat er 'in beginsel' 
sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling indien er meer dan 11 woningen worden gerealiseerd. Voor 
'wonen' is het daarom de lijn, dat er vanaf 12 woningen sprake is van een stedelijke ontwikkeling.

Toetsing

Met onderhavig bestemmingsplan wordt de situatie op het perceel deels herbestemd en er komt een nieuwe, 
extra woning in ruil voor de sloop van bedrijfsbebouwing. Daarmee is er geen sprake van een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling in de zin van het Bro.

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Omgevingsvisie Provincie Utrecht

De Omgevingsvisie van de provincie Utrecht is vastgesteld door de Provinciale Staten op 10 maart 2021. De 
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) is opgesteld om te zorgen voor een blijvend aantrekkelijke 
provincie. Via haar ruimtelijk beleid draagt de provincie bij aan een kwalitatief hoogwaardige fysieke 
leefomgeving, waarin het ook in de toekomst plezierig wonen, werken en recreëren is. De Omgevingsvisie is 
uitgewerkt aan de hand van 7 thema's en 3 regio's. De thema's zijn als volgt:

1. Stad en land gezond.
2. Klimaatbestendig en waterrobuust.
3. Duurzame energie.
4. Vitale steden en dorpen.
5. Duurzaam, gezond en veilig bereikbaar.
6. Levend landschap, erfgoed en cultuur.
7. Toekomstbestendige natuur en landbouw.
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De drie regio's zijn U16, Amersfoort en Foodvalley.

De Omgevingsvisie geeft de ruimtelijke ambities weer van de provincie Utrecht. Hierin staat welke 
doelstellingen de provincie van provinciaal belang acht, welk beleid bij deze doelstellingen hoort én hoe dit 
beleid uitgevoerd wordt. Deels loopt deze uitvoering via de Interim Omgevingsverordening, die tegelijk met de 
Omgevingsvisie is vastgesteld. Op grond van de Wro heeft de Omgevingsvisie alleen een zelfbindende werking. 
Het is bindend voor de provincie, niet voor andere partijen. De Interim Omgevingsverordening zorgt voor 
doorwerking van het beleid en is bindend voor de gemeenten.

3.2.2  Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht

De Interim Omgevingsverordening van de provincie Utrecht is vastgesteld door de Provinciale Staten op 10 
maart 2021. De omgevingsverordening bevat algemene regels die gemeenten in acht moeten nemen bij het 
opstellen van hun ruimtelijke plannen. In de omgevingsverordening staan geen regels die direct doorwerken 
naar de burgers. In de omgevingsverordening zijn alleen de algemene regels opgenomen, die noodzakelijk zijn 
voor het waarborgen van de provinciale belangen.

De omgevingsverordening geeft soms harde ruimtelijke grenzen aan. Soms wordt volstaan met -de verplichting 
om een ruimtelijke keuze voor een bepaald beleidsaspect goed te onderbouwen. Daarnaast bevat de 
omgevingsverordening ook regels die voortvloeien uit het Barro. Bij de verordening zijn verschillende kaarten 
opgenomen. Navolgend worden de voor het plangebied relevante bepalingen besproken.

Watersysteem

Op de kaart 'watersysteem' is het plangebied gelegen binnen een gebied gezoneerd als 'overstroombaar 
gebied'. Artikel 2.10 bepaalt hierover het volgende:

Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op locaties binnen Overstroombaar gebied bevat bestemmingen 
en regels die rekening houden met overstromingsrisico’s. Binnendijks is dit van toepassing op kwetsbare en 
vitale objecten en woonwijken en bedrijventerreinen. Buitendijks is dit ook van toepassing op individuele 
woningen en bedrijven.

Toetsing

Het plangebied is binnendijks gelegen en er is geen sprake van vitale objecten, woonwijken of 
bedrijventerreinen. Derhalve hoeft geen rekening gehouden te worden met overstromingsrisico's.

Cultuurhistorie en landschap

Op de kaart 'cultuurhistorie en landschap kaart 1' ligt het plangebied in een gebied dat is gezoneerd als 
Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS) en daarbij nader aangeduid als 'militair erfgoed'. Van artikel 7.7 zijn 
daarom de volgende bepalingen relevant: 

1. In een bestemmingsplan dat betrekking heeft op locaties gelegen in de Cultuurhistorische hoofdstructuur 
wordt rekening gehouden met de waarden van de Cultuurhistorische hoofdstructuur en worden regels 
gesteld ter bescherming en benutting van deze waarden

2. Als waarden van de Cultuurhistorische hoofdstructuur gelden de kernkwaliteiten, bedoeld in de Bijlage 14 
Cultuurhistorie bij deze verordening, voor de volgende gebieden:
a. de Historische buitenplaatszone, die bestaat uit de deelgebieden Stichtse Lustwarande, 

Langbroekerwetering, Vecht, Amersfoortseweg (Wegh der Weegen), Laagte van Pijnenburg, 
Valleilandgoederen, Amelisweerd, Kasteel de Haar, Landgoed Linschoten, Maarsbergse Flank en 
Prattenburg-Remmerstein;

b. het Militair erfgoed, dat bestaat uit de deelgebieden Nieuwe Hollandse Waterlinie, Oude Hollandsche 
Waterlinie, Grebbelinie en Soesterberg en omgeving;

c. het Agrarisch cultuurlandschap, dat bestaat uit de deelgebieden Lopikerwaard, 
Kockengen-Kamerik-Zegveld, Westbroek, Linschoten, Ronde Venen, Soester Eng, 
Cope-ontginningscomplex Hei- en Boeicop e.o. en Zouweboezem;

d. de Historische infrastructuur, die bestaat uit de deelgebieden Route Impériale, Via Regia en Wegh 
der Weegen; en

e. de Archeologisch waardevolle zone, die bestaat uit de deelgebieden Utrechtse Heuvelrug, Limes en 
Dorestad.

3. De motivering van een bestemmingsplan bevat:
a. een beschrijving van de in het plangebied aanwezige cultuurhistorische waarden; en
b. een beschrijving en motivering van de wijze waarop rekening is gehouden met deze waarden.

Hierbij gaat het voor het plangebied om de waarden van het militaire erfgoed dat gevormd wordt door de 
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Grebbelinie. De waarden hiervan worden als volgt omschreven:

De Grebbelinie is een zestig k ilometer lange waterlinie, gelegen in de Gelderse Vallei tussen de voormalige 
Zuiderzee en de Nederrijn. De linie is vanaf het midden van de achttiende eeuw aangelegd om de vijand uit het 
oosten te weren. De Grebbelinie is een samenhangend verdedigingsstelsel van liniedijk, keerkaden, aarden 
verdedigingswerken, sluizen, waterlopen, inundatie- en schootsvelden. In 1939/40 is de linie versterkt met 
loopgraven, tankgrachten en kazematten om een Duitse aanval uit het oosten tegen te houden. De 
hoofdweerstandslijn, gevormd door het Valleikanaal met liniedijk en de Eem boven Amersfoort, werd toen 
uitgebreid met een voorpostenlijn en een stoplijn als achterste begrenzing. In 1944/45 is door de Duitse 
bezetter de ‘Pantherstellung’ deels op de Grebbelinie aangelegd. De verdediging in de breedte is uniek aan 
deze linie. De forten markeren de plaats van de linie in het landschap, zij liggen op strategische plekken, 
gebouwd ter verdediging van een acces, zoals (spoor)wegen en stroomruggen. De openheid van de voormalige 
inundatiegebieden versterkt de beleving van de linie. De Grebbelinie is nog grotendeels ongeschonden 
aanwezig en manifesteert zich als een groen lint door het landschap.

Toetsing

Onderhavig plan voorziet enkel in een functiewijziging, waarbij een agrarisch bedrijf beëindigd wordt en een 
nieuwe woning gerealiseerd wordt. Bijna alle agrarische bebouwing zal gesloopt worden, waardoor de openheid 
versterkt wordt. Onderhavig initiatief zal geen afbreuk doen aan de waarden van de Grebbelinie. 

Cultuurhistorie en landschap

Op de kaart 'cultuurhistorie en landschap kaart 2' is het plangebied gelegen binnen het landschap Gelderse 
Vallei. Artikel 7.9 bepaalt hierover het volgende:

1. Landschap bestaat uit Landschap Eemland, Landschap Gelderse Vallei, Landschap Groene Hart, 
Landschap Rivierengebied en Landschap Utrechtse Heuvelrug.

2. De kernkwaliteiten zijn per gebied vastgelegd in de bijlage Bijlage 15 Kernkwaliteiten Landschap bij deze 
verordening.

3. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op een gebied gelegen in Landschap bevat:
a. bestemmingen en regels ter bescherming van de voorkomende kernkwaliteiten; en
b. geen bestemmingen of regels die nieuwe activiteiten toestaan die de kernkwaliteiten onevenredig 

aantasten.
4. De motivering van een bestemmingsplan bevat een beschrijving van de voorkomende kernkwaliteiten en 

de wijze waarop met de bescherming van de kernkwaliteiten is omgegaan.

De kernkwaliteiten voor het landschap Gelderse Vallei zijn als volgt:

1. rijk  gevarieerde kleinschaligheid;
2. Stelsel van beken, griften en kanalen;
3. Grebbelinie;
4. overgang van Vallei naar stuwwal (luwe Flank).

Toetsing

Voorliggend plan voorziet in de herbestemming van een bedrijfsperceel en de realisatie van twee nieuwe  
woningen. De hoeveelheid bebouwing neemt hierdoor af. De genoemde kernkwaliteiten zullen door onderhavig 
plan niet aangetast worden.

Wonen, werken en recreëren 

Op de kaart 'wonen, werken en recreëren' is het plangebied gelegen binnen 'landelijk gebied'. Artikel 9.11 
bepaalt hierover het volgende:

1. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op locaties binnen Landelijk  gebied kan bestemmingen en 
regels bevatten die op agrarische bedrijfspercelen waar het agrarisch gebruik is beëindigd de bouw van 
één of meer nieuwe woningen toestaan, mits voldaan is aan de volgende voorwaarden:
a. het bouwperceel is niet optimaal gesitueerd en uitgerust voor de grondgebonden landbouw of, in geval 

van een glastuinbouwbedrijf, het bouwperceel ligt niet in een concentratiegebied glastuinbouw;
b. alle bedrijfsbebouwing op de betrokken bouwpercelen wordt gesloopt, tenzij het gaat om historisch 

waardevolle of karakteristieke bebouwing of bedrijfswoning. De historisch waardevolle of 
karakteristieke bebouwing krijgt een passende functie die bijdraagt aan dat behoud. Wanneer 750 
m2 tot 2.500 m2 aan bebouwing wordt gesloopt, is de bouw van één nieuwe woning toegestaan. 
Wanneer 2.500 m2 tot 4.000 m2 aan bebouwing wordt gesloopt, is de bouw van twee woningen 
toegestaan. Wanneer er 4.000 m2 of meer aan bebouwing wordt gesloopt, is de bouw van drie 
woningen toegestaan. Voor kassen geldt dat er 5.000 m2 aan bedrijfsbebouwing wordt gesloopt voor 
één woning. Afwijk ing van de vereiste sloopoppervlakten, het aantal te bouwen woningen en van de 
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verplichting om het totaal aan bedrijfsbebouwing te slopen, is mogelijk  mits dit leidt tot verhoging van 
de ruimtelijke kwaliteit;

c. de nieuwe woning of woningen worden gesitueerd binnen de voormalige bouwpercelen, in samenhang 
met de te handhaven boerderij of bedrijfswoning, de betrokken bouwpercelen worden evenredig 
verkleind en de woningen worden landschappelijk  goed ingepast, tenzij situering van de nieuwe woning 
op een andere locatie in het landelijk  gebied leidt tot verhoging van de ruimtelijke kwaliteit; en

d. de omliggende agrarische bedrijven worden niet in hun bedrijfsvoering belemmerd.
2. De motivering van een bestemmingsplan bevat een onderbouwing waaruit blijk t dat aan de genoemde 

voorwaarden is voldaan.

Toetsing

Onderhavig plan voorziet in de realisatie van twee nieuwe woningen, waarvan een vervangende nieuwbouw is. 
Het huidige bouwperceel is in de nieuwe situatie niet optimaal gesitueerd en uitgerust voor de grondgebonden 
landbouw, onder ander door de beperkte omvang van het huidige agrarische bouwperceel. Alle 
bedrijfsbebouwing wordt gesloopt, op de cultuurhistorisch waardevolle schaapskooi en hooiberg na. In totaal 
gaat het om circa 940 m2 aan bedrijfsbebouwing, exclusief de bedrijfswoning. Hierdoor is het toegestaan om 
één nieuwe woning te bouwen. Daarnaast worden de nieuwe woningen gesitueerd binnen het voormalige 
bouwperceel en de bouwpercelen worden verkleind. Omliggende agrarische bedrijven worden hierdoor niet in 
hun bedrijfsvoering belemmerd. Door de sloop van de agrarische bedrijfsgebouwen en het opheffen van de 
agrarische bedrijfsvoering wordt ook een verbetering bereikt voor de woonkwaliteit van de omliggende 
woonbestemmingen.

Conclusie

Onderhavige ontwikkeling is in overeenstemming c.q. niet in strijd met de Interim Omgevingsverordening van de 
provincie Utrecht.

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Omgevingsvisie landelijk gebied

Op 1 februari 2018 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisies voor het stedelijk en het landelijk gebied 
vastgesteld. Deze visies geven samenhang tussen alle ruimtelijke aspecten van het gemeentelijk beleid 
(inclusief die uit het sociaal domein). De visies bieden tevens een kader voor het opstellen van 
omgevingsplannen en uitwerking in beleid op deelterreinen. 

De visie wordt beschreven voor zowel verschillende thema's als gebieden. Navolgend worden beide besproken. 

Visie op thema's

De thema's uit de omgevingsvisie zijn als volgt:

1. Duurzame economische dragers van een vitaal platteland.
2. Herkenbare cultuurlandschappen.
3. Recreatieve kracht.
4. Gezond en duurzaam.

Het relevante thema voor onderhavig plan is het eerste thema, duurzame economische dragers van een vitaal 
platteland. Over vrijkomende agrarische erven is het volgende beschreven:

We willen vrijkomende agrarische bouwblokken graag opnieuw invullen omdat dit kan bijdragen aan de 
vitaliteit van het landelijke gebied en om verloedering van gebouwen te voorkomen. Bovendien kunnen nieuwe 
bedrijven zorgen voor extra verdiencapaciteit in het landelijke gebied, en zodoende investeringen mogelijk  
maken in de kwaliteit van het bouwblok en/of de omgeving. In de derde plaats kan het platteland een andere 
kwaliteit en vorm aan functies herbergen die elders niet ontstaan. Om de agrarische sector in haar kracht te 
kunnen zetten, beperken we de economische dynamiek vooral tot de (agrarische) erven.

We kiezen ervoor dat elk vrijgekomen erf in het landelijk  gebied kan ingezet worden voor een bedrijfsmatige 
of woonfunctie. Onder vrijgekomen erven verstaan we zowel erven, waarvan de agrarische functie wordt 
beëindigd als die waarvan de agrarische functie in het verleden is beëindigd of waar een andere bedrijfsmatige 
functie gevestigd is geweest. We beseffen dat dit in de praktijk  niet altijd even scherp is of te achterhalen is. 
Bij splitsing van erven (wat vroeger veel gebeurde als er meerdere bedrijfswoningen op een erf aanwezig 
waren) is het de vraag welk erf de bedrijfsfunctie had. Relevant is echter dat de hoeveelheid bebouwing in de 
toekomst niet verder toeneemt. We willen wel een vitaal platteland met gemengde functies, maar in grote 
delen van ons buitengebied is verdergaande verstedelijk ing geen wens.
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Toetsing

Onderhavig plan voorziet in het inzetten van het vrijkomende agrarische erf als woonfunctie. Tevens voorziet 
onderhavig plan in slechts een nieuwe woning, waarmee geen of slechts in beperkte mate sprake is van 
verstedelijking. Door de nieuwe landschappelijke inpassing zal een aanzienlijke verbetering bereikt worden van 
de ruimtelijke kwaliteit. Zo wordt verloedering tegengegaan. Kortom, onderhavig initiatief past binnen de visie 
voor dit thema.

Visie op gebieden

Het plangebied is gelegen in het deelgebied 'randzone met slagenlandschap'. De doelen voor dit gebied zijn als 
volgt:

Behoud van zichtlijnen.
Herkenbaar houden van de langgerekte (smalle) verkaveling, die kenmerkend is voor het slagenlandschap.
Behoud en versterken van de ecologische kwaliteiten en het leggen van ecologische verbindingen d.m.v. 
het Groene Valleilint. 
Ruimte reserveren voor vasthouden van water en waterberging.
Behoud grondgebonden veehouderij als drager van het landschap. 
Versterken van de toegankelijkheid om recreatief medegebruik te faciliteren en verhogen van de 
maatschappelijke betrokkenheid bij het in stand houden van het landschap.
Bekender maken van het verhaal van de Grebbelinie.
Verstevigen van de groene basis van het gebied, waar dit niet contrasteert met de typische kenmerken van 
het slagenlandschap (bv. in het deel langs het Valleikanaal waar sprake is van een kampenland- schap en 
ten zuiden van de Tabaksteeg waar het slagenlandschap opvallend herkenbaar is.

Toetsing

Met onderhavig plan wordt het plangebied opnieuw ingericht. De bedrijfswoning wordt herbouwd en er komt een 
nieuwe vrijstaande woning bij. Voor het overige neemt de bebouwing aanzienlijk af, waardoor de zichtlijnen 
versterkt worden.

Conclusie

Dit bestemmingsplan is in overeenstemming met de Omgevingsvisie van de gemeente Leusden. 

3.3.2  Dynamische Duurzaamheidsagenda 2016-2030

De gemeenteraad heeft de Dynamische Duurzaamheidsagenda Leusden 2016 – 2030 vastgesteld. Doel is om 
uiterlijk in 2040 energieneutraal te zijn. Inzet vanuit de gemeente is om te komen tot energieneutrale 
gebouwen. Dus bijvoorbeeld uitgaan van all-electric (zonder gasaansluiting).

Toetsing

In voorliggend plan worden twee nieuwe woningen gerealiseerd. Deze woningen zullen (bijna) energieneutraal 
gerealiseerd worden. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan de aanleg van zonnepanelen en het gebruik van een 
warmtepomp.
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Hoofdstuk 4  Randvoorwaarden

4.1  Milieuaspecten

4.1.1  Inleiding

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (verder: Bro) moet de gemeente in de toelichting 
op het bestemmingsplan een beschrijving opnemen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan 
zijn betrokken. Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de 
vastgestelde (boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk 
middel voor afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening.

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. 
Het betreft de thema's bodem, milieuzonering, geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid.

4.1.2  Bodem

Onderzocht moet worden of de bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een eventuele 
bodemverontreiniging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. Een nieuwe bestemming mag pas worden 
opgenomen als is aangetoond dat de bodem geschikt (of geschikt te maken) is voor de nieuwe of aangepaste 
bestemming. Wanneer (een deel van) de bodem in het plangebied verontreinigd is, moet worden aangetoond 
dat het bestemmingsplan, rekening houdend met de kosten van sanering, financieel uitvoerbaar is. 
Bodemonderzoeken mogen in de regel niet ouder dan 5 jaar oud zijn. Uitzondering hierop zijn de plannen waar 
de bodem niet verdacht is op bodemverontreiniging en/of bodemonderzoeken de bodemkwaliteit voldoende 
weergeven en er geen onoverkomelijke problemen te verwachten zijn bij de bestemmingsplanwijziging.

Voor onderhavig plan is door adviesbureau Hunneman een verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd. 
Dit onderzoek is opgenomen als Bijlage 1 bij deze toelichting. Hierna worden de uitkomsten van dit onderzoek 
kort benoemd.

Zintuiglijk zijn in de vaste bodem zwakke bijmengingen met puin aangetroffen. In de bodem is zintuiglijk geen 
asbestverdacht materiaal aangetroffen. In de actuele contactzone is analytisch maximaal 42 mg/kg d.s. aan 
gewogen asbest aangetoond. Het maximaal aangetoonde gewogen gehalte aan asbest blijft beneden de 1/2 
interventiewaarde voor asbest (50 mg/kg d.s.). Ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank zijn zintuiglijk 
en analytisch geen oliecomponenten aangetroffen. In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan zware 
metalen, PAK, PCB’s en OCB’s aangetoond. In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan barium 
aangetoond. De aangetoonde gehalten vormen geen aanleiding tot nader onderzoek. Op basis van de 
onderzoeksresultaten is de actuele bodemkwaliteit afdoende vastgelegd en bestaan geen bezwaren voor de 
voorgenomen bestemmingswijziging en nieuwbouw op de locatie.

Conclusie

Bodemkwaliteit staat de uitvoerbaarheid van dit plan niet in de weg.

4.1.3  Milieuzonering

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu te 
handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we 
het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen 
enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat 
doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. 
Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast. 

Milieuzonering heeft twee doelen:

het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige 
functies;
het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder aanvaardbare 
voorwaarden kunnen uitoefenen.

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de daarvoor algemeen aanvaarde VNG-uitgave 
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'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009 gebruikt. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van 
milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van 
milieugevoelige functies. De lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, 
geluid en gevaar.

Onderhavig plan voorziet alleen in de vestiging van een nieuwe milieugevoelige functie, namelijk de nieuwe 
woning. Derhalve is alleen sprake van inwaartse zonering.

Aan de Langesteeg 5 is een intensieve veehouderij aanwezig waar pluimvee gehouden wordt. Hiervoor geldt 
milieucategorie 4.1, met een richtafstand van 200 meter voor het aspect geur, 30 voor stof en 50 voor geluid. 
Dit bedrijf ligt op ruim 80 meter vanaf de geprojecteerde nieuwe woning. Er wordt dus alleen niet aan de 
richtafstand voor het geuraspect gedaan. Echter, voor het geuraspect volgen de aan te houden vaste afstanden 
uit de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). Omdat het om ruimte-voor-ruimtewoningen gaat, volgt uit de Wgv, 
op basis van een artikel 14, een aan te houden afstand van 50 meter tussen de nieuwe woningen en de stallen 
van de veehouderij. Hieraan wordt voldaan.Tevens is een geurberekening gemaakt. Deze berekening is 
opgenomen als Bijlage 2 bij deze toelichting. Hieruit blijkt dat beide woningen buiten de geurcontour van de 
intensieve veehouderij komen te liggen. Er zal dan ook sprake zijn van een goed woon- en leefklimaat.

Verder is aan de Langesteeg 7 een loonwerkbedrijf aanwezig. Hiervoor geldt milieucategorie 3.1, met een 
richtafstand van 50 meter. Dit bedrijf ligt op meer dan 400 meter vanaf het plangebied.

Overige milieubelastende functies zijn op ruimere afstand gelegen.

Conclusie

Milieuzoneringen vormen geen belemmering voor onderhavig plan.

4.1.4  Geluidhinder

Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn er drie geluidsbronnen waarmee bij de planologische 
medewerking aan nieuwe ontwikkelingen rekening gehouden dient te worden: wegverkeers-, railverkeers- en 
industrielawaai. Het plangebied is alleen gelegen binnen de invloedssfeer van verkeersweg: de Langesteeg. 
Derhalve wordt alleen wegverkeerslawaai beschouwd.

Voor onderhavig plan is door adviesbureau SPA WNP een akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai 
uitgevoerd. Dit onderzoek is opgenomen als Bijlage 3 bij deze toelichting. Uit het onderzoek blijkt dat de 
nieuwe woningen een geluidbelasting (Lden) zullen ondervinden van maximaal 45 dB, na aftrek conform artikel 
110g uit de Wet geluidhinder. Dit is ruim lager dan de voorkeurswaarde van 48 dB.

Conclusie

Geluidhinder vormt geen belemmering voor onderhavig plan. 

4.1.5  Luchtkwaliteit

In de Wet milieubeheer zijn eisen opgenomen waaraan de luchtkwaliteit in de buitenlucht moet voldoen. Hierbij 
is onderscheid gemaakt in grenswaarden waaraan nu moet worden voldaan en grenswaarden waaraan in de 
toekomst moet worden voldaan. De belangrijkste stoffen zijn stikstofdioxide en fijnstof. .

De gemeenteraad kan een bestemmingsplan dat gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit alleen vaststellen 
wanneer aannemelijk is gemaakt dat:

het bestemmingsplan niet leidt tot het overschrijden van de in de wet genoemde grenswaarden;
de luchtkwaliteit als gevolg van het bestemmingsplan per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft;
het bestemmingsplan niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een stof waarvoor in de 
wet grenswaarden zijn opgenomen.

In de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' zijn categorieën van gevallen 
aangewezen die in ieder geval niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Wanneer een 
ontwikkeling valt onder één van die categorieën is het niet nodig een onderzoek naar de luchtkwaliteit uit te 
voeren. 

Met dit bestemmingsplan worden de agrarische bedrijfsgebouwen grotendeels gesloopt. Binnen de nieuwe 
woonbestemming wordt voorzien in twee woningen. De nieuwe situatie valt onder de 'Regeling niet in 
betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' vallen, namelijk in de categorie 1.500 woningen (netto) bij 
minimaal 1 ontsluitingsweg. Derhalve is het niet nodig luchtkwaliteitsonderzoek uit te voeren voor dit 
bestemmingsplan.
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Conclusie

Luchtkwaliteit staat de uitvoerbaarheid van dit plan niet in de weg.

4.1.6  Externe veiligheid

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van zware ongevallen 
met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en tijdens het transport ervan. Op basis van de criteria zoals onder 
andere gesteld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (verder: Bevi) worden bedrijven en activiteiten 
geselecteerd die een risico van zware ongevallen met zich mee (kunnen) brengen. Daarbij gaat het vooral om 
de grote chemische bedrijven, maar ook om kleinere bedrijven als LPG-tankstations en opslagen van 
bestrijdingsmiddelen. Daarnaast zijn (hoofd)transportassen voor gevaarlijke stoffen, zoals buisleidingen, spoor-, 
auto-, en waterwegen, ook als potentiële gevarenbron aangemerkt.

Het beleid voor externe veiligheid heeft tot doel zowel individuele burgers als groepen burgers een minimum 
beschermingsniveau te bieden tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. Om dit doel te bereiken zijn 
gemeenten en provincies verplicht om bij besluitvorming in het kader van de Wet milieubeheer en de Wet 
ruimtelijke ordening de invloed van een risicobron op zijn omgeving te beoordelen. Daartoe hanteren het Bevi 
en het externe veiligheidsbeleid ten aanzien van transportassen het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.

Het plaatsgebonden risico is de kans dat een persoon die zich gedurende een jaar onafgebroken 
onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Dit 
risico wordt per bedrijf vastgelegd in contouren. Er geldt een contour waarbinnen die kans 10-6 (één op 
1.000.000) bedraagt.

Via de website www.risicokaart.nl is voor de locatie vastgesteld of er in de directe omgeving inrichtingen, 
buisleidingen en/of belangrijke transportroutes aanwezig zijn die in het kader van de externe veiligheid van 
belang zijn. Bijgevoegd een screenshot van die website. 

Uitsnede risicokaart

In de nabijheid van het plangebied zijn geen relevante risicobronnen aanwezig. Het plangebied ligt niet binnen 
de invloedssfeer van Bevi-bedrijven. Enkel ten westen van het plangebied, op meer dan 550 meter, loopt een 
aardgasbuisleiding. Gezien deze afstand vormt dit geen risico voor de nieuwe woonfunctie binnen het 
plangebied. 

Conclusie

Externe veiligheidsrisico's staan de uitvoerbaarheid van onderhavig plan niet in de weg.
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4.1.7  Elektromagnetische velden

In de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen bovengrondse hoogspanningslijnen. Zendmasten voor 
telecommunicatie zijn eveneens niet aanwezig. De dichtstbijzijnde mast staat op een afstand van meer dan 2 
kilometer. Onderzoek naar elektromagnetische velden is niet nodig.

4.1.8  Milieueffectrapportage

Dit bestemmingsplan maakt geen activiteit mogelijk die is opgenomen in onderdeel C of D van de bijlage bij 
het Besluit m.e.r. De milieueffecten zijn onderzocht in deze paragraaf. Daaruit volgt geen aanleiding om tot een 
vormvrije m.e.r.-beoordeling over te gaan.

4.2  Erfgoed

De Erfgoedwet verplicht gemeenten om bij de vaststelling van een bestemmingsplan en bij de bestemming van 
de in het plan begrepen gronden, rekening te houden met de in de bodem aanwezige, dan wel te verwachten 
archeologische waarden. Dit is in lijn met het Europese Verdrag van Malta.

4.2.1  Archeologie

Op de Archeologische Beleidskaart Gemeente Leusden ligt het plangebied grotendeels in een gebied met een 
lage archeologische verwachting. Hiervoor geldt dat bij plangebieden groter dan 10.000 m2 en waarbinnen de 
bodemingrepen dieper dan 30 cm onder het maaiveld plaatsvinden, voorafgaand een archeologisch onderzoek 
noodzakelijk is. Een klein strookje in de noordoostelijk hoek van het plangebied heeft een middelhoge 
verwachtingswaarde. Hiervoor geldt een onderzoeksplicht vanaf 500 m2 en dieper dan 30 cm onder het 
maaiveld. 

Uitsnede Archeologische Beleidskaart Gemeente Leusden met het plangebied globaal omkaderd

Onderhavig plan voorziet in twee nieuwe woningen met bijgebouwen. De ontwikkeling vindt plaats op de 
gronden met een lage verwachting. Dit blijft ruimschoots onder de ondergrens van 10.000 m2. Een 
archeologisch onderzoek is derhalve niet nodig.
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4.2.2  Cultuurhistorie

De Modernisering van de Monumentenzorg (MoMo) heeft erin geresulteerd dat per 1 januari 2012 het Besluit 
ruimtelijke ordening is aangepast. Met deze aanpassing is cultureel erfgoed ingebed in de ruimtelijke ordening. 
Het is verplicht om in bestemmingsplannen aandacht te geven aan cultuurhistorie en de effecten van het 
initiatief op cultuurhistorische waarden die in het plangebied voorkomen. Daar waar nodig dient de 
bescherming van deze waarden ook te worden vastgelegd in het bestemmingsplan.

Voor het plangebied geldt de dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorie'. In de bijlage behorende bij het 
parapluplan Cultureel Erfgoed zijn de cultuurhistorische waardevolle objecten beschreven. De schaapskooi 
binnen het plangebied is hierin benoemd als cultuurhistorisch waardevol object. Het volgende is hierover 
beschreven:

Voormalige schaapskooi uit de 19e eeuw, met latere aanpassingen en thans in deels ruïneuze staat, is 
desondanks als bouwtype goed herkenbaar gebleven. Veel oude elementen zijn nog aanwezig. Het gebouw is 
een karakteristiek element in zijn omgeving.

Onderhavig plan zal geen afbreuk doen aan de schaapskooi. In tegenstelling, de schaapszooi zal 
gerestaureerd worden. Hiermee zal het cultuurhistorisch waardevolle object niet alleen hersteld worden, maar 
ook beschermd blijven.

4.3  Ecologie

Bij ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met de natuurwaarden ter plaatse. Per 1 januari 
2017 zijn de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora en faunawet en de Boswet opgegaan in de nieuwe Wet 
natuurbescherming. De Wet natuurbescherming beschermt natuurgebieden, inheemse soorten en het 
bosopstanden in Nederland.

Voor onderhavig plan is door adviesbureau Blom Ecologie een quickscan in het kader van de Wet 
natuurbescherming uitgevoerd. Deze quickscan is opgenomen als Bijlage 4 bij deze toelichting. Hierna worden 
de conclusies van deze quickscan kort benoemd. 

Soortenbescherming

De planlocatie heeft geen essentiële betekenis (meer) voor beschermde soorten. Aanvullend onderzoek is 
derhalve niet benodigd. De planlocatie is mogelijk geschikt leefgebied voor algemene zoogdieren, foeragerende 
vleermuizen, amfibieën, insecten en broedvogels welke niet beschermd zijn (behoudens de Algemene 
zorgplicht) onder de Wet natuurbescherming.

Gebiedsbescherming

De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of het Natuurnetwerk Nederland en de 
Groene contour. Gelet op de aard van de werkzaamheden, de afstand tot de gebieden en de beoogde situatie 
is van externe werking op omliggende Natura 2000-gebieden geen sprake. Een Voortoets, ‘nee, tenzij’-toets en 
AERIUS-berekening is niet noodzakelijk.

4.4  Waterparagraaf

Watertoets

De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat 
meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is geen technische toets, maar een 
proces waarbij de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder met elkaar in gesprek gaan 
voorafgaand aan de vaststelling van het plan. De watertoets bestaat uit twee onderdelen:

de verplichting aan initiatiefnemers van ruimtelijke plannen om de waterbeheerder vroegtijdig in de 
planvorming te betrekken, en
de verplichting aan initiatiefnemers van ruimtelijke plannen om in hun plan verantwoording af te leggen over 
de manier waarop omgegaan is met de inbreng van de waterbeheerder. Dit laatste gebeurt doorgaans in de 
waterparagraaf bij het betreffende plan.

Planspecifiek

Voor dit plan is via www.dewatertoets.nl een digitale watertoets uitgevoerd. Uit het resultaat is gebleken dat in 
het plangebied geen belangrijke oppervlaktewateren (zogenaamde primaire of A- watergangen), waterkeringen 
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of gebieden die zijn aangewezen voor regionale waterberging liggen. Dit betekent dat dit plan geen essentiële 
waterbelangen raakt. Op basis daarvan wordt door het waterschap voor het onderhavige plan een positief 
wateradvies gegeven.

Met dit bestemmingsplan neemt het verhard oppervlak op het plangebied af. De agrarische bebouwing wordt 
grotendeels gesloopt en maakt plaats voor twee woningen met bijgebouwen. Het hemelwater dat op de nieuwe 
bebouwing valt, zal opgevangen worden en vervolgens worden afgevoerd richting de omliggende gronden, waar 
het de bodem kan infiltreren. De vuilwaterafvoer van de nieuwe woningen zal aangesloten worden op het 
bestaande gemeentelijke rioolstelsel.

Conclusie

Negatieve effecten op de waterhuishouding zijn niet aan de orde.
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Hoofdstuk 5  Juridische planbeschrijving

In dit hoofdstuk wordt de juridische opzet van het plan besproken. 

5.1  Algemeen

Het bestemmingsplan is opgezet volgens de in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen standaardvorm van de 
Standaard Vergelijkbare Bestemmingplannen 2012 (SVBP 2012).

Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, planregels en een toelichting. De verbeelding en de 
planregels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide planonderdelen 
dienen in onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast. Op de verbeelding zijn de bestemmingen 
aangewezen. Aan deze bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende het gebruik gekoppeld.

De toelichting heeft geen rechtskracht, maar is wel een belangrijk onderdeel van het plan. De toelichting geeft 
een weergave van de beweegredenen, de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan dit plan 
ten grondslag liggen. De toelichting is van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en toepassing.

Daarnaast maken ook eventuele bijlagen onlosmakelijk onderdeel uit van het bestemmingsplan.

Verbeelding

De verbeelding is een digitale kaart, waarop bestemmingen en aanduidingen zijn weergegeven. Aanduidingen 
worden gebruikt om bepaalde zaken specifieker te regelen, bijvoorbeeld in de vorm van gebiedsaanduidingen, 
bouwaanduidingen, bouwvlakken, functieaanduidingen etc.

Voor de analoge verbeelding is gebruik gemaakt van een digitale ondergrond (Grootschalige Basiskaart en/of 
kadastrale kaart). Daar waar een verschil is tussen de digitale en de analoge verbeelding, is de digitale versie 
leidend.

Regels

De planregels zijn standaard onderverdeeld in vier hoofdstukken.

Hoofdstuk I : Inleidende regels, deze bevatten de begrippen en wijze van meten;
Hoofdstuk II: Bestemmingsregels, dit zijn de verschillende bestemmingen op alfabetische volgorde. De 
regels bevatten een bestemmingsomschrijving en regels voor het bouwen en het gebruik.
Hoofdstuk III: Algemene regels, dit zijn regels die gelden voor alle bestemmingen. Dit zijn onder meer 
(mogelijke) flexibiliteitsbepalingen in de vorm van wijzigings- en afwijkingsbevoegdheden.
Hoofdstuk IV: Overgangs- en slotbepalingen Leusden-zuid.

Voor de regels van dit plan zijn de regels uit het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2009 als basis 
gebruikt. Die regels zijn vervolgens ontdaan van overbodige elementen, geactualiseerd op gewijzigde wetgeving 
en op onderdelen aangepast in verband met de beoogde situatie in het plangebied. De gegeven bestemming 
worden hierna kort besproken. 

5.2  Bestemmingen

De gegeven bestemmingen worden hierna kort besproken.

5.2.1  Agrarisch

Het plangebied blijft grotendeels de agrarische bestemming behouden. Hiermee zijn deze gronden in 
hoofdzaak bestemd voor hobbymatig agrarisch grondgebruik, uitsluitend ten dienste van de aangrenzende 
woonfuncties. Binnen deze bestemming is geen bouwvlak opgenomen. Over de hooiberg is de aanduiding 
'specifieke vorm van agrarisch - hooiberg' opgenomen. Over de schaapskooi is de aanduiding 'specifeke vorm 
van agrarisch - schaapskooi' opgenomen. Middels deze aanduidingen wordt voorzien in de cultuurhistorisch 
waardevolle hooiberg en schaapskooi.
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5.2.2  Wonen

Het plangebied krijgt deels de bestemming 'Wonen'. Hiermee zijn deze gronden in hoofdzaak bestemd voor 
wonen. Binnen deze bestemming worden twee bouwvlakken opgenomen. Per bouwvlak is één woning 
toegestaan. Voor woningen geldt een maximale inhoudsmaat van 600 m3, en een maximale goot- en 
bouwhoogte van respectievelijk 6 en 10 meter. Voor bijgebouwen geldt dat deze zowel binnen als buiten het 
bouwvlak gebouwd mogen worden. Daarnaast geldt een maximale oppervlakte aan bijgebouwen van 80 m2.

5.2.3  Waarde - Archeologie lage en middelhoge verwachting

Het plangebied heeft naast de hoofdbestemming de dubbelbestemmingen  'Waarde - Archeologie lage 
verwachting' en 'Waarde - Archeologie middelhoge verwachting'. Deze gronden zijn, naast voor de andere 
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor bescherming van aanwezige of naar verwachting aanwezige 
archeologische waarden.

Om daadwerkelijk te kunnen beschermen, is in deze bestemming een specifiek op dit onderwerp toegesneden 
omgevingsvergunning opgenomen. Voor diverse activiteiten, waarbij de grond wordt "geroerd", vooral 
graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm, is een omgevingsvergunning nodig.

Ter bescherming van (naar verwachting) aanwezige archeologische waarden is in deze bestemming ook de 
bevoegdheid van burgemeester en wethouders opgenomen om eisen te stellen bij een aanvraag van een 
omgevingsvergunning. Die eisen betreffen onder meer, een rapportageplicht van de aanvrager van de 
omgevingsvergunning betreffende de archeologische situatie van het betreffende terrein, en de mogelijkheid om 
aan de omgevingsvergunning de verplichting tot "bouwbegeleiding" door een ter zake deskundige (archeoloog) 
te verbinden.

Deze onderzoeksplicht verschilt per verwachtingswaarde. Bij lage verwachting geldt deze verplichting bij een 
ontwikkeling van meer dan 10.000 m2. Bij een middelhoge verwachting is dit 500 m2.

5.2.4  Waarde - Cultuurhistorie

De dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' wordt overgenomen uit het parapluplan Cultureel Erfgoed. Ook 
de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - cultuurhistorisch waardevol' wordt overgenomen. Het gaat hierbij 
om de bestaande schaapskooi. Middels deze bestemming zijn deze gronden mede bestemd voor de 
bescherming van de cultuurhistorische waarden.

5.3  Algemene regels

Naast de regels ten aanzien van specifieke bestemmingen, zijn er ook algemene regels opgesteld. Deze 
regels gelden onafhankelijk van het type bestemming. De belangrijkste van de algemene regels zijn:

Algemene bouwregels:
1. hierin is een regeling opgenomen dat bestaande legale afwijkingen ten aanzien van voorgeschreven 

maatvoeringen zijn toegestaan. Deze worden daarmee niet onder het overgangsrecht geplaatst.
Algemene gebruiksregels:
1. binnen de gebruiksregels is een opsomming opgenomen waarin de zogenaamde 'verboden' gebruiken 

zijn opgesomd.
Algemene afwijkingsregels:
1. het met 10% afwijken van in het -plan aangegeven maten en percentages;
2. het bouwen van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen tot een maximaal oppervlak van 30 m² 

en een hoogte van 3 meter.
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Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid

6.1  Algemeen

Bij het opstellen van een nieuw ruimtelijk plan dient op grond van artikel 3.1.6, lid 1, sub f van het Besluit 
ruimtelijke ordening onderzoek plaats te vinden naar de economische uitvoerbaarheid van het plan. Artikel 6.12 
van de Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat de gemeenteraad bij de vaststelling van een bestemmingsplan een 
exploitatieplan vaststelt, tenzij kostenverhaal op een andere wijze is verzekerd of dat er is geen sprake van 
kostenverhaal.

6.2  Planspecifiek

In dit geval is er  sprake van een bouwplan, zoals aangegeven in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke 
ordening, waardoor er sprake is van te verhalen kosten. Het bestemmingsplan is een particulier initiatief en 
wordt door de initiatiefnemer voor eigen rekening en risico ontwikkeld. Voor de gemeente zijn daar verder geen 
kosten aan verbonden, afgezien van de ambtelijke kosten voor het in behandeling nemen van het 
bestemmingsplan.  Die kosten worden op grond van artikel 2.8.1 van de Legesverordening 2021 door middel 
van leges gedekt. Daarmee zijn de kosten anderszins verzekerd en is het niet noodzakelijk om een 
exploitatieplan vast te stellen. 

Het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan met een planologische wijziging kan in beginsel aanleiding 
geven tot planschade. Met de initiatiefnemer is een planschadeverhaalsovereenkomst gesloten. Eventuele 
planschade wordt hiermee afgewenteld op de initiatiefnemer. 

Gezien het voorgaande wordt geconcludeerd dat de economische uitvoerbaarheid van het voorgenomen plan is 
verzekerd.
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Hoofdstuk 7  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

7.1  Algemeen

Bij de voorbereiding van een (voor)ontwerp bestemmingsplan dient overleg te worden gevoerd als bedoeld in 
artikel 3.1.1 Bro. Dit is het vooroverleg, waarin het conceptplan wordt voorgelegd aan het waterschap en aan 
die diensten van provincie en Rijk 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. Voor wat kleinere plannen kan, in overleg, 
afgezien worden van dit overleg.

Op basis van artikel 3.1.6 Bro dient verslag te worden gedaan van de wijze waarop burgers en 
maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van het bestemmingsplan zijn betrokken. Dit is de 
inspraak. Van (formele) inspraak als bedoeld in de gemeentelijke inspraakverordening kan, zeker bij wat 
kleinere plannen, worden afgezien. Inspraak en participatie wordt dan overgelaten aan de initiatiefnemers.   

Een ontwerpbestemmingsplan dient conform afdeling 3.4 Awb gedurende 6 weken ter inzage gelegd te 
worden. Hierbij is er de mogelijkheid voor eenieder om zienswijzen in te dienen op het plan. Na vaststelling 
door de Raad wordt het vaststellingsbesluit bekend gemaakt. Het bestemmingsplan ligt na bekendmaking 6 
weken ter inzage. Gedurende deze termijn is er de mogelijkheid voor belanghebbenden beroep in te dienen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Het bestemmingsplan treedt vervolgens daags na afloop van 
de tervisielegging in werking als er geen beroep is ingesteld. Is er wel beroep ingesteld dan treedt het 
bestemmingsplan ook in werking, tenzij naast het indienen van een beroepschrift ook om een voorlopige 
voorziening is gevraagd. De schorsing van de inwerkingtreding eindigt indien de voorlopige voorziening wordt 
afgewezen. De procedure eindigt met het besluit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

7.2  Verslag vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro

Het concept van dit bestemmingsplan zal worden toegezonden aan Rijkswaterstaat, de provincie Utrecht en 
het waterschap Vallei en Veluwe in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke 
ordening. De uitkomsten van dit overleg zullen tegen die tijd in dit plan verwerkt worden.

7.3  Verslag inspraak ex artikel 3.1.6 Bro

PM

7.4  Verslag zienswijzen

Met ingang van P.M. tot en met P.M. heeft het ontwerp van dit bestemmingsplan ter inzage gelegen. Toen 
P.M. geen zienswijzen ingediend.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1  Verkennend bodem- en asbestonderzoek
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1 INLEIDING 

 

In opdracht van de familie M. Hoksbergen is in maart en april 2021, door Hunneman 

Milieu-Advies Raalte BV, een verkennend bodemonderzoek, in combinatie met een 

verkennend asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Langesteeg 6 te Leusden. 

Voor een kadastraal overzicht van de onderzoekslocatie verwijzen wij naar bijlage 1. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen bestemmingswijziging 

van en nieuwbouw op de locatie. 

 

Het onderzoek heeft tot doel een actueel en betrouwbaar inzicht te geven in de 

milieuhygiënische bodemkwaliteit. 

 
Het veldwerk, de grond- en/of grondwaterbemonstering en het laboratoriumonderzoek is 
uitgevoerd conform de geldende beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek” BRL-SIKB 2000. Voor deze richtlijn is Hunneman Milieu-Advies 
Raalte BV in het bezit van een procescertificaat, welke is afgegeven door KIWA. 
 
Het procescertificaat van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV (certificaatnummer 

K26828) en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de 

activiteiten inzake “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”. Hunneman Milieu-

Advies Raalte BV is geen eigenaar van de te onderzoeken percelen en is onafhankelijk van 

de opdrachtgever en/of terreineigenaar. 

 

Het rapport is als volgt ingedeeld: 

• Vooronderzoek (hoofdstuk 2); 

• Veld- en laboratorium onderzoek (hoofdstuk 3); 

• Interpretatie onderzoeksresultaten (hoofdstuk 4). 
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2 VOORONDERZOEK 

 

In de NEN-5725 zijn 7 aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems geformuleerd. 

Voor elke afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende 

onderzoeksvragen te worden beantwoord. De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per 

aanleiding omschreven in tabel 1. 

 
Tabel 1:  verschillende onderzoeksaspecten 

ONDERZOEKSASPECTEN 
Aanleidingen tot vooronderzoek 
A B C D E F G 

1. locatiegegevens eigendomssituatie O O      

hoogteligging     �   

2. bodemopbouw en 

geohydrologie 

bodemopbouw � �  � � �  

antropogene lagen in de bodem � � � � � � � 

geohydrologie � �      

3. verwachting t.a.v. de 

bodemkwaliteit 

geval van ernstige bodemverontreiniging �  � � � � � 

kwaliteit o.b.v. BKK � O � � � � � 

o.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken � � � � �  � 

4. gebruik/beïnvloeding van 

de locatie, verdachte 

situatie, activiteiten, 

ongewoon voorval 

voormalig � O � � �  � 

huidig � �  � � �  

toekomst  �   O   

asbestverdacht �  � � � � � 

5. terreinverkenning voorafgaand aan de uitvoering � � � � � � � 
A. bodemonderzoek, par. 6.2.1; 

B. nul‐ en eindsituatieonderzoek, par. 6.2.2; 

C. bodemkwaliteitsklasse (Bbk), par. 6.2.3;  

D. partijkeuring, par. 6.2.4; 

E. opstellen/ actualiseren bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.5; 

F. gebruik bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.6; 
G. inschatten van arbeidshygiënische risico’s, par. 6.2.7. 

�Verplicht onderzoeksaspect. Indien niet van toepassing, wordt dit vermeld en gemotiveerd O Optioneel 

2.1 Onderzoeksaanleiding 

 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de paragraaf 6.2.1 “opstellen hypothese 

bodemkwaliteit ten behoeve van een bodemonderzoek” uit de NEN-5725. Voor het 

vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

• informatie verstrekt door de opdrachtgever; 

• terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden; 

• informatie Omgevingsdienst Regio Utrecht [ODRU]; 

• bodeminformatie gemeente Leusden; 

• www.bodemloket.nl; 

• www.topotijdreis; 

• Bagviewer; 

• Kadaster; 

• grondwaterkaart van Nederland. 

 

De onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen 

onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader 

toegelicht. De relevante gegevens zijn opgenomen in bijlage 5. 

2.2 Achtergrondinformatie 

 

De onderzoekslocatie is gesitueerd aan de Langesteeg 6 te Leusden en staat kadastraal 

bekend als: gemeente Leusden, sectie H, nummers 634 en 636 gedeeltelijk. De totale 

oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa 4.900 m2. De bestemming wordt 

gewijzigd van agrarische bebouwing naar “Wonen”. Op de locatie is een boerderij met 

diverse schuren aanwezig, voorzien van een asbestdakbedekking. De bestaande 

bebouwingen worden gesloopt, met uitzondering van de gebouwen B en E. Diverse 

gebouwen verkeren in slechte staat en zijn deels ingestort. Voor de inrichting van het 

terrein verwijzen wij naar figuur 1 en tekening 1-1. 
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Figuur 1: bestaande situatie Figuur 2: nieuwe situatie 

 

2.3 Historische informatie 

 

Voor zover bekend hebben op de locatie geen calamiteiten plaatsgevonden die de 

milieuhygiënische bodemkwaliteit negatief kunnen hebben beïnvloed. De locatie is voor 

zover bekend niet eerder onderzocht.  

 

Uit informatie van de gemeente Leusden en de ODRU blijkt dat op de locatie een 

bovengrondse dieselolietank aanwezig is geweest. Op diverse gebouwen is een 

asbestdakbedekking aanwezig (geweest). 

 

Ter plaatse en in de omgeving van de onderzoekslocatie zijn in het verleden boomgaarden 

aanwezig geweest. 
 

Figuur 3: situatie 1950 Figuur 4: situatie 1970 

 

2.4 Bodemopbouw en geohydrologie 

 

Regionale bodemopbouw 

De regionale gegevens zijn ontleend aan de Grondwaterkaart van Nederland, DGV-TNO, 

kaartbladen Utrecht, 31 oost, 32 west, 38 oost, 39 west, ten noorden van de Lek en Neder-

rijn (1978). De regionale bodemopbouw is samengevat in tabel 2. 
 
 

Tabel 2:  geohydrologische bodemopbouw 

pakket  diepte  [m-mv] samenstelling 

deklaag 0 - 4 middel fijn tot uiterst fijn zand 

Formatie van Twente 4 - 8 uiterst grof tot middel grof zand 

1e scheidende laag 8 - 16 klei-, leem-, en slibhoudend zand 

Formatie van Harderwijk en Enschede vanaf 16 m uiterst grof tot matig fijn zand/schelpen 

 

Grondwaterstroming 

In het eerste watervoerend pakket stroomt het grondwater ter plaatse in oostelijke richting. 
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2.5 Hypothese en onderzoeksstrategie 

 

Op basis van de geïnventariseerde gegevens is de locatie grotendeels onverdacht voor 

bodemverontreiniging, met uitzondering van: 

• de mogelijke aanwezigheid van asbest in de actuele contactzone/drupzones; 

• oliecomponenten ter plaatse van de voormalige tank; 

• bestrijdingsmiddelen in de bovengrond ter plaatse van de voormalige boomgaarden. 

 

Het bodemonderzoek is grotendeels uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie bij een 

verkennend bodemonderzoek op niet verdachte locaties (strategie “ONV” uit de NEN 

5740). De grond(water)monsters zijn aanvullend geanalyseerd op de parameters arseen en 

chroom. Aangezien in het verleden lokaal boomgaarden aanwezig zijn geweest, is de 

bovengrond aanvullend onderzocht op OCB’s. 

 

Ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank is het onderzoek uitgevoerd volgens de 

onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek op verdachte locaties, met een 

plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (strategie “VEP” uit 

de NEN 5740).  

 

Op basis van de historische informatie is in aanvulling op het verkennend bodemonderzoek 

een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd, conform de onderzoeksstrategie op een 

verdachte locatie strategie 6.4.5 uit de NEN-5707. Het asbestonderzoek is gecombineerd 

met het onderzoek ter plaatse van de “drupzones” van de asbestdaken. 

 

Het uitgevoerde veld- en laboratoriumonderzoek is samengevat in tabel 3. 
 

Tabel 3:  veld- en laboratoriumonderzoek 

sublocatie/onderdeel 

veldonderzoek laboratoriumonderzoek 

boringen tot 
0,5 m-mv 

waarvan tot 
> 2 m-mv 

met 
peilbuis vaste bodem grondwater 

verkennend  NEN-5740 
opp. <5.000 m2 17 7 1 

4 x NEN-grond 
2 x OCB 

1 x NEN-water 

asbestonderzoek erf  17 #  5 # - 3 x asbest (grond) - 

asbestonderzoek drupzones 10 @ - - 3 x asbest (grond) - 

onderzoek dieseltank 2 2 1 1 x min.olie/BTEX 1 x NEN-water 

#: in combinatie met onderzoek onverdacht @ : putjes van 30 x 30 cm  

 

De samenstelling van de in tabel 3 genoemde “NEN-pakketten” is samengevat in tabel 4. 

 
Tabel 4:  samenstelling NEN Pakketten 

Parameters NEN-grond NEN-grondwater 

zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 

molybdeen, nikkel en zink 
X X 

PCB’s  X - 

PAK polycyclische aromatische koolwaterstoffen X - 

minerale olie X X 

vluchtige aromaten (incl. naftaleen en styreen) - X 

VCK (vluchtige chloorkoolwaterstoffen) - X 

bromoform - X 
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2.6 Betrouwbaarheid onderzoek 

 

Onderhavig onderzoek beschrijft de actuele bodemkwaliteit en heeft alleen betrekking op 

de bodem van de terreindelen, welke zijn beschreven in het vooronderzoek van deze 

rapportage. De in het vooronderzoek geraadpleegde bronnen kunnen mogelijk onvolledig 

zijn. Het kan voorkomen dat niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet 

voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken. 

 

Dit onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de huidige richtlijnen en 

methoden op het gebied van bodemonderzoek. Het onderzoek is gebaseerd op het nemen 

van een, conform de geldende richtlijnen, representatief geacht aantal monsters. Bij het 

interpreteren van de onderzoeksresultaten moet rekening worden gehouden met het feit dat 

analyses mogelijk zijn uitgevoerd op basis van mengmonsters, waardoor lokaal hogere 

concentraties van de onderzochte stoffen niet zijn uit te sluiten. Tevens kan geen uitspraak 

worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van niet onderzochte (verdachte) deellocaties 

en blijft het mogelijk dat lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt.  

 

Een bodemonderzoek betreft een momentopname. De resultaten van het onderzoek kunnen 

minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Eventuele toekomstige 

activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer van grond 

van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de 

bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op 

eventuele verontreinigingen. 

 

Het onderzoek moet worden beoordeeld als één geheel, en betreft een inschatting van de 

bodemkwaliteit, op een bepaald moment. Het onderzoek is gebaseerd op informatie van 

derden en het verrichten van een beperkt aantal boringen en analyses, conform de geldende 

richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie is verkregen, dan wel dat niet 

alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd. Voor eventueel hieruit voortvloeiende 

schade en/of gevolgen aanvaardt Hunneman Milieu-Advies Raalte BV op geen enkele 

wijze aansprakelijkheid. 
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3 VELD- EN LABORATORIUM ONDERZOEK 

3.1 Veldonderzoek 

 

Het veldonderzoek is uitgevoerd op 23 maart en 6 april 2021 door de gecertificeerde 

medewerkers dhr. J. Molenkamp en dhr. J. Postma van Hunneman Milieu-Advies Raalte 

BV. Voor het verkennend bodemonderzoek zijn 29 handboringen uitgevoerd (1 t/m 29), 

waarvan 2 boringen zijn afgewerkt als peilbuis. De maximale boordiepte bedraagt 2,5 m-

mv. 

 

Voorafgaand aan het verkennend asbestonderzoek is een maaiveldinspectie uitgevoerd. 

Tijdens de maaiveldinspectie is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal 

aangetroffen.  

 

Voor het verkennend asbestonderzoek zijn de monsterpunten 1 t/m 10 en 13 t/m 29 uit het 

verkennend bodemonderzoek handmatig gegraven tot maximaal 0,5 m-mv, met een 

minimale oppervlakte van 0,09 m2 (30 x 30 cm). De monsterpunten zijn met behulp van 

een grondboor (diameter 12 cm) doorgezet tot de onderliggende/ongeroerde bodemlaag. 

De opgegraven grond/puin is uitgespreid over een zeef, met een maaswijdte van 20 mm. 

Het achterblijvende residu op de zeef is geïnspecteerd op aanwezigheid van asbestverdacht 

materiaal en afval- en puinrestanten. Van de uitgezeefde grond/puin zijn mengmonsters 

samengesteld van de drupzone (0,0-0,2 m-mv) en/of actuele contactzone (0,0-0,5 m-mv), 

voor de analytische bepaling van asbest in grond. 

 

In bijlage 4 zijn de monsternameformulieren asbest opgenomen. Voor de situatie van de 

monsterpunten en peilbuizen verwijzen wij naar tekening 1-1. 

 

Bodemopbouw 

In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per monsterpunt en bodemlaag 

beschreven. De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 2, en 

samengevat in tabel 5. 

 
Tabel 5:  samenvatting van het lokaal aangetroffen bodemprofiel 

traject (m-mv) hoofdnaam toevoeging 

0,0 ~ 0,5 zand, matig fijn zwak siltig, lokaal zwak humeus 

0,5 ~ 1,5 zand, matig fijn zwak siltig 

1,5 ~ 2,5 leem, lokaal veen sterk zandig 

grondwaterstand: circa 1,0 m-mv 

 

Zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens het veldonderzoek is de opgeboorde grond beoordeeld op zintuiglijk 

waarneembare verontreinigingsindicaties. Hierbij is gebruik gemaakt van de olie/water-

test (O/W-test) en is gelet op afwijkende kleur of geur van de bodem. Zintuiglijk zijn in de 

vaste bodem zwakke bijmengingen met puin aangetroffen. Zintuiglijk zijn in de vaste 

bodem, ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank, geen oliecomponenten 

waargenomen. In de bodem is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

Eventuele bijzonderheden zijn weergegeven in de boorbeschrijvingen (bijlage 2).  

 

Monstername 

Voor het chemisch onderzoek zijn uit de boringen, van iedere 0,5 m (0,2 m bij 

monstername met steekbus) of onderscheiden bodemlaag, monsters genomen. Op de 

deellocaties, waar de vluchtige verbindingen de kritische parameters zijn, is de 

monstername, voor zover technisch mogelijk, verricht met een steekbus. 
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Het grondwater uit de geplaatste peilbuizen is na een standtijd van minimaal een week 

bemonsterd. De zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid (EC) en de troebelheid 

(NTU) van het grondwater zijn in het veld gemeten. De meetresultaten zijn weergegeven 

in tabel 8. 

3.2 Laboratorium onderzoek 

 

Op basis van de gehanteerde onderzoeksstrategie en waarnemingen uit het veld zijn 

(meng)monsters samengesteld voor analyse. De samenstelling van de (meng)monsters is 

weergegeven in tabel 6, 7 en 9. 

 

De analyses zijn uitgevoerd door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium, welke door 

het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is erkend om, in het kader van de Wet 

Bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), analyses uit te voeren 

conform AS-3000 en AP-04. De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen 

in bijlage 3. De resultaten van de analyses zijn weergegeven in tabel 6 t/m 9. 

3.3 Toetsingscriteria en analyseresultaten NEN-parameters 

 

Het toetsingskader voor de vaste bodem en het grondwater is afkomstig uit de “Circulaire 

bodemsanering per 1 juli 2013” (Staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675). De toetsing van 

de analyseresultaten vindt plaats conform de door het Rijk beschikbaar gestelde Bodem 

Toets- en Validatieservice (BoToVa). 

 

De vaste bodem wordt getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. Het grondwater 

wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De meetwaarden voor de vaste bodem 

zijn afhankelijk gesteld van de gemeten organische stof- en/of lutumgehalten van de 

bodem, die meestal afwijken van de gehalten van de Standaardbodem. De volgende 

toetsingswaarden worden onderscheiden: 
 

AW/S(•)1:De achtergrond- en/of streefwaarden geven het niveau aan waar beneden sprake is 

 van een duurzame bodemkwaliteit. De waarden hebben betrekking op de in de natuur 

 voorkomende achtergrondgehalten of detectiegrenzen bij stoffen die niet in 

 natuurlijke milieus voorkomen. 
 

T (••)1:  De tussenwaarde betreft het gemiddelde van de interventiewaarde + achtergrond-

 waarde of streefwaarde waarboven, in beginsel, een nader onderzoek noodzakelijk is.  

 

I (•••)1 : De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan, 

waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook 

bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige 

verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de  

volksgezondheid en het ecosysteem. 
 

1De symbolen tussen haakjes corresponderen met de “overschrijdingssymbolen” van tabel 6 t/m 8. 
 

Van een geval van ernstige bodemverontreiniging is sprake indien de verontreiniging is 

ontstaan voor 1987, waarbij de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in 

minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde.  

Bodemverontreiniging die is ontstaan na 1 januari 1987 (nieuwe verontreiniging) valt 

onder de zgn. zorgplicht en dient zo spoedig mogelijk te worden gesaneerd.  
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Tabel 6:  analyseresultaten vaste bodem en toetsing 
% H* = 10 gestandaardiseerde resultaten en overschrijdingen 

toetsingswaarden [BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage] 
standaard bodem  

(mg/kg d.s.)  % L*= 25 

monster  MM-01 MM-02 MM-03 MM-04   

boring  1+4t/m7+9 13t/m20 21t/m29 15+19+24+ 27+29  AW-

waarde 

½ 

(AW+I) 

I-

waarde traject (m-mv)  0,0~0,5 0,0~0,25 0,0-0,25 0,5~1,5  

arseen  < < < <  20 48 76 
barium  @ @ @ @  @ @ @ 

cadmium  < < < <  0,6 6,8 13 

chroom  < < < <  55 117,5 180 
kobalt  < < < <  15 102,5 190 

koper  < < < <  40 115 190 

kwik  0,16• < < <  0,15 18,08 36 
lood  < < 60• <  50 290 530 

molybdeen  < < < <  2 96 190 

nikkel  < < < <  35 67,5 100 
zink  < < 190• <  140 430 720 

PAK (10)-tot.  < 1,6• < <  1,5 20,8 40 

PCB’s  < 0,034• 0,022• <  0,02 0,51 1 

min.olie  < < < <  190 2595 5000 

som DDD  - < < -  0,02 17,01 34 

som DDE  - < < -  0,1 1,2 2,3 

som DDT  - < < -  0,2 0,95 1,7 

som drins  - < < -  0,015 2,01 4 

som c/t h.c.p.  - < 0,0068• -  0,002 2 4 

som chloordaan  - < 0,032• -  0,002 2 4 
Toelichting bij tabel: 

 < : geen overschrijding van de achtergrondwaarde  

 •  : overschrijding van de achtergrondwaarde                          

 ••  : overschrijding van de tussenwaarde 

 •••  : overschrijding van de interventiewaarde     

 

-: niet geanalyseerd  

@: geen toetsoordeel mogelijk 

* : lutum- en humusgehalten standaard bodem 

H : organisch stof  L : lutum 

 
Tabel 7:  zintuiglijke waarnemingen en analyseresultaten vaste bodem (oliecomponenten)  

Veldwaarnemingen en verklaring symbolen gestandaardiseerde resultaten/overschrijding toetsingswaarden [mg/kg d.s.] 

[BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage] 
 O/W test: 

1= licht  

2= matig 

3= sterk 

Aard:  B= benzine  

D = diesel Ol= olie  

HBO = huisbrandolie 
 

d = detectiegrens 
h = humusstoring 
 

AW-waarde  

½(AW+I) waarde 

I-waarde H* = 10% 

190 

2595 

5000 

0,2 

0,65 

1,1 

0,2 

16,1 

32 

0,2 

55,1 

110 

0,45 

8,7 

17 

 

toe-

komstige 

locatie  

boring 

[nr.] 

max.  

boordiepte 

[m-mv] 

zintuiglijke waarnemingen monster 

diepte 

[m-mv] 

code 
min. olie 

[GC] 
benzeen tolueen 

ethyl- 

benz. 
xylenen  

diepte 

[m-mv] 

O/W 

Test 

Aard 

 

vml. 

tanks 

11 2,0  geen  0,1-0,3 MM-05 < < < < <  

12 2,5  geen          

Toelichting tabel < : geen overschrijding van de achtergrondwaarde - : niet geanalyseerd 

   • : overschrijding van de achtergrondwaarde  MM-05: 11-01+12-01 

   •• : overschrijding tussenwaarde    

   ••• : overschrijding interventiewaarde                                                                 
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Tabel 8:  analyseresultaten grondwater  
analyseresultaten (µg/l) toetsingswaarden (µg/l) 

peilbuis  12 19     
filter (m-mv)  1,5-2,5 1,5-2,5     

pH  7,1 6,9     

EC (µs/cm)  912 1046  S-

waarde 
½ 

(S+I) 
I- 

waarde troebelheid (NTU)  8,4 9,6  

grondwater [m-mv]  1,0 1,0     

zware metalen        
arseen  < <  10 35 60 

barium  < 63•  50 337,5 625 

cadmium  < <  0,4 3,2 6 
chroom  < <  1 15,5 30 

kobalt  < <  20 60 100 

koper  < <  15 45 75 
kwik  < <  0,05 0,17 0,30 

lood  < <  15 45 75 

molybdeen  < <  5 152,5 300 
nikkel  < <  15 45 75 

zink  < <  65 432,5 800 

vluchtige aromaten        
benzeen  < <  0,2 15,1 30 

tolueen  < <  7 503,5 1000 

ethylbenzeen  < <  4 77 150 
xylenen (som)  < <  0,2 35,1 70 

styreen  < <  6 153 300 

naftaleen  < <  0,01 35 70 

gechloreerde koolwaterstoffen        

1,1-dichloorethaan  < <  7 453,5 900 

1,2-dichloorethaan  < <  7 203,5 400 
1,1-dichlooretheen  < <  0,01 5 10 

cis 1,2-dichlooretheen   < <  0,01 10 20 

trans 1,2-dichlooretheen  < <  0,01 10 20 
dichloormethaan  < <  0,01 500 1000 

dichloorpropanen  < <  0,8 40,4 80 

tetrachlooretheen (per)  < <  0,01 20 40 
tetrachloormethaan (tetra)  < <  0,01 5 10 

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

1,1,2-trichloorethaan  < <  0,01 65 130 
trichlooretheen (tri)  < <  24 262 500 

trichloormethaan (chloroform)  < <  6 203 400 

vinylchloride  < <  0,01 2,5 5 

minerale olie  < <  50 325 600 

bromoform  < <  # 315 630 
Toelichting bij tabel: < : geen overschrijdingen detectiegrens en/of streefwaarde 

  •    : overschrijding van de streefwaarde 

  ••   : overschrijding van de tussenwaarde 

  ••• :  overschrijding interventiewaarde 

# : geen toetsingswaarden voor gegeven 

 -:  niet geanalyseerd 
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3.4 Toetsingscriteria en analyseresultaten asbest  

 

Voor asbestonderzoek is de interventiewaarde uit de “Circulaire bodemsanering  van 1 juli 

2013” voor asbest in grond of puin (100 mg/kg d.s. gewogen) van toepassing.  

 

Conform de NEN 5707 wordt in een verkennend onderzoek asbest beoordeeld of sprake is 

van een verdachte of een onverdachte locatie op het voorkomen van asbest. Het resultaat 

van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke verontreiniging van de 

bodem op basis van verzamelde stukken asbesthoudend materiaal en (meng)monsters 

grond. Aan de hand van het verkregen indicatieve gehalte aan asbest wordt nagegaan of 

nader onderzoek al dan niet noodzakelijk is. Door de lagere onderzoeksintensiteit van het 

verkennend onderzoek kan in deze fase niet direct worden getoetst aan de 

interventiewaarde. In het verkennend onderzoek wordt het gehalte getoetst aan de 

interventiewaarde, gecorrigeerd met een factor 2. Deze correctiefactor is een maat voor de 

betrouwbaarheid van het verkennend onderzoek in relatie tot het nader onderzoek.  

 

Alleen indien in het verkennend onderzoek de onderzoeksintensiteit (hoeveelheid 

geïnspecteerde grond in de gaten en het aantal analyses) op hetzelfde niveau zit als in het 

nader onderzoek, dan is een directe toetsing aan de interventiewaarde mogelijk. Indien het 

asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch aannemelijk 

dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschreden. 

In deze gevallen geldt geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. Bij 

een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 

asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor 

bepalend. 

 

Toetsing van de concentratie aan respirabele vezels (<0,5 mm) vindt plaats door toetsing 

van de gemeten concentratie aan de maximale waarde van 10 mg/kg d.s. (gewogen). Bij 

overschrijding van deze waarde is sprake van ‘onaanvaardbare risico’s buiten’. Uit 

onderzoek dat TNO (RIVM rapport 711701034/2003) heeft uitgevoerd blijkt dat zelfs voor 

het meest ‘losse’ niet-hechtgebonden asbest het aandeel aan respirabele vezels nooit meer 

zal zijn dan 5~10%. Dit betekent dat bij een asbestconcentratie in de grond van 100 mg/kg 

d.s. de concentratie aan respirabele vezels nooit meer zal zijn dan 5~10 mg/kg d.s. en 

derhalve geen sprake is van ‘onaanvaardbare risico’s’ 

 

Grond of puin waarin een (gewogen) concentratie asbest boven de interventiewaarde wordt 

aangetroffen wordt, ongeacht het volume, beschouwd als verontreinigd met asbest. Indien 

na uitvoering van een nader onderzoek asbest in de grond of puin, een (gewogen) 

concentratie asbest lager dan de interventiewaarde wordt aangetoond, wordt de bodem als 

niet verontreinigd aangemerkt.  

 
Tabel 9:  analyseresultaten asbest in grond (fase verkennend derhalve indicatieve gehalten) 

monstergegevens analyseresultaten (mg of mg/kg d.s.) asbesttype 

Monster Sleuf/MP 
traject 

(m-mv) 

materiaal-

monster(s) 
>20 mm (mg) 

bodem/puin 
> 0,5< 20 mm 
in mg/kg ds. 

bodem/puin 
< 0,5 mm 

in mg/kg ds. 

gewogen*   

asbestgehalte    
in de bodem 

soort 

asbest 
H/NH 

RE-01 1 t/m 4 0,0-0,2 - 42 n.a. 42 S H 

RE-02 5+6 0,0-0,2 - <0,5 n.a. <0,5 - - 

RE-03 7 t/m 10 0,0-0,2 - <0,6 n.a. <0,6 - - 

RE-04 13 t/m 17 0,0-0,5 - <0,7 n.a. <0,7 - - 

RE-05 18 t/m 23 0,0-0,5 - 3,2 enkele vezels 3,2 S NH 

RE-06 24 t/m 29 0,0-0,5 - 3,6 n.a. 3,6 S H 
Toelichting bij tabel:  

n.g.: niet geanalyseerd -: niet van toepassing  n.a.:  niet aangetoond 

S:  serpentijn-asbest H:  hechtgebonden asbest  SL: sleuf 

A:  amfibool  NH:  niet hechtgebonden asbest  MP: monsterpunt 

*:  gewogen concentratie asbest in de bodem of puin in mg/kg ds. wordt gevormd door de aangetoonde concentratie in het materiaal 

 (verzamel)monster aan asbestplaatjes in de gegraven monsterpunten en/of sleuven, vermeerderd met de aangetoonde concentratie           

 aan asbest in het bodem/puin (meng)monster.  



_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________ 

 

 

Verkennend bodem- en asbestonderzoek, Langesteeg 6 te Leusden 11 

4 INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 

 

In opdracht van de familie M. Hoksbergen is in maart en april 2021, door Hunneman 

Milieu-Advies Raalte BV, een verkennend bodemonderzoek, in combinatie met een 

verkennend asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Langesteeg 6 te Leusden.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen bestemmingswijziging 

van en nieuwbouw op de locatie, en heeft tot doel een actueel en betrouwbaar inzicht te 

geven in de milieuhygiënische bodemkwaliteit. 

4.1 Asbestonderzoek 

 

Zintuiglijk zijn in de vaste bodem zwakke bijmengingen met puin aangetroffen. In de 

bodem is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.  

 

In de actuele contactzone onder de “drupzones” binnen RE-01 t/m RE-03 [0,0-0,2 m-mv] 

is, in de fractie > 0,5 mm en < 20 mm, analytisch geen tot maximaal 42 mg/kg d.s. aan 

gewogen asbest aangetoond. In de fractie <0,5 mm zijn geen vrije vezels aangetroffen. Het 

maximaal aangetoonde gewogen gehalte aan asbest blijft beneden de ½ interventiewaarde 

voor asbest (50 mg/kg d.s.).   

 

In de actuele contactzone binnen RE-04 t/m RE-06 [0,0-0,5 m-mv] is, in de fractie > 0,5 

mm en < 20 mm, analytisch geen tot maximaal 3,6 mg/kg d.s. gewogen asbest aangetoond. 

In de fractie <0,5 mm zijn binnen RE-05 enkele vrije vezels aangetroffen. De aangetoonde 

gewogen gehalten aan asbest blijven beneden de ½ interventiewaarde voor asbest (50 

mg/kg d.s.).   

4.2 Vaste bodem en grondwater 

 

Zintuiglijk zijn in de vaste bodem, ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank, geen 

oliecomponenten waargenomen. 

Analytisch zijn in de vaste bodem, ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank 

(boring 11 en 12), geen verhoogde gehalten aan minerale olie en vluchtige aromaten 

aangetoond. 

 

Analytisch zijn in de mengmonsters van de bovengrond (MM-01 t/m MM-03) licht 

verhoogde gehalten aan kwik, lood, zink, PAK, PCB’s en OCB’s aangetoond. De 

aangetoonde gehalten overschrijden de achtergrondwaarden, maar blijven beneden de 

tussenwaarden. 

 

Analytisch zijn in het mengmonster van de ondergrond (MM-04), van de geanalyseerde 

parameters, geen gehalten aangetoond boven de achtergrondwaarden. 

 

In het grondwater (peilbuis 12 en 19) zijn, met uitzondering van een licht verhoogd gehalte 

aan barium in peilbuis 19, geen gehalten aangetoond boven de streefwaarden. Het 

aangetoonde gehalte aan barium overschrijdt de streefwaarde, maar blijft beneden de 

tussenwaarde.  
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4.3 Conclusies en aanbevelingen 

 

Zintuiglijk zijn in de vaste bodem zwakke bijmengingen met puin aangetroffen. In de 

bodem is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. In de actuele contactzone 

is analytisch maximaal 42 mg/kg d.s. aan gewogen asbest aangetoond. Het maximaal 

aangetoonde gewogen gehalte aan asbest blijft beneden de ½ interventiewaarde voor asbest 

(50 mg/kg d.s.).   

 

Ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank zijn zintuiglijk en analytisch geen 

oliecomponenten aangetroffen. 

 

In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan zware metalen, PAK, PCB’s en OCB’s 

aangetoond. In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan barium aangetoond. De 

aangetoonde gehalten vormen geen aanleiding tot nader onderzoek. 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten is de actuele bodemkwaliteit afdoende vastgelegd 

en bestaan geen bezwaren voor de voorgenomen bestemmingswijziging en nieuwbouw op 

de locatie.   

 

Wij adviseren om bij ontwikkeling van de locatie te werken met een gesloten grondbalans. 

Indien grond vrijkomt en van de locatie wordt afgevoerd is het Besluit Bodemkwaliteit 

van toepassing (Bbk). Af te voeren grond dient eventueel AP-04 te worden ingekeurd, 

voor de bepaling van de definitieve afzetmogelijkheden. 

 



 

 

BIJLAGE 1 

 

Kadastraal overzicht 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 19 april 2021

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 2000

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Leusden

H

634

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele

eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 210019



 

 

BIJLAGE 2 

 

Boorbeschrijvingen 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek NEN/VOA Langest eeg 6  Leusden

projectcode 2 1 0 0 1 9

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 1 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester J. M olenkam p

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
sporen puin, schep

1

0 2 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester J. M olenkam p

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
sporen puin, schep

1

0 3 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester J. M olenkam p

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
sporen puin, schep

1

0 4 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester J. M olenkam p

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
sporen puin, schep

1

0 5 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester J. M olenkam p

0

50

0

-6

ow: geen, schep

-6

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, beige, ow: 
geen, sporen puin, schep

1

0 6 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester J. M olenkam p

0

50

0

-6

ow: geen, schep

-6

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, beige, ow: 
geen, sporen puin, schep

1

0 7 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester J. M olenkam p

0

50

0

-6

ow: geen, schep

-6

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, beige, ow: 
geen, sporen puin, schep

1

0 8 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester J. M olenkam p

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
sporen puin, schep

1

0 9 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester J. M olenkam p

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
sporen puin, schep

1

1 0 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester J. M olenkam p

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
sporen puin, schep

1

1 1 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 2 3 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester J. M olenkam p

0

50

100

150

200

0

-6

ow: geen, edelm an

-6

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, ow: geen, sporen puin, 
edelm an

-50

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

-150

-200

leem , sterk zandig, neut raal grijs, 
ow: geen, edelm an

1
5

2

3

6

4



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek NEN/VOA Langest eeg 6  Leusden

projectcode 2 1 0 0 1 9

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 2 klinker, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 3 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester J. M olenkam p

0

50

100

150

200

250

0

-6

ow: geen, edelm an

-6

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, ow: geen, sporen puin, 
edelm an

-50

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

-150

-200

leem , sterk zandig, neut raal bruin, 
ow: geen, edelm an

-200

-250

veen, m ineraalarm , neut raal bruin, 
ow: geen, zuigerboor

1
5

2

3

6

4

1

150

250

1 3 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester J. M olenkam p

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
zwak puin, schep

-50

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

1

2

1 4 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester J. M olenkam p

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
zwak puin, schep

-50

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

1

2

1 5 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester J. M olenkam p

0

50

100

150

200

0

-6

ow: geen, edelm an

-6

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
zwak puin, schep

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, ow: geen, edelm an

-100

-150

veen, m ineraalarm , neut raal bruin, 
ow: geen, edelm an

-150

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, ow: geen, zuigerboor

1

2

3

4

5

1 6 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester J. M olenkam p

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
sporen puin, schep

-50

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

1

2

1 7 tegel, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester J. M olenkam p

0

50

0

-3

ow: geen, schep

-3

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
sporen puin, schep

-50

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

1

2

1 8 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester J. M olenkam p

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
sporen puin, schep

-50

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

1

2



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek NEN/VOA Langest eeg 6  Leusden

projectcode 2 1 0 0 1 9

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 9 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 3 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester J. M olenkam p

0

50

100

150

200

250

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
sporen puin, schep

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, ow: geen, edelm an

-100

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
wit , ow: geen, zuigerboor

-200

-250

leem , sterk zandig, neut raal grijs, 
ow: geen, zuigerboor

1

2

3

4

5

1

150

250

2 0 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester J. M olenkam p

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
zwak puin, schep

-50

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

1

2

2 1 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester J. M olenkam p

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
sporen puin, schep

-50

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

1

2

2 2 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester J. M olenkam p

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
sporen puin, schep

-50

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

1

2

2 3 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester J. M olenkam p

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
sporen puin, schep

-50

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

1

2

2 4 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester J. M olenkam p

0

50

100

150

200

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
sporen puin, schep

-50

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
wit , ow: geen, edelm an

-150

-200

leem , sterk zandig, neut raal grijs, 
ow: geen, zuigerboor

1

2

3

4

5

2 5 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester J. M olenkam p

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
sporen puin, schep

-50

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

1

2

2 6 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester J. M olenkam p

0

50

0

-6

ow: geen, edelm an

-6

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
sporen puin, schep

-50

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
wit , ow: geen, edelm an

1

2



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek NEN/VOA Langest eeg 6  Leusden

projectcode 2 1 0 0 1 9

getekend conform NEN 5 1 0 4

2 7 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester J. M olenkam p

0

50

100

150

200

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
sporen puin, schep

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

-100

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

5

2 8 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester J. M olenkam p

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
sporen puin, schep

-50

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, ow: geen, edelm an

1

2

2 9 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 3 -0 3 -2 0 2 1

boorm eester J. M olenkam p

0

50

100

150

200

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, ow: geen, 
sporen puin, schep

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, ow: geen, edelm an

-100

-200

leem , sterk zandig, neut raal grijs, 
ow: geen, edelm an

1

2

3

4

5



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

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

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

GEUR INTENISTEIT

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 =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 

 

BIJLAGE 3 

 

Toetsingstabellen en analyserapporten vaste bodem, grondwater en asbest 



Toetsdatum: 19 april 2021 09:38BoToVa 3.1.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

1166803Certificaten

210019-NEN/VOA Langesteeg 6 LeusdenProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-01 bovengrond, 01: 0-50, 04: 0-50, 05: 6-50, 06: 6-50, 07: 6-50, 09: 0-50Monsteromschrijving

6675793Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.3% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@83.483.4%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-< 4.9< 4mg/kg dsarseen (As)

920555190@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-157.3mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.151.1 AW(WO)0.160.11mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-4931mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-8034mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 110< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.060.06mg/kg dsfenantreen

0.060.06mg/kg dsanthraceen

0.090.09mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.060.06mg/kg dschryseen

0.060.06mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.060.06mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.050.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.540.54mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0030< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0030< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0030< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0030< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0030< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0030< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0030< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0210.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-02 bovengrond, 13: 0-25, 14: 0-25, 15: 6-25, 16: 0-25, 17: 3-25, 18: 0-25, 20: 0-25,
19: 0-25

Monsteromschrijving

6675794Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.1% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@88.988.9%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-< 4.9< 4mg/kg dsarseen (As)

920555190@10026mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-167.9mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-4126mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-11047mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.090.09mg/kg dsfenantreen

0.060.06mg/kg dsanthraceen

0.230.23mg/kg dsfluoranteen

0.150.15mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.210.21mg/kg dschryseen

0.150.15mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.230.23mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.240.24mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.220.22mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.51.1 AW(WO)1.61.6mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 52

0.00480.001mg/kg dsPCB - 101

0.00480.001mg/kg dsPCB - 118

0.00950.002mg/kg dsPCB - 138

0.00480.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0033< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.021.7 AW(WO)0.0340.007mg/kg dssom PCBs (7)

Pagina 2 van 7



Pagina 3 van 7

Organochloorbestrijdingsmiddelen

0.0067< 0.002mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0033< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0033< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.00480.001mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

< 0.0033< 0.001mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0140.003mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.0033< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0033< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0033< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0033< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0033< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.0033< 0.001mg/kg dsheptachloor

< 0.0033< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0033< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.0033< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0033< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0033< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0033< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0033< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0033< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0067< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0033< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

< 0.0033< 0.001mg/kg dschloordaan (cis)

< 0.0033< 0.001mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.02-0.0100.002mg/kg dssom DDD

2.31.20.1-0.00810.002mg/kg dssom DDE

1.70.950.2-0.0180.004mg/kg dssom DDT

42.00750.015-< 0.0100.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.002-< 0.00670.001mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.002-< 0.00670.001mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.0860.018mg/kg dssom OCBs (landbodem)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-03 bovengrond, 21: 0-25, 22: 0-25, 23: 0-25, 24: 0-25, 25: 0-25, 26: 6-25, 27: 0-25,
28: 0-25, 29: 0-25

Monsteromschrijving

6675795Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.5% (m/m ds)Organische stof

252.8% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@85.385.3%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-< 4.7< 4mg/kg dsarseen (As)

920555190@11030mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.430.26mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 6.8< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2814mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.080.06mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290501.2 AW(WO)6039mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.4 AW(WO)19084mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 98< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.160.16mg/kg dsfluoranteen

0.080.08mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.150.15mg/kg dschryseen

0.090.09mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.090.09mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.080.08mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.080.08mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.840.84mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.00400.001mg/kg dsPCB - 138

0.00400.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0028< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.021.1 AW(WO)0.0220.006mg/kg dssom PCBs (7)
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Organochloorbestrijdingsmiddelen

< 0.0028< 0.001mg/kg ds2,4-DDD (o,p-DDD)

< 0.0028< 0.001mg/kg ds4,4-DDD (p,p-DDD)

< 0.0028< 0.001mg/kg ds2,4-DDE (o,p-DDE)

0.0280.007mg/kg ds4,4-DDE (p,p-DDE)

0.00800.002mg/kg ds2,4-DDT (o,p-DDT)

0.0440.011mg/kg ds4,4-DDT (p,p-DDT)

0.32< 0.0028< 0.001mg/kg dsaldrin

< 0.0028< 0.001mg/kg dsdieldrin

< 0.0028< 0.001mg/kg dsendrin

< 0.0028< 0.001mg/kg dstelodrin

< 0.0028< 0.001mg/kg dsisodrin

42.000350.0007-< 0.0028< 0.001mg/kg dsheptachloor

0.00400.001mg/kg dsheptachloorepoxide (cis)

< 0.0028< 0.001mg/kg dsheptachloorepoxide (trans)

42.000450.0009-< 0.0028< 0.001mg/kg dsalfa-endosulfan

178.50050.001-< 0.0028< 0.001mg/kg dsalfa - HCH

1.60.8010.002-< 0.0028< 0.001mg/kg dsbeta - HCH

1.20.60150.003-< 0.0028< 0.001mg/kg dsgamma - HCH (lindaan)

@< 0.0028< 0.001mg/kg dsdelta - HCH

21.004250.0085-< 0.0028< 0.001mg/kg dshexachloorbenzeen

@< 0.0056< 0.002mg/kg dsendosulfansulfaat

0.003-< 0.0028< 0.001mg/kg dshexachloorbutadieen

0.0200.005mg/kg dschloordaan (cis)

0.0120.003mg/kg dschloordaan (trans)

Sommaties

3417.010.02-< 0.00560.001mg/kg dssom DDD

2.31.20.1-0.0310.008mg/kg dssom DDE

1.70.950.2-0.0520.013mg/kg dssom DDT

42.00750.015-< 0.00840.002mg/kg dssom drins (3)

42.0010.0023.4 AW(IND)0.00680.002mg/kg dssom c/t heptachloorepoxide

42.0010.00216 AW(IND)0.0320.008mg/kg dssom chloordaan

0.4-0.160.04mg/kg dssom OCBs (landbodem)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-04 ondergrond, 15: 50-100, 19: 50-100, 19: 100-150, 24: 50-100, 24: 100-150, 27:
50-100, 27: 100-150, 29: 50-100

Monsteromschrijving

6675796Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.3% (m/m ds)Organische stof

252.1% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@83.083%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-< 4.9< 4mg/kg dsarseen (As)

920555190@< 54< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-< 13< 10mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 7.3< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 7.2< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 11< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-< 8< 4mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 33< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-05 bovengrond vm bg tank, 12: 10-30, 11: 10-30Monsteromschrijving

6675797Monsterreferentie

Lutum/Humus

100.2% (m/m ds)Organische stof

252.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@86.486.4%droge stof

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

1.10.650.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsbenzeen

11055.10.2-< 0.18< 0.05mg/kg dsethylbenzeen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.18< 0.05mg/kg dso-xyleen

3216.10.2-< 0.18< 0.05mg/kg dstolueen

< 0.35< 0.1mg/kg dsxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

178.7250.45-< 0.520.1mg/kg dssom xylenen (o/m/p)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaarde (Industrie)x AW(IND)

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)

<= Achtergrondwaarde-

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 210019-NEN/VOA Langesteeg 6 Leusden
Ons kenmerk : Project 1166803
Validatieref. : 1166803_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : XDGB-RPFE-LKNG-ANRS
Bijlage(n) : 5 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 31 maart 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 83,4 83,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,3 0,3
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 2,0 2,1

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds < 4,0 < 4,0
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S chroom (Cr) mg/kg ds < 10 < 10
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 7,3 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,11 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 31 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 34 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,06 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds 0,06 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,09 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,06 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,06 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,06 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,54 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005

Tabel 1 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1166803
Uw project omschrijving : 210019-NEN/VOA Langesteeg 6 Leusden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
6675793 = MM-01 bovengrond, 01: 0-50, 04: 0-50, 05: 6-50, 06: 6-50, 07: 6-50, 09: 0-50

6675796 = MM-04 ondergrond, 15: 50-100, 19: 50-100, 19: 100-150, 24: 50-100, 24: 100-150, 27: 50-100, 27: 100-150, 29: 50-100

Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/03/2021 23/03/2021
Ontvangstdatum opdracht : 24/03/2021 24/03/2021
Startdatum : 24/03/2021 24/03/2021
Monstercode : 6675793 6675796
Uw Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XDGB-RPFE-LKNG-ANRS Ref.: 1166803_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 88,9 85,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,1 2,5
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 2,8

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds < 4,0 < 4,0
S barium (Ba) mg/kg ds 26 30
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 0,26
S chroom (Cr) mg/kg ds < 10 < 10
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 7,9 14
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05 0,06
S lood (Pb) mg/kg ds 26 39
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 47 84

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,09 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds 0,06 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,23 0,16
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,15 0,08
S chryseen mg/kg ds 0,21 0,15
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,15 0,09
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,23 0,09
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,24 0,08
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,22 0,08

S som PAK (10) mg/kg ds 1,6 0,84

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,002 0,001
S PCB -153 mg/kg ds 0,001 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,007 0,006

Tabel 2 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1166803
Uw project omschrijving : 210019-NEN/VOA Langesteeg 6 Leusden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
6675794 = MM-02 bovengrond, 13: 0-25, 14: 0-25, 15: 6-25, 16: 0-25, 17: 3-25, 18: 0-25, 20: 0-25, 19: 0-25

6675795 = MM-03 bovengrond, 21: 0-25, 22: 0-25, 23: 0-25, 24: 0-25, 25: 0-25, 26: 6-25, 27: 0-25, 28: 0-25, 29: 0-25

Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/03/2021 23/03/2021
Ontvangstdatum opdracht : 24/03/2021 24/03/2021
Startdatum : 24/03/2021 24/03/2021
Monstercode : 6675794 6675795
Uw Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XDGB-RPFE-LKNG-ANRS Ref.: 1166803_certificaat_v1



Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0,002 < 0,001
S 4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S 2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds 0,001 0,007
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 0,002
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds 0,003 0,011
S aldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S dieldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S endrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S telodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S isodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S heptachloor mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0,001 0,001
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S alfa-endosulfan mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S alfa -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S beta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S delta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S hexachloorbenzeen mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S endosulfansulfaat mg/kg ds < 0,002 < 0,002
S hexachloorbutadieen mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,001 0,005
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,001 0,003

som DDD mg/kg ds 0,002 0,001
som DDE mg/kg ds 0,002 0,008
som DDT mg/kg ds 0,004 0,013

S som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,008 0,022
S som drins (3) mg/kg ds 0,002 0,002
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,001 0,002
S som HCHs (3) mg/kg ds 0,002 0,002
S som chloordaan mg/kg ds 0,001 0,008

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,020 0,042
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,018 0,040

Tabel 3 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1166803
Uw project omschrijving : 210019-NEN/VOA Langesteeg 6 Leusden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
6675794 = MM-02 bovengrond, 13: 0-25, 14: 0-25, 15: 6-25, 16: 0-25, 17: 3-25, 18: 0-25, 20: 0-25, 19: 0-25

6675795 = MM-03 bovengrond, 21: 0-25, 22: 0-25, 23: 0-25, 24: 0-25, 25: 0-25, 26: 6-25, 27: 0-25, 28: 0-25, 29: 0-25

Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/03/2021 23/03/2021
Ontvangstdatum opdracht : 24/03/2021 24/03/2021
Startdatum : 24/03/2021 24/03/2021
Monstercode : 6675794 6675795
Uw Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XDGB-RPFE-LKNG-ANRS Ref.: 1166803_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t.
S soort artefact n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 86,4
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 0,2

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen mg/kg ds < 0,05
S ethylbenzeen mg/kg ds < 0,05
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S o-xyleen mg/kg ds < 0,05
S tolueen mg/kg ds < 0,05
S xyleen (som m+p) mg/kg ds < 0,10

S som xylenen (o/m/p) mg/kg ds 0,10

Tabel 4 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1166803
Uw project omschrijving : 210019-NEN/VOA Langesteeg 6 Leusden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
6675797 = MM-05 bovengrond vm bg tank, 12: 10-30, 11: 10-30

Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/03/2021
Ontvangstdatum opdracht : 24/03/2021
Startdatum : 24/03/2021
Monstercode : 6675797
Uw Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: XDGB-RPFE-LKNG-ANRS Ref.: 1166803_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : MM-02 bovengrond, 13: 0-25, 14: 0-25, 15: 6-25, 16: 0-25, 17: 3-25, 18: 0-25, 20:
0-25, 19: 0-25

Monstercode : 6675794

Opmerking(en) bij resultaten:
2,4-DDD (o,p-DDD): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som DDD /DDE /DDTs: - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (waterbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
som OCBs (landbodem): - verhoogde rapportagegrens t.g.v. storingen in de monstermatrix
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Tabel 5 van 5

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1166803
Uw project omschrijving : 210019-NEN/VOA Langesteeg 6 Leusden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XDGB-RPFE-LKNG-ANRS Ref.: 1166803_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6675793 MM-01 bovengrond, 01: 0-50, 04: 0-50, 05: 6-50, 06:
6-50, 07: 6-50, 09: 0-50

01 0.00-0.50 3805108AA
04 0.00-0.50 3805101AA
05 0.06-0.50 3805107AA
06 0.06-0.50 3805056AA
07 0.06-0.50 3805084AA
09 0.00-0.50 3805104AA

6675796 MM-04 ondergrond, 15: 50-100, 19: 50-100, 19:
100-150, 24: 50-100, 24: 100-150, 27: 50-100, 27:
100-150, 29: 50-100

15 0.50-1.00 3805184AA
19 0.50-1.00 3805185AA
19 1.00-1.50 3805187AA
24 0.50-1.00 3805222AA
24 1.00-1.50 3805226AA
27 0.50-1.00 3805228AA
27 1.00-1.50 3805223AA
29 0.50-1.00 3805229AA

6675794 MM-02 bovengrond, 13: 0-25, 14: 0-25, 15: 6-25, 16:
0-25, 17: 3-25, 18: 0-25, 20: 0-25, 19: 0-25

13 0.00-0.25 3805200AA
14 0.00-0.25 3805193AA
15 0.06-0.25 3805198AA
16 0.00-0.25 3804946AA
17 0.03-0.25 3804955AA
18 0.00-0.25 3805186AA
20 0.00-0.25 3805183AA
19 0.00-0.25 3805191AA

6675795 MM-03 bovengrond, 21: 0-25, 22: 0-25, 23: 0-25, 24:
0-25, 25: 0-25, 26: 6-25, 27: 0-25, 28: 0-25, 29: 0-25

21 0.00-0.25 3804932AA
22 0.00-0.25 3805199AA
23 0.00-0.25 3805197AA
24 0.00-0.25 3805179AA
25 0.00-0.25 3805233AA
26 0.06-0.25 3805231AA
27 0.00-0.25 3805235AA
28 0.00-0.25 3805220AA
29 0.00-0.25 3805225AA

6675797 MM-05 bovengrond vm bg tank, 12: 10-30, 11: 10-30 12 0.10-0.30 0550314907
11 0.10-0.30 0550314912

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1166803
Uw project omschrijving : 210019-NEN/VOA Langesteeg 6 Leusden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XDGB-RPFE-LKNG-ANRS Ref.: 1166803_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Arseen (As) : Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Chroom (Cr) : Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3030 prestatieblad 1
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8
OCBs : Conform AS3020 prestatiebladen 1, 2 en 3

Bijlage 2 van 2
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Projectcode : 1166803
Uw project omschrijving : 210019-NEN/VOA Langesteeg 6 Leusden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XDGB-RPFE-LKNG-ANRS Ref.: 1166803_certificaat_v1



Toetsdatum: 19 april 2021 09:38BoToVa 2.1.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

1172409Certificaten

210019-NEN/VOA Langesteeg 6 LeusdenProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

peilbuis, 12-1: 150-250Monsteromschrijving

6689940Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

603510-< 5µg/larseen (As)

625337.550-< 20µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

3015.51-< 1µg/lchroom (Cr)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-4.4µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-8.1µg/lnikkel (Ni)

800432.565-24µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Voldoet aan StreefwaardeToetsoordeel monster 6689940:

Pagina 1 van 2



Pagina 2 van 2

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

peilbuis, 19-1: 150-250Monsteromschrijving

6689941Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

603510-7.9µg/larseen (As)

625337.5501.3 S63µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

3015.51-< 1µg/lchroom (Cr)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-4.4µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-4.6µg/lnikkel (Ni)

800432.565-38µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 6689941:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 210019-NEN/VOA Langesteeg 6 Leusden
Ons kenmerk : Project 1172409
Validatieref. : 1172409_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : PXBN-VTGU-ITWV-OCKB
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 9 april 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S arseen (As) µg/l < 5 7,9
S barium (Ba) µg/l < 20 63
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2 < 0,2
S chroom (Cr) µg/l < 1 < 1
S kobalt (Co) µg/l < 2 < 2
S koper (Cu) µg/l 4,4 4,4
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2 < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2 < 2
S nikkel (Ni) µg/l 8,1 4,6
S zink (Zn) µg/l 24 38

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02 < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1 < 0,1
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2 < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2 < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2 < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2 < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1172409
Uw project omschrijving : 210019-NEN/VOA Langesteeg 6 Leusden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Uw Monsterreferenties
6689940 = peilbuis, 12-1: 150-250
6689941 = peilbuis, 19-1: 150-250

Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/04/2021 06/04/2021
Ontvangstdatum opdracht : 06/04/2021 06/04/2021
Startdatum : 06/04/2021 06/04/2021
Monstercode : 6689940 6689941
Uw Matrix : Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: PXBN-VTGU-ITWV-OCKB Ref.: 1172409_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1172409
Uw project omschrijving : 210019-NEN/VOA Langesteeg 6 Leusden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PXBN-VTGU-ITWV-OCKB Ref.: 1172409_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6689940 peilbuis, 12-1: 150-250 1 1.50-2.50 0396754YA
1 1.50-2.50 0311337MM

6689941 peilbuis, 19-1: 150-250 1 1.50-2.50 0396766YA
1 1.50-2.50 0311347MM

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1172409
Uw project omschrijving : 210019-NEN/VOA Langesteeg 6 Leusden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PXBN-VTGU-ITWV-OCKB Ref.: 1172409_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Arseen (As) : Conform AS3150 prestatieblad 1 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Chroom (Cr) : Conform AS3150 prestatieblad 1 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1172409
Uw project omschrijving : 210019-NEN/VOA Langesteeg 6 Leusden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: PXBN-VTGU-ITWV-OCKB Ref.: 1172409_certificaat_v1



Hunneman Milieu-Advies
T.a.v. de heer J.A.G. Hunneman
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk : 210019-NEN/VOA Langesteeg 6 Leusden
Ons kenmerk : Project 1166786
Validatieref. : 1166786_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : ELJE-WSMS-JSLY-LAPV
Bijlage(n) : 10 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 31 maart 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6675738
Uw referentie : Ruimtelijke eenheid RE-01, RE-01: 0-20
Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/03/2021

Asbestonderzoek

Initialen analist : D.v.G.
Datum geanalyseerd : 31-03-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12140 g
Droge massa aangeleverde monster : 10598 g
Percentage droogrest : 87,3 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10043,1 97,1 12,8 0,13 n.v.t. n.v.t.

0,5-1 mm 51,5 0,5 13,0 25,24 0 0,0

1-2 mm 99,0 1,0 24,5 24,75 1 0,8

2-4 mm 47,0 0,5 47,0 100,00 1 2,4

4-8 mm 41,0 0,4 41,0 100,00 4 364,2

8-20 mm 41,0 0,4 41,0 100,00 2 3073,3

>20 mm 22,5 0,2 22,5 100,00 0 0,0

Totaal 10345,1 100,0 201,8 8 3440,7

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -

0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4-8 mm 4,4 3,5 5,3 4,4 3,5 5,3 0,0 0,0 0,0

8-20 mm 37 30 45 37 30 45 0,0 0,0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal 42 33 50 42 33 50 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 42 0,0 42

niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 42 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 42 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 10

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1166786
Uw project omschrijving : 210019-NEN/VOA Langesteeg 6 Leusden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ELJE-WSMS-JSLY-LAPV Ref.: 1166786_certificaat_v1



Monstercode : 6675738
Uw referentie : Ruimtelijke eenheid RE-01, RE-01: 0-20
Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/03/2021

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

1-2 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

2-4 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

4-8 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

8-20 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Tabel 2 van 10

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1166786
Uw project omschrijving : 210019-NEN/VOA Langesteeg 6 Leusden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ELJE-WSMS-JSLY-LAPV Ref.: 1166786_certificaat_v1



Monstercode : 6675739
Uw referentie : Ruimtelijke eenheid RE-02, RE-02: 0-20
Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/03/2021

Asbestonderzoek

Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 30-03-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13220 g
Droge massa aangeleverde monster : 11726 g
Percentage droogrest : 88,7 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10812,3 94,5 12,8 0,12 n.v.t. n.v.t.

0,5-1 mm 209,5 1,8 62,5 29,83 0 0,0

1-2 mm 174,5 1,5 53,0 30,37 0 0,0

2-4 mm 82,5 0,7 82,5 100,00 0 0,0

4-8 mm 64,5 0,6 64,5 100,00 0 0,0

8-20 mm 99,0 0,9 99,0 100,00 0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0

Totaal 11442,3 100,0 374,3 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -

0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

1-2 mm 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal <0,5 0,0 0,9 <0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 3 van 10

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1166786
Uw project omschrijving : 210019-NEN/VOA Langesteeg 6 Leusden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ELJE-WSMS-JSLY-LAPV Ref.: 1166786_certificaat_v1



Monstercode : 6675740
Uw referentie : Ruimtelijke eenheid RE-03, RE-03: 0-20
Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/03/2021

Asbestonderzoek

Initialen analist : D.G.
Datum geanalyseerd : 29-03-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12800 g
Droge massa aangeleverde monster : 10650 g
Percentage droogrest : 83,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10100,2 96,7 10,2 0,10 n.v.t. n.v.t.

0,5-1 mm 76,6 0,7 10,0 13,05 0 0,0

1-2 mm 148,8 1,4 58,6 39,38 0 0,0

2-4 mm 28,2 0,3 28,2 100,00 0 0,0

4-8 mm 33,4 0,3 33,4 100,00 0 0,0

8-20 mm 54,4 0,5 54,4 100,00 0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0

Totaal 10441,6 100,0 194,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -

0,5-1 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2

1-2 mm 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3

2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal <0,6 0,0 1,0 <0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 4 van 10

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1166786
Uw project omschrijving : 210019-NEN/VOA Langesteeg 6 Leusden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ELJE-WSMS-JSLY-LAPV Ref.: 1166786_certificaat_v1



Monstercode : 6675741
Uw referentie : Ruimtelijke eenheid RE-04, RE-04: 0-50
Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/03/2021

Asbestonderzoek

Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 30-03-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12690 g
Droge massa aangeleverde monster : 11396 g
Percentage droogrest : 89,8 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10595,2 95,0 13,6 0,13 n.v.t. n.v.t.

0,5-1 mm 105,0 0,9 29,0 27,62 0 0,0

1-2 mm 140,5 1,3 31,0 22,06 0 0,0

2-4 mm 71,0 0,6 71,0 100,00 0 0,0

4-8 mm 103,5 0,9 103,5 100,00 0 0,0

8-20 mm 138,0 1,2 138,0 100,00 0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0

Totaal 11153,2 100,0 386,1 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -

0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

1-2 mm 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6

2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal <0,7 0,0 1,4 <0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1166786
Uw project omschrijving : 210019-NEN/VOA Langesteeg 6 Leusden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ELJE-WSMS-JSLY-LAPV Ref.: 1166786_certificaat_v1



Monstercode : 6675742
Uw referentie : Ruimtelijke eenheid RE-05, RE-05: 0-50
Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/03/2021

Asbestonderzoek

Initialen analist : G.N.
Datum geanalyseerd : 30-03-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12960 g
Droge massa aangeleverde monster : 11508 g
Percentage droogrest : 88,8 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10768,7 95,6 16,0 0,15 n.v.t. n.v.t.

0,5-1 mm 169,0 1,5 37,5 22,19 1 0,8

1-2 mm 157,5 1,4 51,5 32,70 2 2,5

2-4 mm 72,5 0,6 72,5 100,00 1 11,8

4-8 mm 52,0 0,5 52,0 100,00 2 58,0

8-20 mm 49,0 0,4 49,0 100,00 0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0

Totaal 11268,7 100,0 278,5 6 73,1

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm +

0,5-1 mm 0,1 0,0 0,9 0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0

1-2 mm 0,3 0,1 1,1 0,3 0,1 1,1 0,0 0,0 0,0

2-4 mm 0,5 0,3 0,6 0,5 0,3 0,6 0,0 0,0 0,0

4-8 mm 2,3 1,5 3,1 2,3 1,5 3,1 0,0 0,0 0,0

8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal 3,2 2,0 5,7 3,2 2,0 5,7 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 3,2 0,0 3,2

totaal afgerond 3,2 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 3,2 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1166786
Uw project omschrijving : 210019-NEN/VOA Langesteeg 6 Leusden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ELJE-WSMS-JSLY-LAPV Ref.: 1166786_certificaat_v1



Monstercode : 6675742
Uw referentie : Ruimtelijke eenheid RE-05, RE-05: 0-50
Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/03/2021

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

<0,5 mm - - chrysotiel +

0.5-1 mm spuitasbest niet hecht chrysotiel 30-60

1-2 mm spuitasbest niet hecht chrysotiel 30-60

2-4 mm spuitasbest niet hecht chrysotiel 30-60

4-8 mm spuitasbest niet hecht chrysotiel 30-60
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1166786
Uw project omschrijving : 210019-NEN/VOA Langesteeg 6 Leusden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ELJE-WSMS-JSLY-LAPV Ref.: 1166786_certificaat_v1



Monstercode : 6675743
Uw referentie : Ruimtelijke eenheid RE-06, RE-06: 0-50
Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/03/2021

Asbestonderzoek

Initialen analist : N.E.
Datum geanalyseerd : 30-03-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12600 g
Droge massa aangeleverde monster : 11138 g
Percentage droogrest : 88,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10604,1 97,2 12,6 0,12 n.v.t. n.v.t.

0,5-1 mm 64,5 0,6 18,0 27,91 0 0,0

1-2 mm 66,5 0,6 29,5 44,36 0 0,0

2-4 mm 39,5 0,4 39,5 100,00 0 0,0

4-8 mm 58,0 0,5 58,0 100,00 0 0,0

8-20 mm 76,0 0,7 76,0 100,00 1 313,5

>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0

Totaal 10908,6 100,0 233,6 1 313,5

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -

0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8-20 mm 3,6 2,9 4,3 3,6 2,9 4,3 0,0 0,0 0,0

>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal 3,6 2,9 4,3 3,6 2,9 4,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 3,6 0,0 3,6

niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 3,6 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 3,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1166786
Uw project omschrijving : 210019-NEN/VOA Langesteeg 6 Leusden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ELJE-WSMS-JSLY-LAPV Ref.: 1166786_certificaat_v1



Monstercode : 6675743
Uw referentie : Ruimtelijke eenheid RE-06, RE-06: 0-50
Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/03/2021

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

8-20 mm cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1166786
Uw project omschrijving : 210019-NEN/VOA Langesteeg 6 Leusden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ELJE-WSMS-JSLY-LAPV Ref.: 1166786_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1166786
Uw project omschrijving : 210019-NEN/VOA Langesteeg 6 Leusden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ELJE-WSMS-JSLY-LAPV Ref.: 1166786_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6675738 Ruimtelijke eenheid RE-01, RE-01: 0-20 RE-01 0.00-0.20 1666453MG

6675739 Ruimtelijke eenheid RE-02, RE-02: 0-20 RE-02 0.00-0.20 1666452MG

6675740 Ruimtelijke eenheid RE-03, RE-03: 0-20 RE-03 0.00-0.20 1666632MG

6675741 Ruimtelijke eenheid RE-04, RE-04: 0-50 RE-04 0.00-0.50 1666454MG

6675742 Ruimtelijke eenheid RE-05, RE-05: 0-50 RE-05 0.00-0.50 1666631MG

6675743 Ruimtelijke eenheid RE-06, RE-06: 0-50 RE-06 0.00-0.50 1666630MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1166786
Uw project omschrijving : 210019-NEN/VOA Langesteeg 6 Leusden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ELJE-WSMS-JSLY-LAPV Ref.: 1166786_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1166786
Uw project omschrijving : 210019-NEN/VOA Langesteeg 6 Leusden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ELJE-WSMS-JSLY-LAPV Ref.: 1166786_certificaat_v1
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Historische informatie 

 

  



HINDERWET verzoek vergunning - tevens beschrijving (art. 5) 

In vijfvoud (Ie t/m 5e ex.) indienen! 

* stempel 

datum van ontvangst * r 

J ooi 

( 

! .Toejinrien \ ö WPV. 1S9 

roirr 
; atqsa. ; 

datum nar. ! 

 —datum: 

n 

Burgemeester en wethouders 

van de gemeente 

Leusden 

2 november 1990 

naam van verzoeker 

A.W. Hilhorst 

straat en huisnummer (evt. telefoonnummer) tjt 
Langesteeg 6 (03497-1535) 

gemeente/postcode 

3831 RZ Leusden 

51 verzoekt vergunning tot het 

1x1 oprichten en in werking hebben van 

HU uitbreiden of wijzigen van 

CU veranderen van de gebezigde werkwijzen in 

[x] de hieronder omschreven inrichting 

dl de hieronder omschreven inrichting voor een termijn van2 

d verzoekt in verband met de uitbreiding/wijziging van de 
inrichting, voor welke reeds vergunning werd verleend, een 
nieuwe, de gehele hieronder omschreven inrichting omvat- 
tende, vergunning (art. 6a)' 

aard van de inrichting3 

Veehouderij 

plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd 
straat en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van vestiging/ 

postcode 

Langesteeg 6 

3831 RZ Leusden 

kadastrale ligging 
gemeente 

Leusden 

sectie 

H 

nummer(s) 

458 

opgaaf van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld 

- het houden van rundvee + jongvee 

- het houden van mestvarkens 

- mestopslag 

- hramds-feoi-i—dieseloddre. 

’Aankruisen wat van toepassing is! 

Zie voor de noten de toelichting behorende bij dit formulier. 

Zie verder ommezijde 

© samsom 32401 v -1.777.51 1 
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opgaaf van de aan te wenden beweegkracht 

nadere gegevens6 

toekomstige ontwikkelingen7 

Vraag zo nodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergun- 
ningen u nog behoeft voor het in bedrijf stellen van uw inrichting. 

handtekening verzoeker 

Bij de aanvraag over te leggen: 
een bouwkundige plattegrondtekening in viervoud, schaal niet kleiner dan 
1 : 250, doch bij voorkeur 1 : 100, de uit- en inwendige samenstelling van de 
inrichting en toebehoren aangevende. In bijzondere gevallen kan worden toe- 
gestaan dat met een kleinere schaal genoegen wordt genomen (art. 2, lid 4, 
Hinderbesluit) 

i'-j 

(Deze tekening dateren en ondertekenen) 

bijlagen 



Hinderwet In viervoud overlegden bij het verzoek om vergunning 
Nr. 

Nauwkeurige beschrijving 

behorende bij het verzoek van 6 augustus 19 90 

  A.W\ Hilhorst 

  Leusden 

ingediend door •  

wonende tc  

aan het adres  Langesteeg 6 

om vergunning ingevolge dc hinderwet. 

Plaatsaanduiding, doel en ornvang van de inrichting 

Plaatsaanduiding 

Straat en nummer. 

Kadastraal bekend 

Doel 

Om vang 

Langesteeg 

gemeente Leusden sectie H 

nr. 6 

nr. 458 

De inrichting zal dienen voor veehoudery 

1. De omvang van de inrichting bedraagt maximaal: 

te realiseren 
1 

a. mestkalveren 

b. mes ts tieren 

e. 12 melkkoeien inch pinken en vaarzen 

d. 140 mest varkens 

e. drachtige fokzeugen 

ƒ. fokzeugen met biggen 

g. mestkuikens 

h. legkippen 

i. nertsen 

j. 8 kalveren 

reeds aanwezig 1 

staanplaatsen 

staanplaatsen 

staanplaatsen 

ligplaatsen 

ligplaatsen 

ligplaatsen 

stuks 

stuks 

stuks 

2. De vloeibare mest wordt opgcslagen in gesloten mestputten 

3. De opslagkclder voor vloeibare mest heeft een inhoud van 291 m’/liter. 

4. De vaste mest wordt opgcslagen 

5. In de opslagplaats voor vaste mest kan maximaal 

6. a. De vaste mest wordt afgevoerd met 

b. De vloeibare mest wordt afgevoerd met giertank 

m’ mest worden opgcslagen. 

7. a. De vaste mest wordt afgevoerd naar 

b. De vloeibare mest wordt afgevoerd naar eigen land 

* fn t* virffsr* hri onrii'hfrn uithrricftn nf 
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8. fl. De vaste mest wordt maal per jaar uit de opslagplaats afgevoerd. 

b. De vloeibare mest wordt maal per jaar uit de opslagplaats afgevoerd. 

9. o. De afstand tussen de opslagplaats van vaste mest en de dichtstbijzijnde woning • bedraagt circa m 

b. De afstand tussen de opslagplaats van vloeibare mest en de dichtstbijzijnde woning' bedraagt circa 70 m 

10. De afstand 'tussen de stallen van de inrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd en de in 9 bedoelde woning 

bedraagt circa 70 m. 

11. * De in 9 bedoelde woning is: 

 een burgerwoning 

JSl een woning bij een bedrijf uit de agrarische sector 

 

12. De bedrijfsmimten/stallcn worden geventileerd d.m.v. natuurlijke ventilatie 

de afvoeropening(en) bevindt(bevinden) zich in nxfcomKtde nok van) het dak en circa 2 m boven de begane 

grond. 

13. Van de ventilatoren bedraagt het vermogen en het toerental: n. V. t. 

pk omw/min 

pk omw/min 

pk omw/min 

pk omw/min 

pk omw/min 

14. ’ In de inrichting is opslag van: 

 propaan 

3 olie 

15. Dc inhoud van de opslagtank 

voor dieselolie ' , op tekening aangegeven met 

voor , op tekening aangegeven met 

16.
1
 De opgesiagen olie is van de soort 

 zware stookolie in tank(s) 

 huisbrandolie in tank(s) 

-g- d ia o lire- 

17. De olie wordt bovengronds/oftdei^raarixopgeslagen. 

De olietank(s), op tekening aangegeven met is(zijn) bovengronds geplaatst. 

De olictankts), op tekening aangegeven met is(zijn) ondergronds geplaatst. 

is 0,5 m3 

is m3 

De verzoeker, 

* D* *{<**•• k „ t* m * 





Leusden 
GEMEENTE 

HINDERWETVERGUNNING 

Op 19 november 1990 hebben wij een aanvraag van de heer A.W. Hilhorst ontvangen om 

een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een 

veehouderij op het perceel aan de Langesteeg 6 te Leusden, kadastraal bekend Gemeente 

Leusden, sectie H, nummer 458. 

De aanvraag betreft een veebezetting van 12 zoogkoeien, 140 mestvarkens en 8 mestkalve- 

ren. 

De aanvraag betreft een reeds jarenlang bestaande veehouderij waarvoor nooit een hinder- 

wetvergunning is aangevraagd. 

Ten tijde van het indienen van de aanvraag was de richtlijn ammoniak en veehouderij 1987 

van toepassing. Deze richtlijn houdt geen rekening met feitelijk bestaande bedrijven. 

In het kader van het Leusdens overgangsbeleid is het mogelijk het 'verworven recht , dat 

door het sedert jaren aanwezig zijn van een boerderij op een perceel is ontstaan, in een 

hinderwetvergunning vastgelegd te krijgen. Dat overgangsbeleid geldt voor alle aanvragen 

om een hinderwetvergunning, die voor 1 januari 1991 zijn ingediend. 

Daar het Leusdens overgangsbeleid op de onderhavige aanvraag van toepassing is, blijft de 

normstelling van de richtlijn 1987 en de inmiddels in werking getreden richtlijn 1991 

achterwege. 

De heer Hilhorst heeft inzicht gegeven in de veebezetting, die hij in de jaren 1980-1988 

had. De huidige veebezetting kan als representatief voor die jaren worden aangemerkt. Deze 

veebezetting kan met toepassing van de bij de richtlijn 1991 behorende rekenfaktoren 

worden omgerekend naar de depositie van ammoniak en bedraagt 34,6 mol. 

Ingevolge het Leusdens beleid kan de bij deze depositie behorende veebezetting worden 

gelegaliseerd. 

De in hoofdstuk 3 van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne voorgeschreven 

procedure is gevolgd. 

Wij verwachten dat door het stellen van voorschriften in voldoende mate aan gevaar, schade 

en hinder buiten de inrichting tegemoet kan worden gekomen. 

Naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerp-beschikking zijn geen bezwaren noch 

adviezen ontvangen. 

Met betrekking tot de inrichting of de omgeving waarin de inrichting is gelegen zijn er geen 

toekomstige ontwikkelingen te verwachten welke vergunningverlening kunnen verhinderen. 

Wij hebben de bepalingen in de Hinderwet en de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne 

in acht genomen. 

4 * *+  



besluit 

Wij besluiten de heer A.W. Hilhorst vergunning ingevolge de hinderwet te verlenen voor 

het oprichten en in werking hebben van een veehouderij op het perceel Langesteeg 6, 

kadastraal bekend Gemeente Leusden, sectie H, nummer 458 overeenkomstig alle bij deze 

vergumiing gevoegde, gewaarmerkte bescheiden. 

burgemeester en wethouders van Leusden, 

namens hen, 

de chef van de afdeling milieu en bouw- en woningtoezicht, 

Ir T.F. Graafland 

Bijlage: voorschriften (7 pagina's) 

Afschrift van deze ontwerp-beschikking is toegezonden aan: 

- het Districtshoofd van de Arbeidsinspectie 

- de Inspecteur van de Volksgezondheid 



BEROEP: 

Binnen één maand na de dagtekening van verzending van deze beschikking kunt u 

daartegen in beroep gaan bij de Afdeling voor de geschillen van Bestuur van de Raad van 

State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroepschrift moet in tweevoud worden 

ingediend. 

Beroep instellen kunnen: 

de aanvrager; 

- de Inspecteur van de Volksgezondheid te Utrecht; 

het Districtshoofd van de Arbeidsinspectie te Nieuwegein; 

- andere instantie(s); 

degenen, die overeenkomstig artikel 20, 21, 22 tweede lid of 28 eerste lid, onder c van 

de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, bezwaren hebben ingébracht; 

enige andere belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is 

geweest overeenkomstig artikel 20, 21, 22 tweede lid of 28 eerste lid, onder c van de 

Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen. 

Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig het bepaalde in artikel 107 van de Wet op 

de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het 

treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen de bovengenoemde termijn 

worden gericht aan de Voorzitter van de afdeling voor de geschillen van Bestuur van de 

Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. 



Leusden 
GEMEENTE 

Voorschriften behorende bij de Hinderwetvergunning voor een veehouderij met mestopslag, op het 

perceel Langesteeg 6 te Leusden, kadastraal bekend gemeente Leusden, sectie H, nummer 458. 

Voor de heer A.W. Hilhorst Langesteeg 6 te Leusden. 

A - Algemene voorschriften 

B - Bodembescherming 

C - Geluid- en Trillinghinder 

D - Veehouderij 

E - Mestopslag 



A - ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 

01. Aan alle in de inrichting werkzame personen moeten met betrekking tot de door hen te 

verrichten werkzaamheden instructies zijn verstrekt, welke zijn afgestemd op het gestelde 

in de bij deze vergunning behorende gegevens, tekeningen en voorschriften. 

Deze instructies dienen regelmatig te worden herhaald. 

02. De op de tekening aangegeven slanghaspels en blustoestellen moeten steeds onbelemmerd 

bereikt kunnen worden, te allen tijde tot onmiddellijk gebruik gereed zijn en in goede 

staat van onderhoud verkeren. Jaarlijks moeten zij op hun deugdelijkheid worden 

gecontroleerd door een daartoe door burgemeester en wethouders bevoegd te achten 

deskundige. 

Van elke uitgevoerde controle moet aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat 

ter inzage aanwezige registratiekaart. 

03. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moeten intensieve maatregelen 

worden genomen ter bestrijding van vliegen, ratten, muizen of ander ongedierte. 

04. De inrichting moet schoon worden gehouden en te allen tijde in een goede staat van 

onderhoud verkeren. 

05. De elektromotoren en de elektrische installatie moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat geen 

storing optreedt in de radio-Aelevisie-ontvangst en/of telecommunicatieverkeer bij 

derden. 

06. Gasverbruikstoestellen en bijbehorende leidingen moeten voldoen aan de gasinstallatie- 

voorschriften GAVO 1987, NEN 1078. 

07. Stooktoestellen moeten zijn opgesteld overeenkomstig NEN 1078. 

08. Elektrische toestellen en bijbehorende leidingen moeten voldoen aan de veiligheidsvoor- 

schriften voor laagspanningsinstallaties NEN 1010. 

09. De inrichting moet in overeenstemming zijn met de bij de vergunning behorende 

tekeningen. 

De aanvraag om vergunning, de daarin en/of daarbij verstrekte gegevens en de daarbij 

behorende tekeningen worden geacht met de vergunning één geheel uit te maken. 

10. Wanneer er in de voorschriften wordt verwezen naar NEN normen of GAVO voorschrif- 

ten, wordt de laatst uitgebrachte c.q. gewijzigde norm bedoeld welke bij het verlenen van 

de vergunning van kracht is. 

11. Indien zich een onvoorziene gebeurtenis zoals een bedrijfsstoomis heeft voorgedaan of 

zich voordoet, waardoor giftige of anderszins gevaarlijke stoffen in het milieu (o.a. lucht, 

bodem, riolering, oppervlaktewater enz.) zijn gekomen dan wel kunnen komen, moeten 

onmiddellijk maatregelen worden getroffen om zoveel mogelijk de gevolgen te beperken 

c.q. aan het gevaar een einde te maken. 

Van een en ander moet terstond kennis worden gegeven aan het college van burgemeester 

en wethouders, te bereiken via de sectie milieu van de afdeling Milieu en Bouw- en 

Woningtoezicht, telefoon 033-961741. 

Het toezichthoudend personeel dient hieromtrent te zijn geïnstrueerd. 



12. Indien het college van burgemeester en wethouders hiertoe de wens te kennen geeft, dient 

de vergunninghouder betreffende het voorval schriftelijk rapport uit te brengen waarin ten 

minste zijn vermeld: 

- de oorzaak, datum en tijd van aanvang en zo mogelijk beëindiging van het voorge- 

vallene; 

de stoffen die, als gevolg van die bijzondere omstandigheden, naar buiten zijn 

gekomen; 

de maatregelen die zijn getroffen om het nadelig effect tot een minimum te 

beperken; 

de maatregelen die getroffen zullen worden om herhaling te voorkomen. 

Dit rapport dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders, 

Postbus 150, 3830 AD Leusden. 



B - BODEMBESCHERMING 

I Voorzieningen 

01. Een riolering voor de afvoer van afvalwater c.q. verontreinigd regenwater moet vloeistof- 

dicht zijn uitgevoerd en fysisch-chemisch bestand zijn tegen het af te voeren afvalwater. 

02. Stoffen moeten zodanig worden bewaard en worden gebezigd dat geen verontreiniging 

van de bodem of oppervlaktewater optreedt. 

03. De gedeelten van de inrichting waar ten gevolge van de bedrijfsvoering voor het milieu 

schadelijke vloeistoffen op de bodem kunnen lekken, moeten zijn voorzien van een vloer 

van vloeistofdicht materiaal. 

De vloer dient zodanig te zijn uitgevoerd, dat gelekte vloeistoffen of verontreinigd 

regenwater niet in de bodem of het oppervlaktewater kunnen geraken. 

II Verontreiniging(en) 

04. Indien verontreiniging van de bodem en/of het grondwater met stoffen anders dan ten 

gevolge van een ongewoon voorval als bedoeld in artikel 22 van de Wet bodembescher- 

ming optreedt of is opgetreden, moet degene die de inrichting drijft: 

a. daarvan melding doen aan burgemeester en wethouders; 

b. maatregelen treffen om verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen; 

c. een bodem en/of grondwateronderzoek laten uitvoeren in overleg met de toezicht- 

houder Hinderwet en conform de Voorlopige Praktijkrichtlijn (VPR) deel 55b 

bodembeschermingsreeks, ministerie van VROM juli 1986. 

d. de opgetreden verontreiniging, ontstaan na het van kracht worden van deze 

beschikking, van de bodem en/of grondwater op milieuhygiënische verantwoorde 

wijze ongedaan maken; 

e. eventuele tanks en/of leidingen die met verontreinigde stoffen in aanraking zijn 

geweest, doen controleren op aantasting en indien nodig, doen herstellen of 

vervangen. 

05. Van een voornemen om tot bodem- en/of grondwatersanering over te gaan moet ten 

minste één maand voordat de sanering plaatsvindt, melding worden gedaan bij burge- 

meester en wethouders. 

Bij deze melding moeten gegevens worden verstrekt omtrent de resultaten van met het 

oog op de sanering verricht onderzoek en het tijdstip waarop met de sanering zal worden 

aangevangen. 



C - GELUID- EN TRILLINGHINDER 

01. Het equivalente geluidsniveau (LAeq) geproduceerd door de in de inrichting aanwezige 

toestellen, werktuigen en installaties alsmede door de in de inrichting verrichte werk- 

zaamheden en/of activiteiten, mag ter plaatse van woningen van derden, andere geluidge- 

voelige bestemmingen en - voor zover binnen een afstand van 50 m van de inrichting en 

woningen van derden of geluidgevoelige bestemmingen aanwezig zijn - op enig punt 50 

m van de inrichting, niet meer bedragen dan het referentieniveau ter plaatse, met dien 

verstande dat: 

a. het equivalente geluidsniveau (LAeq) niet meer mag bedragen dan: 

50 dB(A) tussen 06.00 en 19.00 uur; 

45 dB(A) tussen 19.00 en 22.00 uur; 

40 dB(A) tussen 22.00 en 06.00 uur; 

b. het equivalente geluidsniveau niet minder behoeft te bedragen dan: 

40 dB(A) tussen 06.00 en 19.00 uur; 

35 dB(A) tussen 19.00 en 22.00 uur; 

30 dB(A) tussen 22.00 en 06.00 uur. 

02. Onverminderd het bovenstaande, mogen incidentele verhogingen van geluidsniveaus, die 

een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige vast opgestelde toestellen en installa- 

ties, en gemeten in de meterstand "fast", in de regel niet groter zijn dan 10 dB boven het 

equivalente geluidsniveau (LAeq) van het voorschrift 01. Zij mogen in ieder geval als 

piekwaarde niet meer bedragen dan 

70 dB(A) tussen 06.00 en 19.00 uur; 

65 db(A) tussen 19.00 en 22.00 uur; 

60 db(A) tussen 22.00 en 06.00 uur. 

Dit voorschrift is niet van toepassing op het laden en lossen ten behoeve van de bedrijfs- 

voering voor zover dit plaatsvindt tussen 06.00 en 19.00 uur. 

03. Controle op of berekening van de in de voorschriften 01 en 02 vastgelegde geluidsniveaus 

moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL- 

HR-13-01", van maart 1981, uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet 

overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden. 

04. Indien metingen terplaatse van de in voorschrift 01 bedoelde woningen of andere 

geluidsgevoelige bestemmingen dan wel op de in dat voorschrift bedoelde afstand niet 

mogelijk zijn vanwege stoorgeluidsniveaus, kan burgemeester en wethouders een nadere 

eis stellen, inhoudende de vaststelling van referentiepunten waar metingen wel mogelijk 

zijn en moeten worden verricht. Daarbij kan burgemeester en wethouders geluidsniveaus 

vaststellen, die niet mogen worden overschreden en die zijn afgeleid van de in de 

voorschriften 01 en 02 genoemde niveaus. 

05. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de voorzienin- 

gen die binnen de inrichting moeten worden aangebracht en gedragsregels die in acht 

genomen moeten worden ten einde aan de voorschriften 01 en 02 te voldoen. 



D-VEEHOUDERU 

01. De vloer(en) van de stal(en) moet(en) vloeistof dicht zijn. 

02. De ramen van de stal(len) moet(en), voor zover zij geen functie hebben voor de luchtver- 

versing in de stal, gesloten worden gehouden. Deuren moeten gesloten zijn behoudens 

gedurende het doorlaten van personen , dieren of goederen. 

03. Indien op de ventilatiekokers op het dak van de stal een regenkap is aangebracht, moet 

deze zodanig zijn uitgevoerd dat de luchtstroom naar boven gericht blijft. 

04. In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn: 

a. - zoogkoeien 12 stuks 

b. - mestvarkens 140 stuks 

c. - mestkalveren 8 stuks 

05. Het voer met uitzondering van ruwvoer, moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel 

bestemde bewaarplaatsen, welke rat- en muiswerend moeten zijn uitgevoerd. 

06. De opslag van nitraathoudende meststoffen (zogenaamde type 2 meststoffen) moet 

geschieden in een uitsluitend voor dit doel bestemde silo. Deze silo moet constructief 

voldoende sterk zijn uitgevoerd. Indien enkele pakken worden bewaard, dienen deze 

droog te worden opgeslagen. In de nabijheid hiervan mogen geen brandgevaarlijke stoffen 

worden opgeslagen. 

07. Een besloten ruimte waarin mest aanwezig is of wordt bewerkt moet zodanig zijn 

geventileerd, dat zich geen brandbaar en/of explosief lucht/gasmengsel kan vormen. 

08. Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard mogen niet op het terrein van de 

inrichting worden begraven. Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard 

moeten, in afwachting van afvoer uit de inrichting naar een daartoe ingerichte verwer- 

kingsinrichting, worden bewaard in een deugdelijke waterdichte verpakking of in een 

goed gesloten speciaal daartoe bestemde ruimte. 



E - MESTOPSLAG 

01. Dunne mest en gier moeten worden opgeslagen in een hiertoe bestemde mestdichte 

opslagruimte. Indien de opslagruimte niet onder een stal is gelegen moet transport naar 

de opslagruimte geschieden door middel van een gesloten en mestdicht riool of een 

daaraan gelijkwaardige voorziening. 

02. Bij het verwijderen van mest of gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. 

Transport van dunne mest of gier moet geschieden in gesloten tankwagens. Vaste mest 

moet worden getransporteerd met behulp van daartoe geschikte transportmiddelen die op 

correcte wijze zijn beladen. 

03. Indien spoel- en schrobwater uit stallen of mestopslagen niet op een openbare riolering of 

anderszins uit de veehouderij kan of mag worden afgevoerd moet dit spoel- en schrob- 

water naar een mestdichte opslagruimte worden afgevoerd. 

04. De opslag van vaste mest buiten de stal moet geschieden op een mestdichte mestplaat, die 

is voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening; de stapeling van de 

mest moet zodanig geschieden dat uitzakkend vocht niet van de mestplaat kan vloeien. 

Dit vocht moet door middel van een gesloten, mestdichte riolering worden afgevoerd naar 

een mestdichte opslagruimte. 

05. Een basin uitgevoerd als kelder moet zodanig zijn uitgevoerd dat, rekening houdend met 

het wisselend mestniveau, er geen ruimten boven de mest kunnen ontstaan die van de 

buitenlucht zijn afgesloten. 

06. Tenzij een beoordeling door of namens een door de Raad voor Certificatie voor dit werk 

erkend instituut, door burgemeester en wethouders of een door hen geaccepteerde 

deskundige uitwijst dat de mestsilo voor de duur van een volgende referentieperiode kan 

worden gebruikt, moet een mestsilo of delen ervan worden vervangen vóór het verstrijken 

van de geldende referentieperiode, die 20 jaar voor betonnen, houten, stalen of gemetselde 

constructies bedraagt. Een bewijs van de beoordeling, afgegeven door of namens degene 

die de beoordeling heeft uit gevoerd, moet aan burgemeester en wethouders worden 

overlegd. 

In dit bewijs wordt voor de beoordeelde delen van de mestsilo een nieuwe referentieperi- 

ode aangegeven. 



Dit betreft een oprichtingsaanvraag voor een veehouderijbedrijf. 

Het betreft een reeds lang bestaand kleinschalig bedrijf. 

Het bedrijf is gelegen op 350 m van voor verzuring gevoelig bos. 

De ammoniak depositie tengevolge van de aangevraagde veestapel is 34.6 mol. 

De aangevraagde veebezetting is: 

a. zoogkoeien 12 stuks; 

b. mestvarkens 140 stuks; 

c. mestkalveren 8 stuks; 

In overleg met de aanvrager is de dieselolie-opslag opgeheven en vervallen in de aanvraag. 

( P.S. moet in rood in de stukken worden doorgehaald ) 

afd. MBW 

J.A.Bomers 

01-11-1991 





 

 

TEKENING 1-1 

 

Situatie met monsterpunten en peilbuizen  

 

 





Bijlage 2  Geurcontouren

  110



PROJEKTNR TEKENINGNRDATUM:GETEKEND:

Meulunterseweg 34
6741 HN Lunteren

0318 482462
www.dbl-lunteren.nl

Deze tekening blijft eigendom van architectenbureau DBL Lunteren BV - auteursrecht voorbehouden

PROJECT SITUATIE

100 20 30 40 50 m
N.

gewijzigd: a. ...
b. ...
c. ...

Functiewisseling van agrarisch
 naar 2x wonen
GEURCONTOUREN

20-203 GC-1

Langesteeg 6

adres: Langesteeg 6, 3831 RZ Leusden
kad. bekend gem. Leusden, sectie. H, nr. 167, 458

22-06-2021JN

GGL2

GGL1

14 contour
12 contour
10 contour
 8 contour
 6 contour
 4 contour

AutoCAD SHX Text
LDN02H 00610G0000

AutoCAD SHX Text
6a

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
Langesteeg

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
621

AutoCAD SHX Text
595

AutoCAD SHX Text
589

AutoCAD SHX Text
592

AutoCAD SHX Text
591

AutoCAD SHX Text
593

AutoCAD SHX Text
472

AutoCAD SHX Text
607

AutoCAD SHX Text
611

AutoCAD SHX Text
608

AutoCAD SHX Text
634

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
636

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
635

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
592

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
638

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
637

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
589

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
639

AutoCAD SHX Text
H



Bijlage 3  Akoestisch onderzoek

  112



D
E

N
K

K
R

A
C

H
T

IN
B

O
U

W
-

M
IL

IE
U

-
R

U
IM

T
E

Klinkenbergerweg 30a | 6711 MK EDE | 0318 614 383 info@SPAWNP.nl | SPAWNP.nl
Vrijlandstraat 33-c | 4337 EA MIDDELBURG | 0118 227 466 | kvk  0909.2661

Hoenderkamp 20 | 7812 VZ EMMEN | 059 1238 110 ISO 9001:2015 | btw NL8053.02.530.B01

Inleiding

Men heeft het voornemen aan de Langesteeg 6 in Leusden twee nieuwe woningen te reali-
seren. Nabij het plangebied ligt de Langesteeg. Voor de ruimtelijke onderbouwing van de
plannen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd en is de situatie beoordeeld aan de hand
van de Wet geluidhinder. Doel van dit onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting bin-
nen het plangebied voor zover deze wordt veroorzaakt door het relevante wegverkeer.

Wet geluidhinder

Zones langs wegen

Volgens de Wet geluidhinder bevindt zich aan weerszijden van elke weg een geluidzone,
waarvan de breedte afhankelijk is van het aantal rijstroken van de weg en de aard van de
omgeving (stedelijk of buitenstedelijk gebied). Binnen deze zone gelden de grenswaarden
van de Wet geluidhinder.

Als het stedelijk gebied wordt gedefinieerd:
 het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zo-

nes langs wegen) en VII (zones langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of
autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uit-
zondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone
langs die autoweg of autosnelweg.

Het buitenstedelijk gebied wordt gedefinieerd als:
 het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van hoofdstukken VI

(zones langs wegen) en VII (zones langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg
of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het
gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg
of autosnelweg.

Voor de breedte van de geluidzones gelden de in tabel 1 gegeven waarden.
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Tabel 1: Overzicht zonebreedte

Aard van het gebied Aantal rijstroken Zonebreedte aan weerszijden van de weg*
[in m]

Stedelijk gebied 1 of 2
3 of meer

200
350

Buitenstedelijk gebied 1 of 2
3 of 4

5 of meer

250
400
600

* ook de ruimte boven en onder de weg behoort tot de zone langs de weg.

Er is geen sprake van een zone langs een weg indien:

de weg ligt binnen een als woonerf aangeduid gebied;
of

voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

De nieuwe woningen liggen buiten de bebouwde kom. In de zin van de Wet geluidhinder
sprake is van een buitenstedelijk gebied. De nieuwe woningen liggen in de geluidzone van
de Langesteeg. De overige wegen liggen op grotere afstand van het plangebied en/of de
verkeersintensiteit is er dusdanig gering, dat deze wegen niet relevant zijn met betrekking tot
de geluidbelasting.

Grenswaarden voor geluidgevoelige bestemmingen binnen zones langs wegen

De ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (ook wel voorkeurswaarde genoemd) voor ge-
luidgevoelige bestemmingen (o.a. woningen, scholen, ziekenhuizen etc.) binnen zones langs
wegen is 48 dB. In bijzondere gevallen, nader aangegeven in de Wet geluidhinder in artikel
83, is een hogere waarde mogelijk.

De voorkeurswaarden en maximale ontheffingswaarden waar in verschillende situaties aan
moet worden voldaan, zijn weergegeven in tabel 2.

Tabel 2: Overzicht voorkeursgrenswaarden en maximale ontheffingswaarden wegverkeerslawaai

Woning Weg
Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied

Voorkeurs-
waarde

Maximale
ontheffing

Voorkeurs-
waarde

Maximale
ontheffing

Nieuw Bestaand 48 dB 63 dB 48 dB 53 dB

Bestaand Nieuw 48 dB 63 dB 48 dB 58 dB

Bestaand Reconstructie 48 dB 68 dB 48 dB 68 dB

Nieuw Nieuw 48 dB 58 dB 48 dB 53 dB
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Burgemeester en wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het
vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting. Het
vaststellen van een hogere waarde kan alleen als de toepassing van maatregelen, gericht
op het terugbrengen van de te verwachten geluidbelasting, vanwege de weg, van de uit-
wendige scheidingsconstructie van de betrokken woningen tot 48 dB onvoldoende doeltref-
fend zijn dan wel, overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeers-
kundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Het voorliggende plan is gelegen in buitenstedelijk gebied. De maximaal toelaatbare geluid-
belasting voor de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen is 53 dB.

Aftrek artikel 110g Wet geluidhinder

In artikel 110g van de Wet geluidhinder is bepaald dat op het reken- of meetresultaat een
aftrek mag worden toegepast in verband met het stiller worden van motorvoertuigen. De
hoogte van deze aftrek is geregeld in artikel 3.4 van de regeling “Reken- en meetvoorschrift
geluid 2012” van de minister van I&M, van 12 juni 2012 en de wijziging hiervan op 15 mei 2014.
Er geldt de volgende aftrek:

· 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertui-
gen 70 km/uur of meer bedraagt.

· 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertui-
gen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepas-
sing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is.

· 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertui-
gen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepas-
sing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is.

· 5 dB voor de overige wegen.
· 0 dB bij het bepalen van de geluidwering van de gevels.

In de toelichting op artikel 3.4 van de hiervoor genoemde regeling wordt de reden voor de
te hanteren aftrek door de minister toegelicht. Kort samengevat wordt het verkeer in de toe-
komst stiller. Dit komt enerzijds door aanscherping van de Europese geluideisen aan voertui-
gen en banden en anderzijds omdat het aandeel hybride en elektrisch aangedreven auto’s
groeit.

Gegevens met betrekking tot het akoestisch onderzoek

Weg(verkeer)gegevens

Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van door de gemeente Leusden verstrekte informa-
tie. In bijlage 1 zijn de verkeersgegevens uitgewerkt. Voor het onderzoek is uitgegaan van
het jaar 2031.

De maximaal toegestane rijsnelheid op de Langesteeg is voor alle voertuigcategorieën
80 km/uur. Het wegdek van de Langesteeg bestaat uit dicht asfaltbeton met een fijne op-
pervlaktetextuur. De weg ligt vrijwel op dezelfde maaiveldhoogte als die van het bouwplan.
De weg heeft geen hellingen van betekenis.
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Stedenbouwkundige gegevens

Voor het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van digitale tekeningen van het
onderzoeksgebied en de directe omgeving. Dit materiaal is voor de duur van het onderzoek
beschikbaar gesteld via Struikhoeve Advies uit Harskamp.

Gehanteerde onderzoeksmethode

De berekening is uitgevoerd in overeenstemming met de in bijlage III van het ‘Reken- en
meetvoorschrift geluid 2012” gegeven rekenmethode 1. Hierbij is gebruik gemaakt van de
rekentool zoals deze beschikbaar is gesteld via de website van Kenniscentrum InfoMil. Bere-
kend zijn de geluidbelastingen uitgedrukt in Lden. De invoergegevens van de berekening zijn
weergegeven in bijlage 2.

De geluidbelasting is bepaald op de hoogte 7,5 m boven het plaatselijke maaiveld (worst-
case).

Resultaten

Wet geluidhinder

In bijlage 2 is de berekende geluidbelasting weergegeven. Uit het resultaat blijkt dat de
nieuwe woningen een geluidbelasting (Lden) zullen ondervinden van maximaal 45 dB, na af-
trek conform artikel 110g uit de Wet geluidhinder. Dit is ruim lager dan de voorkeurswaarde
van 48 dB. De geluidbelasting vanwege het verkeer op de Langesteeg vormt daarmee geen
belemmering voor de realisatie van de nieuwe woningen.

Geluidbelasting en Bouwbesluit

Om te voldoen aan de eisen uit Bouwbesluit 2012, moet een voldoende karakteristieke ge-
luidwering (GA;k) van de gevels worden bereikt. Bij het ontwerp van nieuwe woningen moet
hier rekening mee worden gehouden. In Bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan de ka-
rakteristieke geluidwering GA;k van de uitwendige scheidingsconstructies van de verblijfsge-
bieden en verblijfsruimten in nieuw te bouwen woningen. Deze eisen zijn voor:

· verblijfsgebieden: GA;k = [geluidbelasting Lden - 33 ], met een ondergrens van 20 dB;
· verblijfsruimten: GA;k = [geluidbelasting Lden - 35 ].

Volgens Bouwbesluit 2012 hoeft bij de bepaling van de geluidwering van de gevels, alleen
rekening gehouden te worden met de vastgestelde hogere grenswaarde. Bij de bepaling
van een vereiste waarde van de geluidwering mag de aftrek, volgens artikel 110g van de
Wet geluidhinder, niet in rekening worden gebracht en moet worden uitgegaan van alle
geluidbronnen waarvoor een hogere waarde vastgesteld moet worden. In de voorliggende
situatie zou niet getoetst hoeven te worden aan de eisen uit het Bouwbesluit.

De geluidbelastingen vanwege het wegverkeer, zonder aftrek conform artikel 110g uit de
Wet geluidhinder, bedraagt maximaal 47 dB.
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Dit betekent dat de karakteristieke geluidwering van de verblijfsgebieden minimaal 20 dB
moet bedragen (47 dB – 33 dB = lager dan de ondergrens). Normaliter wordt met moderne
standaard bouwmaterialen (dubbele beglazing, geïsoleerd dak, normale ventilatie voorzie-
ningen die voldoet aan een geluideis van Rq;a ≥ 0 dB) voldaan aan de minimale geluidwe-
ring van de gevels.

SPA WNP ingenieurs
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Bijlage 1

Weg Langesteeg
Jaar 2030 Jaar 2031
Mvt/etmaal 323 mvt/werkdag Mvt/etmaal 328 mvt/werkdag

Mvt/etmaal 303 mvt/weekdag

Verdeling in %: Verdeling in aantallen / uur:
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

uur% 6,46% 3,25% 1,18% aantal/uur 19,55 9,87 3,56
Lv 94,58% 96,66% 92,37% Lv 18,63 9,59 3,33
Mv 4,00% 2,16% 5,06% Mv 0,68 0,18 0,16
Zv 1,43% 1,19% 2,57% Zv 0,24 0,10 0,08
Totaal 100,00% 100,00% 100,00% Totaal 19,55 9,87 3,56

Maximaal toegestane rijsnelheid: 80 km/uur
Wegdektype: Dicht asfaltbeton met fijne oppervlaktetextuur

autonome verkeersgroei 1,5%/jaar

De werkdagetmaalintensiteiten zijn verstrekt door de gemeente Leusden op basis van het
verkeersmodel regio Amersfoort. Door de gemeente is aangegeven dat ze voor
weekdaggegevens uitgaan van een factor 0,93 voor lichte motorvoertuigen en factor 0,8
voor (middel)zware vrachtwagens. Dit is doorgevoerd in de etmaalintensiteiten. Door de
gemeente is aangegeven dat er voor het jaar 2031 uitgegaan mag worden van een
autonome groei van 1,5% per jaar. De verkeersverdelingen van de Langesteeg zijn bepaald
met behulp van het programma VI-lucht&geluid zoals beschikbaar gesteld via de website:
www.infomil.nl. Dit programma is in opdracht van VROM ontwikkeld.

22100427 Bijlage 1 Verkeersgegevens.xlsx,
Bijlage 1 Pagina 1 van 1
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Bijlage 2

Berekening Lden conform Standaard Rekenmethode I  Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012

na aftrek 2 dB ex. art. 110g Wgh

Lden = 45 dB
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Quickscan Wet natuurbescherming Langesteeg 6 te 

Leusden  
 

Aan de Langesteeg 6 te Leusden is een woonperceel met woning, voormalige boerderijwoning, 

schaapskooi, boerderij, hooiberg, 2 schuren en enkele restanten van een kleine opslagschuur 

gesitueerd. De initiatiefnemer is voornemens alle bebouwing, behoudens de woning en de 

schaapskooi, te saneren. De hooiberg zal verplaatst worden in de beoogde ontwikkeling. Tevens 

zullen 2 perenbomen en 2 platanen gekapt worden. Het bestemmingsplan voorziet niet in de 

beoogde ontwikkeling en dient derhalve te worden gewijzigd van ‘agrarisch’ naar ‘wonen’.  

De beoogde ontwikkeling heeft mogelijk een negatief effect op beschermde flora en fauna 

(soortenbescherming), beschermde natuurgebieden (gebiedsbescherming) en/of beschermde 

houtopstanden. Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling geldt de wettelijke verplichting 

onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de mogelijke 

effecten van de ruimtelijke ingreep daarop. Middels voorliggend ecologisch oriënterend 

onderzoek is de (potentiële) aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de betekenis van de 

planlocatie voor deze soorten in kaart gebracht.  

Struikhoeve Advies & Bemiddeling begeleidt de ruimtelijke procedure en heeft Blom Ecologie 

B.V. verzocht de planlocatie te onderzoeken op aanwezigheid van beschermde flora en fauna en 

deze vervolgens te toetsen aan de effecten van de werkzaamheden en het geldende 

bestemmingsplan.  
 

Onderzoeksdoelen 

Middels dit oriënterende onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

• Is het bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor het project zoals hiervoor omschreven 

uitvoerbaar zoals het bepaalde in de Wro (art. 3.1.6 Bro)? 

• Welke, krachtens de Wet natuurbescherming, beschermde flora en fauna zijn (potentieel) 

aanwezig op de planlocatie? 

• Welke negatieve effecten treden op voor (potentieel) aanwezige flora en fauna als gevolg 

van de beoogde ruimtelijke ingreep? 

• Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op het de instandhoudingsdoelen 

van Natura 2000-gebieden of de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk 

Nederland en de Groene Contour? 

• Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op houtopstanden die middels de 

Wet natuurbescherming zijn beschermd? 

• Dienen er vervolgstappen in het kader van de Wet natuurbescherming te worden genomen, 

en zo ja, welke? 
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Planlocatie 

De planlocatie is gelegen aan de Langesteeg 6 te Leusden (figuur 1). Het betreft een agrarisch 

perceel waar in het verleden schapen werden gehouden. Tussen de woning en de voormalige 

boerderijwoning is het perceel verhard. Het resterende perceel bestaat uit een gazon met een 

hoog kwaliteitsbeeld. De boerderijwoning (A), schaapskooi (B), boerderij (C), en schuur (F) zijn 

reeds deels ingestort en verkeren in erbarmelijk staat. Voor de bedrijfswoning geldt dat deze 

aannemelijk over circa 3 á 4 jaar gesaneerd zal worden. Gezien de juridische houdbaarheid van 

een quickscan en ecologische inventarisaties normaliter circa 3 jaar bedraagt, valt de 

bedrijfswoning buiten deze betreffende quickscan. In figuur 2 en bijlage 1 zijn een aantal foto’s 

opgenomen die een impressie geven van de planlocatie en de directe omgeving hiervan. 

Hieronder volgt een omschrijving van de diverse gebouwen: 

(A) Boerderijwoning: Een voormalige boerderijwoning opgetrokken uit enkelsteense muren 

zonder spouwmuur. Het bouwjaar betreft 1919. Het dak bestond uit een rietendak, maar 

is grotendeels ingestort. Delen van de gevels zijn tevens ingestort. 

(B) Schaapskooi: Het gebouw is opgetrokken uit enkelsteense muren met aan de buitenzijde 

een stuclaag. Het oostelijk geleden gedeelte was opgetrokken uit een rieten dak. Het 

westelijk gelegen gedeelte uit een zadeldak met dakpannen. Het merendeel van het 

gebouw is ingestort. Het resterende gedeelte staat op instorten.  

(C) Boerderij: Het gebouw is opgetrokken uit enkelsteense muren met een golfplaten dak.  

(D) Schuur (overkapping): Het gebouw is opgetrokken uit gemetselde kopse gevels en 

achtergevel en golfplaten dak.  

(E) Hooiberg 

(F) Schuur: Het gebouw is opgetrokken uit houten panelen en een rieten dak. Een deel van 

de bebouwing is ingestort.  

De directe omgeving van de planlocatie wordt gekenmerkt door agrarische percelen, bedrijven 

en vrijstaande woonboerderijen. Op een afstand van circa 2,3 km ten zuidwesten is de N226 

gelegen. Het dorp Leusden is op een afstand van circa 1,7 km ten noordwesten van de planlocatie 

gesitueerd.  
 

 

Figuur 1 De planlocatie (rood omkaderd) is gelegen aan de Langesteeg 6 te Leusden. De W betreft de 

woning, welke in de huidige staat behouden blijft en buiten de effectbeoordeling van de 

quickscan valt. 1 = de restanten van een kleine opslagschuur (bron kaartmateriaal: arcgis.com). 
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Figuur 2 Fotografische indruk van de planlocatie en de directe omgeving hiervan. De codering 

corresponderen met de codering in figuur 1. 

 

 

Functieverandering en effecten 

De beoogde ingrepen zijn permanent van karakter. De beoogde ontwikkeling betreft het saneren 

van de bebouwing behoudens de hooiberg en de woning ten behoeve van nieuwbouw. In de 

ontwikkeling zullen 2 perenbomen en 2 platanen gekapt worden. De functie van het perceel dient 

te wijzigen van ‘agrarisch’ naar ‘wonen’. Onderstaand volgt een korte opsomming van de 

ingrepen en effecten: 
 

• saneren van bebouwing: algemene sloopwerkzaamheden en afvoer sloopmateriaal; 

• kappen van 4 solitaire bomen: kapwerkzaamheden en afvoer hout; 

• verwijderen terreininrichting, waaronder gedeelte van het groen: graafwerkzaamheden, 

transport (afvoer) van materiaal en groen; 

• egaliseren terrein: graafwerkzaamheden en grondtransport; 

• realisatie nieuwbouw: algemene bouwwerkzaamheden; 

• revitalisatie terrein en aanleg verharding: allerhande (straat- en hoveniers) werkzaamheden. 

 

 
Figuur 3 Visuele representatie van de beoogde situatie (bron: dbl Architecten bureau). 
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Methode 

Dit oriënterend onderzoek verkent alle relevante vakgebieden met betrekking tot de Wet 

natuurbescherming. Hierbij wordt een beoordeling gegeven van de aanwezigheid van specifieke 

potentie voor beschermde flora en fauna op de planlocatie, de betekenis van de planlocatie voor 

de aanwezige soorten en de effecten van de voorgenomen ingrepen op de soorten. Dit onderzoek 

bestaat uit een veldbezoek en raadpleging van externe bronnen.  
 

Veldbezoek 

Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige flora en fauna. Tijdens het veldbezoek 

is de planlocatie nauwkeurig onderzocht, waarbij ook gelet werd op sporen en delen of restanten 

van planten en/of dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 15 maart 2021 en is uitgevoerd 

door ing. R.C. Pickert en ir. ing. K.J. Rebergen. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek 

waren; droog, 6/8 bewolkt, 8 Celsius en windkracht 5 (Bft). 
 

Externe bronnen 

Vaak zijn er al gegevens bekend over een planlocatie en de directe omgeving hiervan. Deze 

gegevens worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door de Nationale 

Database Flora en Fauna (NDFF). Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige 

aanvullende informatie op en biedt daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige 

flora en fauna. 

 

 

Wet natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 zijn drie voormalige wetten; de Flora- en faunawet samen met de Boswet en 

de Natuurbeschermingswet 1998, vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb). 

Bevoegdheden zijn met het ingaan van deze wet overgedragen van het rijk naar de provincie. 
 

Algemene zorgplicht 

In de Algemene zorgplicht (art. 1.11) wordt voorgeschreven dat nadelige gevolgen voor flora en 

fauna voorkomen moet worden. Het uitgangspunt van de Algemene zorgplicht is dat het doden, 

verwonden, verontrusten of beschadigen van flora en fauna wordt vermeden. Deze zorgplicht 

geldt voor iedereen.  
 

(a) Soortenbescherming 

De soortenbescherming is opgedeeld in de volgende beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten 

(art. 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5) en Andere soorten (art. 3.10). Hierin worden ook rust- en 

voortplantingsverblijfplaatsen en het functioneel leefgebied beschermd. Bij negatieve effecten op 

soorten in de specifieke soortenbescherming geldt een ontheffingsplicht.  

Van de verboden als bedoeld in Andere soorten art. 3.10 eerste lid kan door bevoegd gezag 

vrijstelling verleend worden voor het opzettelijk doden of vangen van individuen en voor het 

opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen voor 

bepaalde soorten. 

In de Omgevingsverordening Provincie Utrecht is voor de volgende soorten vrijstelling 

opgenomen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen: 

 

Tabel 1  Vrijgestelde soorten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie Utrecht. 

Aardmuis Gewone bosspitsmuis Ondergrondse woelmuis 

Bastaardkikker Gewone pad Ree 

Bosmuis Haas Rosse woelmuis 

Bruine kikker Hermelijn Tweekleurige bosspitsmuis 

Bunzing Huisspitsmuis Veldmuis 

Dwergmuis Kleine watersalamander Vos 

Dwergspitsmuis Konijn Wezel 

Egel Meerkikker Woelrat 
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(b) Gebiedsbescherming 

Naast de specifieke soortenbescherming kent Nederland ook gebiedsbescherming, waarbij 

bepaalde gebieden extra bescherming genieten. Het gaat hier hoofdzakelijk om Natura 2000-

gebieden en het Natuurnetwerk Nederland en de Groene contour. In deze gebieden mogen in 

principe geen werkzaamheden binnen de grenzen uitgevoerd worden.  
 

Natura-2000 gebieden 

Voor werkzaamheden in Natura 2000-gebieden is bij mogelijke effecten een Voortoets vereist. 

Met de voortoets wordt bepaald of de plannen mogelijk negatieve effecten hebben op de 

doelstellingen van Natura 2000-gebieden. Ten aanzien van Natura 2000-gebieden kunnen ook 

externe effecten als stikstofdepositie en licht- of geluidsuitstraling van invloed zijn. Bij negatieve 

effecten op beschermde natuurgebieden dint een vergunning voorhanden te zijn. 
 

Provinciaals beleid 

Binnen het Natuurnetwerk geldt het ‘nee, tenzij’-principe. In bepaalde gevallen dient er 

natuurcompensatie uitgevoerd te worden. Onomkeerbare ingrepen en processen, zoals 

grootschalige verstedelijking die het realiseren van natuur binnen de groene contour onmogelijk 

maakt, zijn niet toegestaan. Ontwikkelingen zoals uitbreiding van agrarische bouwblokken en 

aanleg van recreatievoorzieningen worden hier niet onder onomkeerbare ingrepen begrepen. 

Reguliere agrarische ontwikkeling op gronden gelegen binnen de groene contour is gewoon 

mogelijk. Ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland en de Groene contour geldt dat externe 

werking geen toetsingskader is. Bij negatieve effecten op beschermde natuurgebieden die onder 

provinciaals beleid valt dient tevens een vergunning voorhanden te zijn.  
 

(c) Houtopstanden 

Houtopstanden onder de Wnb betreffen zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers, 

struiken, hakhout of griend, met een oppervlakte van 1000 m2 of meer, of een rijbeplanting met 

meer dan 20 bomen. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen 

vellen, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaand 

melding te doen bij gedeputeerde staten. Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, 

dient deze binnen drie jaar herplant te worden. Het vellen van houtopstanden is niet 

meldingsplichtig in het kader van de Wnb als het één van de volgende typen houtopstanden 

betreft:  
 

a) houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de 

bebouwde kom; 

b) houtopstanden op erven of in tuinen; 

c) fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 

d) naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig 

jaar; 

e) kweekgoed; 

f) uit populieren of wilgen bestaande: (1) wegbeplantingen, (2) beplantingen langs waterwegen 

en/of (3) éénrijige beplantingen langs landbouwgronden; 

g) het dunnen van een houtopstand; 

h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor 

de productie van houtige biomassa, indien zij: (1) ten minste eens per tien jaar worden 

geoogst, (2) bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, 

zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken 

breder dan twee meter, en (3) zijn aangelegd na 1 januari 2013. 
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Beoordeling (a) soortenbescherming 

Op basis van het veldbezoek en de bureaustudie wordt per soortgroep besproken wat de potentie 

van de planlocatie en de directe omgeving daarvan voor het voorkomen van soorten is, en welke 

effecten daarop te verwachten zijn ten gevolge van de beoogde ontwikkeling. Voor een aantal 

van de nationaal beschermde soorten (beschermingsregime ‘Andere soorten’) geldt vrijstelling in 

het kader van ruimtelijke ontwikkelingen (zie soortenbescherming). In de voorliggende 

beoordeling is specifiek gelet op de potentiële aanwezigheid van beschermde soorten waarvoor 

geen vrijstelling geldt c.q. soorten waarvoor een ontheffingsplicht noodzakelijk is.  
 

Vaatplanten 

Binnen een straal van 2,0 km van de planlocatie is het voorkomen van beschermde vaatplanten 

niet bekend (NDFF 2011-2021). De planlocatie betreft een agrarisch perceel waar voorheen 

schapen werden gehouden. Tussen de woning en de  voormalige boerderijwoning is verharding 

aanwezig. Het resterende perceel bestaat uit een gazon met een hoog kwaliteitsbeeld. Ter plaatse 

van de planlocatie is slechts sprake van inheemse of aangeplante vaatplanten zonder beschermde 

status. Enkele waargenomen soorten betreffen: grote brandnetel, reigersbek, Engels raaigras, 

vroegeling en paarse dovenetel. Deze soorten duiden op een bodem met veel stikstof. 

Beschermde planten stellen over het algemeen specifieke eisen aan hun milieu, zoals 

kalkhoudende schrale grond of stikstofarme blauwe graslanden. Op plekken met veel stikstof 

kunnen de meeste beschermde soorten niet groeien. Gelet op de functie, ligging en het gebruik 

van het perceel in relatie tot de habitatpreferentie van kwetsbare en zeldzame soorten wordt de 

aanwezigheid hiervan niet verwacht. Negatieve effecten ten aanzien van beschermde 

vaatplanten kunnen worden uitgesloten. 
 

Grondgebonden zoogdieren 

Binnen een straal van 2,0 km is de aanwezigheid bekend van de volgende zoogdieren: 

boommarter, das, haas, hermelijn, konijn, ree, rode eekhoorn, rosse woelmuis, veldmuis en vos 

(NDFF 2011-2021). Voor de volgende soorten geldt dat deze beschermd zijn onder de Wet 

natuurbescherming en dat er geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen: 

boommarter, das en rode eekhoorn. Tijdens het veldbezoek zijn prenten van haas waargenomen. 

De haas is een vrijgestelde soort in de Provincie Utrecht.  

De boommarter en rode eekhoorn komen voor in aaneengesloten bossen. Vorengenoemde 

soorten kunnen gebruik maken van bomenlanen als migratieroutes. De planlocatie is gelegen in 

agrarisch gebied met aan de noordzijde een bomenlaan. Deze bomenlaan kan gebruikt worden 

als migratieroute en zal niet aangetast worden in de beoogde ontwikkeling. Verder wordt de 

planlocatie omringd door open agrarische gebieden. Van nestlocaties, voortplantingsplaatsen en 

essentiële foerageergebieden is geen sprake. Negatieve effecten op de boommarter en rode 

eekhoorn kunnen uitgesloten worden.  

In de omgeving zijn in de afgelopen 10 jaar relatief veel waarnemingen van de das bekend (NDFF 

2011-2021). Met name richting het noordoosten (bosgebieden) wordt de soort vaak 

waargenomen. Belangrijk voor het habitat van de das is dat er voldoende voedselaanbod is, een 

goed vergraafbare grond aanwezig is, voldoende dekking in de vorm van bijvoorbeeld 

houtwallen of heggen is en het gebied weinig wordt verstoord (BIJ12 kennisdocument Das, 2017). 

Het omringende perceel kan deel uitmaken van het leefgebied van das. Echter zal geen afname 

van functioneel leefgebied plaatsvinden. Van bebouwing maakt de das geen gebruik. Door het 

saneren van vrijwel alle bebouwing en de realisatie van nieuwbouw op hetzelfde gedeelte zal 

geen leefgebied van das verloren gaan. Negatieve effecten op de das kunnen uitgesloten worden.  

Op de planlocatie zijn geen vanwege het onderhoudsbeeld geen elementen aanwezig welke 

kleine marterachtigen dekking kunnen geven. Ook biedt het raaigrasland geen tot weinig 

prooidieren voor de marters. Het voorkomen van kleine marterachtigen en de aanwezigheid van 

functioneel leefgebied is door vorengenoemde uitgesloten. 

Door vorengenoemde is het uitgesloten dat de planlocatie een essentiele functie bevat voor  

soorten van de Habitatrichtlijn en niet vrijgestelde Andere soorten. De planlocatie heeft enkel 

mogelijk een functie voor algemene soorten, met name het gazon rondom de planlocatie Dit 

betreft met name soorten als haas. Dergelijke soorten zijn dermate opportunistisch dat in de 

directe omgeving voldoende vergelijkbaar habitat aanwezig is waar ze zich al dan niet tijdelijk 

kunnen ophouden. Bovendien geldt voor dergelijke algemene soorten vrijstelling in het kader 

van ruimtelijke ontwikkelingen.  
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Op en rondom de planlocatie zijn geen holen, nesten of sporen aangetroffen die duiden op de 

aanwezigheid van beschermde zoogdiersoorten die buiten de Omgevingsverordening van de 

provincie vallen (zie Wnb art 3.10). Effecten op beschermde zoogdieren zijn uitgesloten. 
 

Vleermuizen 

Binnen een straal van 2,0 km is het voorkomen bekend van de volgende vleermuissoorten: 

baardvleermuis, franjestaart, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, 

rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis (NDFF 2011-2021). Onder de Wet natuurbescherming 

zijn alle in Nederland voorkomende vleermuizen als Habitatrichtlijnsoorten beschermd. 

Laanvormige bomenrijen, oude bomen met gaten en scheuren, (oude) gebouwen met kieren en 

spleten en/of structuurrijke groenelementen kunnen een functioneel onderdeel zijn van een 

vleermuishabitat (BIJ12 kennisdocument Gewone dwergvleermuis, 2017; Limpens et al., 1997; 

Dietz et al., 2011).  

Op de planlocatie zijn de 4 solitaire bomen geïnspecteerd op de aanwezigheid van boomholten, 

loshangende basten, scheuren en overige spleten welke kunnen dienen als rust- en/of 

verblijfplaats. Op de planlocatie zijn geen voor vleermuizen geschikte openingen aanwezig welke 

kunnen dienen als rust- en/of verblijfplaats. 

De te slopen bebouwing is nauwkeurig geïnspecteerd op de aan- dan wel afwezigheid van 

potentiële verblijfplaatsen en geschikte invliegopeningen. Alle gevels en daken van de 

betreffende bebouwing zijn gecontroleerd op eventuele openingen als open stootvoegen, 

kierende daklijsten, ontbrekende/scheefliggende dakpannen, ontbrekende specie en overige 

gevelafwerkingen die vleermuizen toegang kunnen verlenen tot een open dakruimte en/of 

spouwmuur waar ze een verblijfplaats zouden kunnen vinden. Een dergelijke verblijfplaats moet 

voldoen aan een geschikt microklimaat, met een constante (lage) temperatuur, een hoge 

luchtvochtigheid en weinig invloed van weersomstandigheden.  

Voor de woning geldt dat deze potentie heeft voor gebouwbewonende vleermuizen. De woning 

valt echter buiten de huidige ontwikkelingen en zal voor de komende 3 á 4 jaar nog behouden 

blijven.  

Voor de overige gebouwen (B, A, D, F en C) geldt dat er geen spouwmuur aanwezig is. Bij de 

meeste gebouwen is het dak reeds (deels) ingestort. Hierdoor zijn er geen 

wegkruipmogelijkheden voor vleermuizen aanwezig. In de overkapping (gebouw D) is teveel 

licht aanwezigheid om als vaste rust- en verblijfplaats voor gewone grootoorvleermuis te dienen. 

De hooiberg biedt tevens geen potentie voor vleermuizen. De aanwezigheid van vaste rust- en 

verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen kunnen uitgesloten worden. Binnen de 

planlocaties is tevens geen sprake van essentieel foerageergebied en een essentiele vliegroute. De 

mogelijk essentiële vliegroute ten noorden van de planlocatie zal niet aangetast worden in de 

beoogde ontwikkeling.  

Vleermuizen kunnen verblind en daardoor gedesoriënteerd raken als gevolg van felle verlichting 

tijdens ruimtelijke ontwikkelingen. Sterk verlichte locaties worden gemeden door vleermuizen. 

Het verstoren van vleermuizen is onder de Wet natuurbescherming niet toegestaan. Tijdens en 

na de beoogde ontwikkeling dient bij voorkeur geen verlichting te worden toegepast. Bij 

voorkeur de werkzaamheden uitvoeren tussen zonsopkomst en zonsondergang. Mocht 

verlichting noodzakelijk zijn wordt vleermuisvriendelijke verlichting geadviseerd. Tevens dient 

voorkomen te worden dat er lichtuitstraling richting de bomenlaan ten noorden plaatsvindt, 

gezien de essentiële functie voor de soortgroep.  
 

Amfibieën 

Binnen een straal van 2,0 km is de aanwezigheid bekend van de volgende amfibieënsoorten: 

bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander en poelkikker (NDFF 2011-

2021). Voor de volgende soorten geldt dat deze beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming 

en geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen: poelkikker.  

Amfibieën leven in zowel een aquatisch (m.n. lente/zomer) als een terrestrisch (m.n. 

herfst/winter) habitat. Beide habitatonderdelen dienen op korte afstand van elkaar te liggen.  

Binnen de planlocatie en in de directe omgeving is geen oppervlaktewater aanwezig. Van 

voortplantingswater voor beschermde soorten als poelkikker is geen sprake. Door het ontbreken 

van voortplantingswater en de hoge mate van verharding is de aanwezigheid van terrestrisch 
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leefgebied (c.q. overwinteringsstructuren) tevens uitgesloten. Negatieve effecten op beschermde 

amfieën kunnen uitgesloten worden.  

Het is niet uit te sluiten dat algemene soorten, zoals de bruine kikker en gewone pad, gedurende 

de terrestrische (herfst/winter) periode voorkomen binnen de planlocatie. Deze dieren vallen 

echter onder de vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkelingen (zie Wet natuurbescherming). 

Negatieve effecten op beschermde amfibieën zijn derhalve uitgesloten. 
 

Reptielen 

Binnen een straal van 2,0 km is de aanwezigheid bekend van de volgende inheemse reptielen: 

hazelworm en ringslang (NDFF 2011-2021). Voor alle inheemse reptielen geldt dat deze 

beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming en geen vrijstelling geldt in het kader van 

ruimtelijke ontwikkelingen.  

Voor de hazelworm ontbreekt het aan een vochtige strooisellaag en voor de ringslang ontbreekt 

het aan schoon oppervlaktewater om te jagen en broedhopen om eieren in af te zetten. De 

aanwezigheid van reptielen kan uitgesloten worden.  
 

Vissen 

Binnen een straal van 2,0 km is de aanwezigheid van beschermde vissoorten niet bekend (NDFF 

2011-2021). Op de planlocatie en binnen de invloedssfeer van de beoogde ontwikkeling bevindt 

zich geen oppervlaktewater. Negatieve effecten op (beschermde) vissen zijn uitgesloten. 
 

Insecten en andere ongewervelden 

Binnen een straal van 2,0 km is de aanwezigheid van beschermde insecten of ongewervelden niet 

bekend (NDFF 2011-2021). Op de planlocatie zijn gedurende het veldbezoek geen (sporen en/of 

delen van) beschermde vlinders, libellen of andere ongewervelden aangetroffen. Op de 

planlocatie zijn geen plantensoorten aangetroffen die specifiek voor een beschermde 

ongewervelde een waardplant vormen. Ook is er geen sprake van oud hout, zure vennetjes of 

andere specifieke omstandigheden die duiden op de mogelijke aanwezigheid van beschermde 

insecten of andere ongewervelden. Negatieve effecten op de soortgroep zijn uitgesloten. 
 

Vogels  

Op de planlocatie en de directe omgeving hiervan zijn tijdens het veldbezoek de volgende soorten 

waargenomen: buizerd, merel, Turkse tortel en witte kwikstaart. 
 

Vogels - Jaarrond beschermde nestlocaties (cat. 1 t/m 4)  

Gedurende het veldbezoek is een roepende buizerd gehoord. Dit betreft een categorie 4 soort 

onder de Vogelrichtlijn.  

De huismus broedt vrijwel altijd bij bebouwing en bouwt zijn nesten onder dakpannen, onder 

golfplaten, kieren/gaten in de muur en in spantconstructies. Vanuit de nestlocatie en/of vanaf een 

uitzichtpunt moet de huismus zijn omgeving kunnen zien. Hierbij moet er in de directe omgeving 

continu voedsel te vinden zijn in de vorm van zaden van grassen en onkruiden en larven van 

insecten. Daarnaast moet er beschutting nabij de foerageerlocaties, voldoende jaarrond groene 

struiken of heesters, plaatsen met stof en grind voor stofbaden en water voor waterbaden 

aanwezig zijn (BIJ12 kennisdocument Huismus, 2017).  

Enkel de woning is geschikt voor huismusnesten. Echter door het ontbreken van essentieel 

leefgebied voor de soort (c.q. groenblijvende hagen) en doordat er tijdens het veldbezoek 

gedurende het broedseizoen geen huismussen gehoord zijn, kan de aanwezigheid van 

huismusnesten uitgesloten worden. Tevens valt het saneren van de woning buiten de huidige 

beoogde ontwikkelingen. 

De gierzwaluw leeft evenals de huismus in de directe omgeving van mensen en broedt tevens als 

koloniebroeder in gevels en onder (pannen)daken (BIJ12 kennisdocument Gierzwaluw, 2017). 

Van kierende kantpannen is geen sprake. Tevens bevindt de planlocatie zich in landelijk gebied. 

Voor de overige woningen is geen (dak)ruimte aanwezig. Hierdoor kan de aanwezigheid van 

gierzwaluw op de planlocatie uitgesloten worden.  

Tijdens het veldbezoek zijn braakballen van kerkuil in gebouw C (boerderij) waargenomen 

(figuur 4 en 5). Het is aannemelijk om te stellen dat de kerkuil in het dak van gebouw C vóórdat 

deze deels is ingestort een rustplaats had. De braakballen lagen ook deels onder de houten 

panlatten en andere dakdelen. Doordat het dak reeds deels is ingestort, kan van een functie vaste 

rust- en verblijfplaats niet meer gesproken worden.  
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De overige dakruimte is door het naar beneden vallen van de dakbeplating veel te licht 

geworden. Daarbij is het door de schuine panlatten een onhandige plek om te ‘rusten’. Daarbij 

zijn op de houten delen geen verse krijtsporen waargenomen, wat erop duidt dat sinds het 

instorten van het dak, de uil niet meer terug is geweest. Door het instorten van het dak is de 

functie vaste rust- en verblijfplaats verloren gegaan. Een aanvullend onderzoek naar de functie 

zal geen nieuwe bevindingen aan het licht brengen. In de huidige situatie is er derhalve geen 

sprake van een mogelijke rustplaats of nest zoals bedoeld in artikel 3.1 lid 2. In overleg met de 

opdrachtgever wordt nadat de hooiberg (gebouw E) verplaatst is, een kerkuilennestkast 

geplaatst. Hierdoor zal er voor de soort in de toekomst sprake zijn een nieuwe rustplaats. Daarbij 

kan de nestkast tevens dienen als toekomstige nestlocaties voor een kerkuilenpaar, waarbij 

kerkuilenkasten met martersluizen veiliger zijn voor broedgevallen. Door de realisatie van een 

kerkuilennestkast zal de soort er in de toekomst op vooruit gaan.  
 

 
Figuur 4 Gebouw C (boerderij) verkeert in een erbarmelijk staat. Het dak is deels ingestort. Het zal 

aannemelijk niet lang duren voordat het hele gebouw is ingestort. In dit betreffende gebouw 

zijn braakballen van kerkuil waargenomen.  

 

 
Figuur 5 De braakballen (links) en het dak waaronder de braakballen zijn aangetroffen (rest). Tevens 

zichtbaar is een nest van Turkse tortel.   

 

Er zijn geen grote nesten of horsten aangetroffen in de bomen rondom de planlocatie. De 

aanwezigheid van in bomen broedende soorten als buizerd binnen de planlocatie en in de directe 

omgeving kan uitgesloten worden. De roepende buizerd is in de omgeving van een stuk 

bosgebied op circa 300 meter gehoord. Op de planlocatie is geen sprake van functioneel 

leefgebied van roofvogelsoorten.  

Van overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van vogels met jaarrond beschermde 

nestlocaties en functioneel leefgebied is geen sprake. 
 



10 

 

 

Vogels - Algemene broedvogels en categorie 5 (beschermde nestlocatie gedurende broedperiode en bij 

ecologisch zwaarwegende redenen)  

De planlocatie voorziet in beperkt voedselaanbod en structuurrijke schuilgelegenheden voor 

algemene soorten. De struiken, bomen en bebouwing vormen voor algemene broedvogels zoals 

merel, duiven en kleine zangvogels geschikte nestlocaties. Tijdens het veldbezoek is een actief 

Turkse tortel nest vastgesteld. Gedurende het broedseizoen zijn de nesten en de functionele 

leefomgeving van voornoemde soorten beschermd. Het broedseizoen vangt aan onder bepaalde 

klimatologische omstandigheden en betreft indicatief de periode 15 maart t/m 15 juli. Ten aanzien 

van algemene broedvogels en categorie 5 soorten kunnen de werkzaamheden worden opgestart 

buiten het broedseizoen en/of na het ongeschikt maken van de planlocatie. Indien de beoogde 

werkzaamheden in het broedseizoen worden opgestart dient de locatie voorafgaand aan de 

werkzaamheden geïnspecteerd te worden door een ter zake deskundige. 

 

 

Beoordeling (b) gebiedsbescherming 

De planlocatie maakt geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie betreffende: Natura 

2000 en het Natuurnetwerk Nederland en Groene contour. Op een afstand van circa 12,4 km ligt 

het Natura 2000-gebied ‘Rijntakken’ (figuur 6). Op een afstand van circa 0,3 km ligt het 

Natuurnetwerk Nederland en op een afstand van circa 0,7 km ligt de Groene contour (figuur 7).  
 

 
Figuur 6 De planlocatie ligt op een afstand van circa 12,4 km tot het Natura 2000-gebied ‘Rijntakken’ 

(bron: www.webkaart.provincie-utrecht.nl). 
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Figuur 7 De planlocatie ligt op een afstand van circa 0,3 km tot het Natuurnetwerk Nederland en op een 

afstand van circa 0,7 km ligt de Groene contour (bron: www.webkaart.provincie-utrecht.nl). 
 

Ondanks dat de beoogde ontwikkeling buiten een beschermd gebied uitgevoerd wordt, kunnen 

er nog steeds effecten optreden. Voor een aantal effecten (trillingen, geluid, optische verstoring 

etc.) geldt dat de afstand tot de omliggende Natura 2000-gebieden per definitie te groot is. Ten 

aanzien van het Natuurnetwerk Nederland en Groene contour geldt dat externe werking geen 

toetsingskader is.  
 

Een toename in stikstofdepositie kan een negatief effect sorteren op kwetsbare en gevoelige 

habitattypen. Blom Ecologie B.V. adviseert om projecten die kunnen leiden tot een toename van 

stikstofdepositie in stikstofgevoelige habitattypen binnen Natura 2000-gebieden te beoordelen 

middels de AERIUS Calculator. Doel daarvan is vast te stellen of significante effecten kunnen 

worden uitgesloten. In sommige gevallen kan op voorhand negatieve effecten ten aanzien van 

stikstofdepositie worden uitgesloten, wegens de grote afstand tot stikstofgevoelige habitattypen 

binnen Natura 2000-gebieden, een afname in stikstofemissie of een beperkte ingreep. 

De beoogde ontwikkeling betreft het saneren van het merendeel van de huidige bebouwing en 

de realisatie van nieuwbouw. Ten opzichte de huidige situatie leidt de beoogde ingreep tot een 

beperkte toename in het aantal verkeersbewegingen. De nieuwbouw zal zonder gasaansluiting 

in de gebruiksfase geen stikstofuitstoot hebben. Gedurende de aanlegfase kan er een beperkte en 

tijdelijke stikstofemissie verwacht worden ten gevolge van het gebruik van mobiele werktuigen 

en transportbewegingen (het ‘projecteffect’). In de handreiking ‘woningbouw en AERIUS’ 

(Rijksoverheid januari 2020) wordt uitgegaan van de volgende kengetallen:  

• Emissie woning tijdens gebruiksfase: geen; 

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

• Emissie uit de aanlegfase (mobiele werktuigen en transport): 3 kg NOx per woning. 

 

Gezien er sprake is van een grote afstand (12,5 km) tussen het plangebied en het dichtstbijzijnde 

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

voorhand uitgesloten dat er sprake is van een verhoging van de stikstofdepositie in 

stikstofgevoelige habitattypen binnen Natura 2000-gebieden. Een berekening middels de 

AERIUS Calculator kan derhalve achterwege blijven. 
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Beoordeling (c) houtopstanden 

In de beoogde ingreep zijn geen kapwerkzaamheden voorzien aan (i) zelfstandige eenheden van 

bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, met een oppervlakte van 1000 m2 of meer of 

(ii) een rijbeplanting met meer dan 20 bomen. Een meldingsplicht in het kader van Wnb is niet 

noodzakelijk. 

 

Naast het landelijk en provinciaal beleid waar deze beoordeling op wordt getoetst hebben 

gemeenten echter vaak een eigen beleid omtrent het kappen dan wel vellen van bomen en 

struiken. Dit is vaak opgenomen in een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Gemeentelijke 

Verordeningen mogen niet strijdig zijn met landelijk/provinciaal beleid. Het is derhalve 

aanbevelingswaardig om in de voorbereidende fase de bepalingen in de APV af te stemmen met 

de gemeente om conflicterende situaties in een later stadium te voorkomen. 
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Conclusies  

Samenvatting 

(a) Soortenbescherming 

De planlocatie heeft geen essentiële betekenis (meer) voor beschermde soorten. Aanvullend 

onderzoek is derhalve niet benodigd.  

De planlocatie is mogelijk geschikt leefgebied voor algemene zoogdieren, foeragerende 

vleermuizen, amfibieën, insecten en broedvogels welke niet beschermd zijn (behoudens de 

Algemene zorgplicht) onder de Wet natuurbescherming. 

(b) Gebiedsbescherming 

De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of het Natuurnetwerk 

Nederland en de Groene contour. Gelet op de aard van de werkzaamheden, de afstand tot de 

gebieden en de beoogde situatie is van externe werking op omliggende Natura 2000-gebieden 

geen sprake. Een Voortoets, ‘nee, tenzij’-toets en AERIUS-berekening is niet noodzakelijk. 

(c) Houtopstanden 

Op de planlocatie zijn geen houtopstanden aanwezig waarvoor bij kap een meldingsplicht geldt 

in het kader van de Wet natuurbescherming. 

 
 

Tabel 2  Overzicht van de Soortenbescherming. Voor de benoemde soorten geldt dat aanvullend 

onderzoek benodigd is.  

Soortenbescherming 

Soortgroep Beschermings-

regime Wet nb 

Soortspecifiek 

onderzoek 

Mogelijk functie 

plangebied 

 

Vaatplanten  Nee  

Grondgebonden zoogdieren  Nee  

Vleermuizen  Nee  

Amfibieën  Nee  

Reptielen  Nee  

Vissen  Nee  

Insecten en andere ongewervelden  Nee  

Vogels  Nee  

 

Tabel 3  Overzicht van de Gebiedsbescherming. 

Gebiedsbescherming Afstand Effecten Nader onderzoek 

Natura 2000 12,4 km Geen N.v.t. 

Natuurnetwerk Nederland 0,3 km Geen N.v.t. 

Groene contour 0,7 km Geen N.v.t. 

 

Tabel 4  Overzicht van de Houtopstanden. 

Houtopstanden Aanwezig Kap Melding 

Struiken Nee Nee N.v.t. 

Bomen Ja Ja* 4 stuks N.v.t. 

 

  



14 

 

 

Uitvoerbaarheid 

De beoogde ontwikkeling leidt niet tot overtreding van soortenbescherming, 

gebiedsbescherming en houtopstanden in het kader van de Wnb. Tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de (mogelijke) aanwezigheid van 

foeragerende vleermuizenen algemene broedvogels (in het kader van Algemene zorgplicht). 

Voor deze soorten dienen maatregelen te worden getroffen om effecten te voorkomen. 

 
 

Conclusie 

Het saneren van het de bebouwing behoudens de schaapskooi en woning (hooiberg wordt 

verplaatst) en de realisatie van nieuwbouw aan de Langesteeg 6 te Leusden is uitvoerbaar zoals 

bepaald in de Wro (art. 3.1.6 Bro). 

 

 

Vervolgstappen 

• De beoogde ontwikkeling leidt niet tot aantasting van beschermde natuurwaarden 

(soortbescherming, gebiedsbescherming en houtopstanden). Derhalve is het uitvoeren van 

aanvullend onderzoek niet noodzakelijk. 

 

Natuur-inclusieve maatregel 

• In de te verplaatsen hooiberg dient een kerkuilennestkast geplaatst te worden.  

 

Te treffen maatregelen in het kader van de Wet natuurbescherming 

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

en fauna (Algemene zorgplicht).  

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

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

deskundige.  

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

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

werkzaamheden.  

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

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

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

vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toepassen (amberkleurig licht, lichtbundel 

nederwaarts richten, toepassen geconvergeerde lichtbundel). 

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

t/m medio juli). Als de werkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd dient voor 

de aanvang door een ter zake deskundig gecontroleerd te worden of er broedvogels aanwezig 

zijn. E.e.a. op aanwijzing van deskundige. Als dit niet mogelijk is dienen de potentiële 

nestlocaties buiten het broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden.  
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Bijlage 1 Fotografische impressie  

 

 
Figuur 1 De te renoveren schaapskooi. 
 

 
Figuur 2 De woning zal behouden blijven in de beoogde ontwikkeling.  
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Figuur 3 De te saneren boerderij (gebouw C). Van dit gebouw is het dak vrijwel helemaal ingestort. 
 

 
Figuur 4 De te kappen solitaire bomen (2 perenbomen en 2 platanen). Deze bevatten geen holtes of andere 

openingen waar boombewonende vleermuizen gebruik van kunnen maken.  
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Figuur 5 Een van de schuren (c.q. overkapping).  
 

 
Figuur 6 Een van de schuren. Deze is tevens deels ingestort.   
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Bijlage 2 Schets huidige situatie 

 



Regels
behorende bij het bestemmingsplan Langesteeg 6
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan:

het bestemmingsplan Langesteeg 6 met identificatienummer NL.IMRO.0327.277-0301 van de gemeente 
Leusden;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid waar ingevolge de regels, regels 
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.4  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  aanduidingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak waarop een aanduiding betrekking heeft;

1.6  ander bouwwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

1.7  antennedrager:

een antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne;

1.8  antenne-installatie:

een installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een of meer 
techniekkasten opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie;

1.9  archeologische waarde:

de aan een gebied toegekende, of naar verwachting voorkomende, waarde in verband met de kennis en studie 
van de in dat gebied voorkomende overblijfselen uit oude tijden;

1.10  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.11  begane grond:

dat gedeelte van een gebouw dat met de natuurlijke oppervlakte van het terrein, zonder enige kunstmatige 
verhoging, gelijk is;

1.12  beroepsuitoefening aan huis:

een dienstverlenend beroep op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig of technisch 
gebied of daarmee gelijk te stellen activiteiten, niet zijnde detailhandel, dat in een woning of bedrijfswoning 
(inclusief bijgebouwen) wordt uitgeoefend, waarbij de (bedrijfs)woning in overwegende mate haar woonfunctie 
behoudt en dat een ruimtelijke uitstraling of uitwerking heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.13  bestaand:

bij bouwwerken: een bouwwerk dat op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van het plan 
bestaat of wordt gebouwd, dan wel nadien kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor 
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het bouwen, waarvoor de aanvraag voor het tijdstip van terinzagelegging is ingediend, tenzij in de regels 
anders is bepaald;
bij gebruik: het gebruik dat op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van het plan bestaat, 
tenzij in de regels anders is bepaald.

1.14  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.15  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.16  bijgebouw:

een niet voor bewoning bestemd gebouw, dat ten dienste staat van en in bouwmassa ondergeschikt is aan de 
woning, waaronder in ieder geval begrepen een huishoudelijke bergruimte, garage of hobbyruimte;

1.17  bevoegd gezag:

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een 
omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning;

1.18  bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met een 
dak;

1.19  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk;

1.20  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.21  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing 
is toegelaten;

1.22  bouwperceelsgrens:

een grens van een bouwperceel;

1.23  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen 
en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.24  bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden hetzij direct 
of indirect steun vindt in of op de grond;

1.25  bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk met een dak, 
alsmede een gebouw bij een woning voor de huisvesting van een persoon die mantelzorg verleent aan of 
ontvangt van een bewoner van de woning;

1.26  bijgebouw:

een bij een woning behorend gebouw, zoals een garage, berging of hobbyruimte, dat indien het vrijstaat van de 
woning, niet voor bewoning is bestemd;
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1.27  dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.28  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, het verkopen en leveren van 
goederen voor gebruik, verbruik of aanwending overwegend anders dan in de uitoefening van een beroeps- of 
bedrijfsactiviteit;

1.29  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt;

1.30  hoofdgebouw:

een gebouw dat op een kavel door zijn ligging, constructie, afmetingen of functie als belangrijkste bouwwerk 
valt aan te merken;

1.31  maaiveld:

de gemiddelde hoogte van het natuurlijk terrein ten tijde van het rechtskracht verkrijgen van het 
bestemmingsplan;

1.32  onderkomen:

een voor verblijf geschikt, al dan niet aan zijn bestemming onttrokken, vaar- of voertuig, ark of caravan, voor 
zover dat/die niet als een bouwwerk is aan te merken, alsook een tent;

1.33  overig bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de aarde is 
verbonden;

1.34  overkapping:

een bouwwerk, bestaande uit een dak met de nodige ondersteuningen zonder of met ten hoogste één wand, 
die niet wordt aangemerkt als een gebouw;

1.35  peil:

voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een weg grenst: de hoogte van die weg ter 
plaatse van de hoofdtoegang;
in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld. In het geval van een 
brug is het aansluitende afgewerkte maaiveld de bovenkant van het wegdek;

1.36  plat dak:

een dak met een dakhelling van 0 tot 2°;

1.37  seksinrichting:

een inrichting, bestaande uit een of meer voor publiek toegankelijke, besloten ruimten, waarin bedrijfsmatig of 
op een daarmee vergelijkbare wijze, seksuele handelingen worden verricht; onder een hiervoor bedoelde 
inrichting wordt in elk geval verstaan een bordeel.

1.38  voorgevel:

de naar de weg gekeerde of aan de voorzijde van een gebouw gelegen gevel of, indien het een gebouw betreft 
met meerdere zodanige gevels, één van die gevels;

1.39  voorgevelrooilijn:

de denkbeeldige lijn die horizontaal loopt door het buitenwerks vlak van de voorgevel, tot aan de 
perceelsgrenzen;
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1.40  water en waterhuishoudkundige voorzieningen:

al het oppervlaktewater zoals sloten, greppels, (infiltratie)vijvers, kanalen, beken en andere waterlopen, ook als 
deze incidenteel of structureel droogvallen. Alsmede voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede 
wateraanvoer, waterafvoer, waterberging, hemelwaterinfiltratie en waterkwaliteit. Hierbij kan gedacht worden 
aan duikers, stuwen, infiltratievoorzieningen, gemalen, inlaten etc.;

1.41  woning of wooneenheid:

een complex van ruimten, dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is voor de huisvesting van niet meer 
dan één huishouden;
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een ander bouwwerk met uitzondering van 
ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwonderdelen.

2.2  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.3  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.

2.4  de inhoud van een bouwwerk

tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de binnenwerkse gevelvlakken, harten van scheidsmuren en 
binnenwerkse dakvlakken, met uitzondering van erkers en dakkapellen.

2.5  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.

2.6  de oppervlakte van een bouwwerk, geen gebouw zijnde

de horizontale projectie van alle delen van het bouwwerk binnen de omtrekslijn.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. hobbymatig agrarisch grondgebruik, uitsluitend ten dienste van de aangrenzende woonfuncties;
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - hooiberg': tevens voor een hooiberg;
c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - schaapskooi': tevens voor een schaapskooi;
d. groenvoorzieningen;
e. waterhuishoudkundige voorzieningen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Toegestane bouwwerken
a. Op en in de gronden als bedoeld in lid 3.1, mogen uitsluitend bij deze bestemming behorende 

bouwwerken, geen gebouw zijnde worden gebouwd, niet zijnde bouwwerken voor mestopslag, 
kuilvoeropslag, andere silo's of windturbines.

b. In afwijking van het bepaalde onder a. mag ter plaatste van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - 
hooiberg' een hooiberg en ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - schaapskooi' een 
schaapskooi worden gebouwd.

3.2.2  Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in sublid 3.2.1 onder a. gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen, overkappingen en vlaggenmasten zijnde, mogen 
niet meer bedragen dan 2 meter;

b. erf- en terreinafscheidingen mogen niet meer bedragen dan 1,5 meter;
c. de bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen, overkappingen en vlaggenmasten zijnde, mogen 

niet meer bedragen dan 2 meter.

3.2.3  Bouwen van een hooiberg of schaapskooi

Voor het bouwen van een hooiberg of schaapskooi als bedoeld in sublid 3.2.1 onder b. gelden de volgende 
regels:

a. de bouwhoogte van een hooiberg mag niet meer bedragen dan 8,5 meter;
b. de goothoogte van een schaapskooi mag niet meer bedragen 2,2 meter;
c. de bouwhoogte van een schaapskooi mag niet meer bedragen dan 5,3 meter.

3.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

3.3.1  Vergunningplicht

et is verboden om zonder een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag op deze gronden de volgende 
werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

a. verlagen van de bodem en afgraven, ophogen en egaliseren van de gronden;
b. aanleggen en dempen van watergangen, sloten en andere waterpartijen; 

aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- en communicatieleidingen en de daarmee verband 
houdende constructies, installaties en apparatuur;

c. bebossen of anderszins beplanten met houtopstanden, waaronder begrepen het kweken en telen van 
bomen, struiken en heesters;

d. bouwen van overkappingen.

3.3.2  Uitzonderingen vergunningplicht

Het in lid 3.3.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van de volgende werken en werkzaamheden:

a. werken en werkzaamheden ten behoeve van inrichtingsmaatregelen, conform het Beplantingsplan;
b. werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud;
c. werken en werkzaamheden, waarmee op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan:

1. is begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen vergunning was vereist;
2. is of mag worden begonnen krachtens een verleende vergunning;

d. verlagen van de bodem en afgraven van gronden, voor zover daarvoor een vergunning is vereist krachtens 
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de Ontgrondingenwet;
e. werken en werkzaamheden als bedoeld in lid 3.3.1, bij c, voor zover daarvoor een omgevingsvergunning 

voor het bouwen is vereist.

3.3.3  Toelaatbaarheid werken en werkzaamheden

Werken en werkzaamheden als bedoeld in lid 3.3.1, zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken of 
werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, één of meer 
waarden of functies van de in die artikelen bedoelde gronden, welke het plan beoogt te beschermen,

a. niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel
b. de mogelijkheden voor het herstel van die waarden of functies niet onevenredig worden of kunnen worden 

verkleind.

3.3.4  In te winnen adviezen

Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen als bedoeld in lid 3.3.1, wordt door het bevoegd gezag advies 
ingewonnen van een door hen aan te wijzen ter zake deskundige, ingeval ze advies nodig achten.
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Artikel 4  Verkeer

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen en straten, wandel- en fietspaden met een functie voornamelijk gericht op het verblijf;
b. parkeervoorzieningen
c. groen- en speelvoorzieningen;
d. waterhuishoudkundige voorzieningen;
e. nutsvoorzieningen;
f. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Toegestane bouwwerken

Op de gronden als bedoeld in artikel 4.1 mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen worden gebouwd 
zijnde, passend bij de bestemming, zoals lichtmasten, informatieborden, verkeerstekens en -regelinstallaties, 
speelobjecten en straatmeubilair.

4.2.2  Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in artikel 4.2.1, gelden de volgende bepalingen:

a. de maximale bouwhoogte van licht- en ander masten, informatieborden, verkeerstekens en 
-regelinstallaties bedraagt 6 m;

b. de maximale bouwhoogte van beeldende kunstwerken en speelobjecten bedraagt 5 m;
c. de maximale bouwhoogte van overige andere bouwwerken bedraagt 4 m.
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Artikel 5  Wonen

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen;
b. tuinen en erven;
c. parkeervoorzieningen;
d. groen- en speelvoorzieningen;
e. beroepsuitoefening aan huis;
f. niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis;
g. waterhuishoudkundige voorzieningen.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 5.1 mogen uitsluitend worden gebouwd:

a. vrijstaande woningen;
b. bijgebouwen;
c. daarbij behorende andere bouwwerken.

5.2.2  Woningen
a. woningen worden binnen het op de verbeelding aangeduide bouwvlak gebouwd;
b. binnen elk bouwvlak mag één vrijstaande woning worden gebouwd;
c. de maximale goothoogte van woningen mag niet meer bedragen dan 6 meter;
d. de maximale bouwhoogte van woningen mag niet meer bedragen dan 10 meter;
e. de inhoud van een woning mag niet meer dan 600 m3 bedragen.

5.2.3  Bijbehorende bouwwerken
a. bijbehorende bouwwerken mogen buiten het bouwvlak worden gebouwd;
b. de maximale goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3 meter;
c. de maximale bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 6 meter;
d. de gezamenlijke oppervlakte van bij eenzelfde woning bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen 

dan 80 m2.

5.2.4  Andere bouwwerken
a. de maximale bouwhoogte voor pergola's en overkappingen bedraagt 2,7 m;
b. de maximale oppervlakte van een overkapping bedraagt 20 m2;
c. de maximale bouwhoogte voor vlaggenmasten bedraagt 4 m;
d. de maximale bouwhoogte van open constructies voor de geleiding van planten bedraagt 2 m;
e. de maximale bouwhoogte voor erf- of perceelafscheidingen voor de voorgevellijn van de woning bedraagt 1 

m;
f. de maximale bouwhoogte achter erf- of perceelafscheidingen voor de voorgevellijn van de woning bedraagt 

2 m;
g. de maximale bouwhoogte voor overige andere bouwwerken bedraagt 2 m.

5.3  Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruiken van gronden en bouwwerken gelden de volgende specifieke regels:

5.3.1  Beroepsuitoefening aan huis en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten

Het gebruik van woningen en bijgebouwen voor beroepsuitoefening aan huis en voor niet-publieksgerichte 
bedrijfsmatige activiteiten aan huis is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

a. dit gebruik beslaat niet meer dan 30% van de vloeroppervlakte van de woning en 100% van de 
vloeroppervlakte van de bijgebouwen, met een gezamenlijk maximum van 50 m2 per kavel;

b. het gebruik heeft geen nadelige gevolgen voor het woon- en leefmilieu;
c. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer en veroorzaakt geen 

nadelige toename van de parkeerbehoefte;
d. in de parkeerbehoefte wordt in voldoende mate voorzien op eigen terrein;
e. detailhandel is uitsluitend toegestaan in de vorm van verkoop via Internet, met dien verstande dat uitstalling 

ten verkoop en het ter plaatse afhalen van goederen door klanten niet is toegestaan;
f. de activiteiten veroorzaken geen duurzame ontwrichting van de bestaande distributieve voorzieningen en 

hebben geen ernstige verstoring van de verzorgingsstructuur tot gevolg;
g. het beroep respectievelijk de bedrijfsmatige activiteiten wordt respectievelijk worden in ieder geval door de 
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bewoner uitgeoefend;
h. bedrijfsmatige activiteiten aan huis zijn alleen toegestaan voor zover deze bedrijven zijn aangegeven als 

een 'bedrijf tot en met categorie 1' in de van deze regels deel uitmakende Bijlage 2 Staat van 
Bedrijfsactiviteiten.

5.3.2  Gebruik van bijbehorende bouwwerken

Een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval gerekend het wonen in van de woning 
vrijstaande bijbehorende bouwwerken.

5.3.3  Voorwaardelijke verplichting

Binnen 1 jaar na het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, zoals bedoeld in 
artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, dienen de gronden te zijn ingericht 
overeenkomstig het beplantingsplan dat is opgenomen in Bijlage 1 Beplantingsplan en vervolgens aldus in 
stand te worden gehouden.
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Artikel 6  Waarde - Archeologie lage verwachting

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie lage verwachting' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en bescherming van de archeologische 
waarden.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Archeologisch onderzoeksrapport

Op en in de gronden als bedoeld in lid 6.1 mag ten behoeve van de andere voor deze gronden geldende 
bestemming(en) slechts worden gebouwd overeenkomstig de regels van die bestemming(en) en mits de 
aanvrager van een omgevingsvergunning een archeologisch onderzoeksrapport heeft overgelegd waarin de 
archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord naar het oordeel van 
het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.

6.2.2  Uitzondering

Het bepaalde onder 6.2.1 met betrekking tot het overleggen van een archeologisch onderzoeksrapport is niet 
van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op:

a. vervanging, vernieuwing of verandering van de bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte niet wordt 
uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande fundering;

b. de met de oprichting van een bouwwerk samenhangende bodemingrepen niet dieper zijn dan 30 cm en de 
oppervlakte niet meer dan 10.000 m2 bedraagt;

c. indien op voorhand is vastgesteld dat het belang van de archeologie niet onevenredig wordt geschaad.

6.2.3  Verlening vergunning

Burgemeester en wethouders verlenen de onder 6.2.1 bedoelde vergunning indien naar hun oordeel uit het daar 
genoemde rapport genoegzaam blijkt dat:

a. er geen archeologische waarden worden geschaad of;
b. schade door de met de oprichting van het bouwwerk samenhangende activiteiten kan worden voorkomen of 

zoveel mogelijk kan worden beperkt door het aan de omgevingsvergunning verbinden van voorwaarden.

6.2.4  Voorwaarden verlening vergunning

De volgende voorwaarden kunnen door het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning verbonden worden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem 
kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c.  de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten begeleiden door 

een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

6.2.5  Weigering

De onder 6.2.1 bedoelde vergunning kan worden geweigerd indien door de bodemverstoring het belang van de 
archeologie onevenredig wordt geschaad.

6.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

Het is niet toegestaan de bestaande hoogte van het maaiveld meer dan 1 meter te verhogen door het ophogen 
van de gronden dan wel door het anderszins opbrengen van materialen. 

6.3.1  Werken en werkzaamheden

Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning, de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 30 cm, waartoe ook wordt gerekend 
afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen en aanleggen van drainage;

b. het ophogen van de bodem met meer dan 30cm;
c. het aanleggen, vergraven, verruimen en dempen van sloten, vijvers en andere wateren op een grotere diepte 

dan 30 cm;
d. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en het aanbrengen 

van andere oppervlakteverhardingen, zulks indien de diepte van de aan te brengen verharding meer dan 30 
cm bedraagt;
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e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen in de grond op 
een grotere diepte dan 30 cm;

f. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd op een grotere diepte 
dan 30 cm en het aanleggen van diepwortelende beplanting;

g. het omzetten van gras naar bouwland;
h. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband houdende 

constructies, installaties of apparatuur op een grotere diepte dan 30 cm.

6.3.2  Archeologisch onderzoeksrapport 
a. de aanvrager van de vergunning als bedoeld in 6.3.1 legt een archeologisch onderzoeksrapport over waarin 

de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord naar het 
oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld;

b. de onder 6.3.2 onder a beschreven verplichting tot het overleggen van een archeologisch 
onderzoeksrapport geldt niet indien op voorhand is vastgesteld dat het belang van de archeologie niet 
onevenredig wordt geschaad.

6.3.3  Verlening vergunning

Burgemeesters en wethouders verlenen de vergunning indien naar hun oordeel uit het rapport als bedoeld in 
6.3.2 genoegzaam blijkt dat:

a. er geen archeologische waarden worden geschaad of;
b. schade door de met de werken en werkzaamheden samenhangende activiteiten kan worden voorkomen of 

zoveel mogelijk kan worden beperkt door het aan de omgevingsvergunning verbinden van voorwaarden.

6.3.4  Voorwaarden verlening vergunning 

De volgende voorwaarden kunnen door het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning verbonden worden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem 
kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten begeleiden door 

een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

6.3.5  Weigering

De onder 5.3.1 bedoelde vergunning kan worden geweigerd indien door de bodemverstoring het belang van de 
archeologie onevenredig wordt geschaad.

6.3.6  Uitzondering

Het in 6.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die een oppervlakte beslaan 
van ten hoogste 10.000 m2.
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Artikel 7  Waarde - Archeologie middelhoge verwachting

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie middelhoge verwachting' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en bescherming van de archeologische 
waarden.

7.2  Bouwregels

7.2.1  Archeologisch onderzoeksrapport

Op en in de gronden als bedoeld in lid 7.1 mag ten behoeve van de andere voor deze gronden geldende 
bestemming(en) slechts worden gebouwd overeenkomstig de regels van die bestemming(en) en mits de 
aanvrager van een omgevingsvergunning een archeologisch onderzoeksrapport heeft overgelegd waarin de 
archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord naar het oordeel van 
het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.

7.2.2  Uitzondering

Het bepaalde onder 7.2.1 met betrekking tot het overleggen van een archeologisch onderzoeksrapport is niet 
van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op:

a. vervanging, vernieuwing of verandering van de bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte niet wordt 
uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande fundering;

b. de met de oprichting van een bouwwerk samenhangende bodemingrepen niet dieper zijn dan 30 cm en de 
oppervlakte niet meer dan 500 m2 bedraagt;

c. indien op voorhand is vastgesteld dat het belang van de archeologie niet onevenredig wordt geschaad.

7.2.3  Verlening vergunning

Burgemeester en wethouders verlenen de onder 7.2.1 bedoelde vergunning indien naar hun oordeel uit het daar 
genoemde rapport genoegzaam blijkt dat:

a. er geen archeologische waarden worden geschaad of;
b. schade door de met de oprichting van het bouwwerk samenhangende activiteiten kan worden voorkomen of 

zoveel mogelijk kan worden beperkt door het aan de omgevingsvergunning verbinden van voorwaarden.

7.2.4  Voorwaarden verlening vergunning

De volgende voorwaarden kunnen door het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning verbonden worden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem 
kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c.  de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten begeleiden door 

een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

7.2.5  Weigering

De onder 7.2.1 bedoelde vergunning kan worden geweigerd indien door de bodemverstoring het belang van de 
archeologie onevenredig wordt geschaad.

7.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

Het is niet toegestaan de bestaande hoogte van het maaiveld meer dan 1 meter te verhogen door het ophogen 
van de gronden dan wel door het anderszins opbrengen van materialen. 

7.3.1  Werken en werkzaamheden

Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning, de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 30 cm, waartoe ook wordt gerekend 
afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen en aanleggen van drainage;

b. het ophogen van de bodem met meer dan 30cm;
c. het aanleggen, vergraven, verruimen en dempen van sloten, vijvers en andere wateren op een grotere diepte 

dan 30 cm;
d. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en het aanbrengen 

van andere oppervlakteverhardingen, zulks indien de diepte van de aan te brengen verharding meer dan 30 
cm bedraagt;
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e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen in de grond op 
een grotere diepte dan 30 cm;

f. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd op een grotere diepte 
dan 30 cm en het aanleggen van diepwortelende beplanting;

g. het omzetten van gras naar bouwland;
h. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband houdende 

constructies, installaties of apparatuur op een grotere diepte dan 30 cm.

7.3.2  Archeologisch onderzoeksrapport 
a. de aanvrager van de vergunning als bedoeld in 7.3.1 legt een archeologisch onderzoeksrapport over waarin 

de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord naar het 
oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld;

b. de onder 7.3.2 onder a beschreven verplichting tot het overleggen van een archeologisch 
onderzoeksrapport geldt niet indien op voorhand is vastgesteld dat het belang van de archeologie niet 
onevenredig wordt geschaad.

7.3.3  Verlening vergunning

Burgemeesters en wethouders verlenen de vergunning indien naar hun oordeel uit het rapport als bedoeld in 
7.3.2 genoegzaam blijkt dat:

a. er geen archeologische waarden worden geschaad of;
b. schade door de met de werken en werkzaamheden samenhangende activiteiten kan worden voorkomen of 

zoveel mogelijk kan worden beperkt door het aan de omgevingsvergunning verbinden van voorwaarden.

7.3.4  Voorwaarden verlening vergunning 

De volgende voorwaarden kunnen door het bevoegd gezag aan de omgevingsvergunning verbonden worden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem 
kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring te laten begeleiden door 

een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

7.3.5  Weigering

De onder 5.3.1 bedoelde vergunning kan worden geweigerd indien door de bodemverstoring het belang van de 
archeologie onevenredig wordt geschaad.

7.3.6  Uitzondering

Het in 7.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die een oppervlakte beslaan 
van ten hoogste 500 m2.
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Artikel 8  Waarde - Cultuurhistorie

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van de cultuurhistorische waarden. Op de verbeelding 
hebben de objecten en ensembles die behoudenswaardig zijn de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 
cultuurhistorisch waardevol'.

8.2  Omgevingsvergunning voor het (deels) slopen van een bouwwerk

8.2.1  Omgevingsvergunningplicht
a. Ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke bouwaanduiding - cultuurhistorisch waardevol' is het niet 

toegestaan zonder een door Burgemeester en Wethouders verleende omgevingsvergunning een bouwwerk 
(deels) te slopen.

b. De omgevingsvergunning voor de in artikel 8.2.1 onder a genoemde werken en werkzaamheden kan 
worden verleend indien deze weliswaar leiden tot een aantasting van de waarden als beschreven in Bijlage 
3 Waardenstelling Langesteeg 6, Leusden als opgenomen bij deze regels, waarbij het belang van de 
aanvrager bij (gedeeltelijke of volledige) sloop van het cultuurhistorisch waardevolle object in redelijkheid 
dient voor te gaan boven het cultuurhistorisch belang van het (gedeeltelijke of volledige) behoud van het 
cultuurhistorisch waardevolle object.

c. Van de vergunningplicht als omschreven in artikel 8.2.1 onder is uitgezonderd:
d. gewoon onderhoudswerk, onder voorwaarde dat de detaillering, profilering en vormgeving van het bouwwerk 

of object daarbij niet wijzigen;
1. als het gaat om (gedeeltelijke) sloop in het kader van werkzaamheden genoemd in artikel 2 van bijlage 

II van de Bor;
2. als de (gedeeltelijke) sloop noodzakelijk is vanuit (bouw)veiligheid, of;
3. als de (gedeeltelijke) sloop niet zorgt voor aantasting van de waarde als beschreven in Bijlage 3 

Waardenstelling Langesteeg 6, Leusden als opgenomen bij deze regels.

8.2.2  Motivering van de aanvraag

De aanvrager dient de aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 8.2.1 te voorzien van een 
motivering.

8.2.3  Verbinding van voorschriften

Aan de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 8.2.1 kunnen voorschriften worden verbonden.

8.2.4  Advies

Alvorens een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 8.2.1 te verlenen kunnen Burgemeester en 
Wethouders hierover advies inwinnen bij het Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit, dan wel een andere door 
Burgemeester en Wethouders aan te wijzen commissie van onafhankelijke deskundigen.

8.3  Wijzigingsbevoegdheid

8.3.1  Verwijderen aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - cultuurhistorisch waardevol'

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd met toepassing van artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening het 
bestemmingsplan te wijzigen door:

a. binnen de voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden een aanduiding als genoemd in artikel 8.1 
te verwijderen indien dat op basis van nader verkregen cultuurhistorische kennis wenselijk is;

b. de motivering als opgenomen in Bijlage 3 Waardenstelling Langesteeg 6, Leusden te veranderen indien dat 
op basis van nader verkregen cultuurhistorische kennis wenselijk is.

8.3.2  Advies

Burgemeester en Wethouders kan zich bij de toepassing van artikel 8.3.1 laten adviseren door het Adviesteam 
Ruimtelijke Kwaliteit, dan wel een andere door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen commissie van 
onafhankelijke deskundigen.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 9  Antidubbeltelregel

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 10  Algemene bouwregels

10.1  Bouwen binnen bouwvlak

Gebouwen mogen uitsluitend worden opgericht binnen bouwvlakken, tenzij in deze regels anders is bepaald.

10.2  Gelding bestaande afmetingen, afstanden en percentages

Voor zover legaal gebouwde (delen van) bouwwerken op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan niet 
voldoen aan de in het plan genoemde maten en situering gelden de dan aanwezige maten en situering, 
uitsluitend ter plaatse van de afwijking, als vervangende regel. 

10.3  Ondergronds bouwen

Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden gelden, behoudens 
in deze regels opgenomen afwijkingen, geen beperkingen, met dien verstande, dat:

a. het bouwwerk loodrecht onder het hoofdgebouw en/of daarbij behorende bijgebouwen wordt gebouwd;
b. de maximale diepte van een ondergronds bouwwerk bedraagt 3,5 m, gemeten vanaf de onderkant van de 

begane grondvloer.

10.4  Heroprichting

In het geval van (her)oprichting van gebouwen is het bepaalde in 10.2 uitsluitend van toepassing, indien het 
geschiedt op dezelfde plaats.
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Artikel 11  Algemene gebruiksregels

11.1  Strijdig gebruik

Een gebruik in strijd met het bestemmingsplan is in ieder geval het gebruik van:

a. gronden en bouwwerken als of ten behoeve van een seksinrichting;
b. gronden en bouwwerken als of ten behoeve van bedrijfsmatige vuurwerkopslag;
c. onbebouwde gronden:

1. als stand- of ligplaats van onderkomens;
2. 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 de verwerkelijking van de bestemming of het op de bestemming gerichte 
beheer van de gronden.
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Artikel 12  Algemene afwijkingsregels

12.1  Algemeen

Het bevoegd gezag kan bij, omgevingsvergunning, afwijken van de regels van het plan:

a. ten behoeve van het bouwen van niet voor bewoning bestemde bouwwerken voor nutsvoorzieningen, zoals 
gasdrukregelstations, wachthuisjes, telefooncellen, bewaarplaatsen van huisvuilcontainers en 
transformatorhuisjes, uitgezonderd verkooppunten voor motorbrandstoffen, waarvan de oppervlakte niet 
meer dan 30 m2 en de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen;

b. indien en voor zover afwijkingen ten aanzien van de ligging van bestemmings- en bouwgrenzen en van 
aanduidingen noodzakelijk zijn ter aanpassing van het plan aan de bij uitmeting blijkende werkelijke 
toestand van het terrein, mits die afwijkingen ten opzichte van hetgeen is aangegeven niet meer dan 5 m 
bedragen;

c. voor afwijkingen van regels, gesteld ten aanzien van maten en percentages, mits die afwijkingen beperkt 
blijven tot ten hoogste 10% van de in het plan aangegeven maten en percentages;

d. ten behoeve van het bouwen van antennemasten tot een bouwhoogte van 20 m;
e. ten behoeve van het bouwen van antennedragers of masten en bijbehorende installaties voor 

telecommunicatie, al of niet op of aan gebouwen of andere bouwwerken op een minimale afstand van 50 m 
tot woningen, tot een bouwhoogte van 40 m, waarbij als voorwaarde kan worden gesteld:
1. dat gebruik dient te worden gemaakt van bestaande masten voor telecommunicatie of andere 

bestaande hoge objecten, zoals hoge gebouwen, lichtmasten of hoogspanningsmasten, indien deze 
aanwezig zijn binnen een redelijke afstand van de gevraagde locatie, en

2. dat rekening gehouden wordt met het voorkomen van onevenredige hinder voor omwonenden en 
schade aan het landschap, cultuurhistorie en ecologie.
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Artikel 13  Algemene wijzigingsregels

13.1  Algemene wijzigingen

13.1.1  Bevoegdheid

Het bevoegd gezag kan, voor zover daaraan behoefte bestaat en zulks het belang van een goede ruimtelijke 
ontwikkeling van het in het plan begrepen gebied niet schaadt,

a. de ligging van grenzen van bestemmings- en bouwvlakken en aanduidingen te wijzigen zodanig, dat:
1. de geldende oppervlakte van de bij wijziging betrokken vlakken met niet meer dan 10% wordt verkleind 

of vergroot, en
2. geen van de grenzen met meer dan 10 m wordt verschoven.

13.1.2  Voorwaarden

Van de in sublid 13.1.1 bedoelde wijzigingsbevoegdheid mag:

a. slechts gebruik worden gemaakt indien aannemelijk is dat daardoor de gebruikswaarde dan wel het 
woongenot voor belendende percelen niet onevenredig wordt aangetast en mits toepassing van de 
wijzigingsbevoegdheid niet tot een aanmerkelijke aantasting van de structurele opzet van het plan en de 
stedenbouwkundige eenheid van het desbetreffende gedeelte van het plan zal leiden;

b. geen gebruik worden gemaakt indien een wijziging tot gevolg zou hebben dat de op grond van de Wet 
geluidhinder hoogst toelaatbare geluidsbelasting van woningen wordt overschreden, tenzij door het treffen 
van voorzieningen aan de woningen of op andere wijze binnen de hoogst toelaatbare waardes kan worden 
gebleven.

13.2  Wijziging bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten

Het bevoegd gezag kan de van deze regels deel uitmakende Bijlage 2 als volgt te wijzigen:

het toevoegen en schrappen van soorten bedrijven en soorten opslag en installaties en het veranderen van de 
categorie-indeling van soorten bedrijven, opslagen en installaties, voor zover veranderingen in de bedrijfsvoering 
en de milieugevolgen van soorten bedrijven, opslagen en installaties hiertoe aanleiding geven.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 14  Overgangsrecht

14.1  Overgangsrecht bouwwerken
1. 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:
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

2. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

3. Het eerste lid 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
1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, 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.

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, 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.

4. Het eerste lid 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 kunnen worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Langesteeg 6.
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Beplantingsplan
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Bijlage 2  Staat van Bedrijfsactiviteiten

  170



- 1 - 

Bestemmingsplan Leusden-zuid     (bijlagen bij  de regels) 
 

Bijlage 1 bij de Regels: 
 

Lijst 1 - Staat van Bedrijfsactiviteiten 
Deze bijlage is ontleend aan "Bedrijven en milieuzonering", Sdu Uitgevers bv, Den Haag (2009). 
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Tabel 1: Bedrijven 

01 LANDBOUW EN  

DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 

 

  0 

       

016 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:         

016 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m2  30 10 30 10 2 1   

016 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: 

b.o. <= 500 m2 

  30 10 30 10 2 1   

0162 KI-stations 30 10 30 0 2 1   

10, 11 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN 

DRANKEN 

        

1032, 

1039 

Groente- en fruitconservenfabrieken:         

1052 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m2 10 0 30 0 2 1   

1071 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:         

1071 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van 

charge-ovens 

30 10 30 10 2 1   

10821 Verwerking cacaobonen en vervaardiging 

chocolade- en suikerwerk: 

        

10821 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen 

van hocoladewerken met p.o. <= 200 m2 

30 10 30 10 2 1   

10821 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: 

p.o. <= 200 m2 

30 10 30 10 2 1   

10821 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: 

p.o. <= 200 m2 

30 10 30 10 2 1   

10821 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: 

p.o. <= 200 m2 

30 10 30 10 2 1   

1102 
t/m 

1104 

Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 0 2 1   
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14 VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN 

VAN BONT 

        

141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. 

van leer) 

10 10 30 10 2 2   

16 HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN 

HOUT, RIET, KURK E.D. 

        

16290

2 

Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30 0 2 1   

58 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN 

OPGENOMEN MEDIA 

        

18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 2 1 B  

1814 Grafische afwerking 0 0 10 0 1 1   

1814 Binderijen 30 0 30 0 2 2   

1813 Grafische reproductie en zetten 30 0 10 10 2 2 B  

1814 Overige grafische activiteiten 30 0 30 10 2 2 B  

182 Reproductiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 1 1   

23 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, 

KALK- EN GIPSPRODUCTEN 

        

232, 

234 

Aardewerkfabrieken:         

232, 

234 

- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30 10 2 1  L 

26, 28, 

33 

VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN 

COMPUTERS 

        

26, 28, 

33 

Kantoormachines- en computerfabrieken incl. 

reparatie 

30 10 30 10 2 1   

26, 27, 

33 

VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, 

APPARATEN EN BENODIGDH. 

        

293 Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30 10 2 1   

26, 32, 

33 

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE 

APPARATEN EN INSTRUMENTEN 

        

26, 32, 

33 

Fabrieken voor medische en optische apparaten 

en instrumenten e.d. incl. reparatie 

30 0 30 0 2 1   
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31 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN 

N.E.G. 

        

9524 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 1 1   

321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 2 1 B  

322 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 2 2   

32991 Sociale werkvoorziening 0 30 30 0 2 1   

35 PRODUCTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, 

STOOM EN WARM WATER 

        

35 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met 

transformatorvermogen: 

        

35 - < 10 MVA 0 0 30 10 2 1 B  

35 Gasdistributiebedrijven:         

35 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en 

regelinst. Cat. A 

0 0 10 10 1 1   

35 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en 

gebouwen), cat. B en C 

0 0 30 10 2 1   

35 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:         

35 - blokverwarming 10 0 30 10 2 1   

36 WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER         

36 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:         

36 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:         

36 - < 1 MW 0 0 30 10 2 1   

41, 

42, 43 

BOUWNIJVERHEID         

41, 42, 

43 

- aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 

1000 m2 

0 10 30 10 2 1 B  

45, 47 HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; 

BENZINESERVICESTATIONS 

        

451, 
452, 

454 

Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en 

servicebedrijven 

10 0 30 10 2 2 B  

45204 Autobeklederijen 0 0 10 10 1 1   
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45205 Autowasserijen 10 0 30 0 2 3   

453 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -

accessoires 

0 0 30 10 2 1   

46 GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING         

461 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 1 1   

4622 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 2 2   

4634 Grth in dranken 0 0 30 0 2 2   

4635 Grth in tabaksproducten 10 0 30 0 2 2   

4636 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 2 2   

4637 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 2 2   

4638, 

4639 

Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30 10 2 2   

464, 

46733 

Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 2 2 1  

46711 Grth in vaste brandstoffen:         

4673 - algemeen: b.o. <= 2000 m2 0 10 30 10 2 1   

46735 zand en grind:         

46735 - algemeen: b.o. <= 200 m2  0 10 30 0 2 1   

4674 Grth in ijzer- en metaalwaren en 

verwarmingsapparatuur: 

        

4674 - algemeen: b.o. < = 2.000 m2 0 0 30 0 2 1   

46752 Grth in kunstmeststoffen 30 30 30 30 R   2 1   

4676 Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 2 2   

466, 

469 

Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, 

vakbenodigdheden e.d. 

0 0 30 0 2 2   

47 DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN         

952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en 

motorfietsen) 

0 0 10 10 1 1   
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55 LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING         

562 Cateringbedrijven 10 0 30 10 2 1   

49 VERVOER OVER LAND         

493 Taxibedrijven 0 0 30 0 2 2   

495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 10 2 1 B  

52 DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER         

52109 Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 10 2 2   

5221 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30 0 2 3  L 

53 POST EN TELECOMMUNICATIE         

531, 

532 

Post- en koeriersdiensten 0 0 30 0 2 2   

61 Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 0 1 1   

61 zendinstallaties:         

61 - FM en TV 0 0 0 10 1 1   

77 VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, 

ANDERE ROERENDE GOEDEREN 

        

7711 Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30 10 2 2   

772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen 

n.e.g. 

10 10 30 10 2 2   

62 COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE         

62 Computerservice- en informatietechnologie-

bureau's e.d. 

0 0 10 0 1 1   

58, 63 Datacentra 0 0 30 0 2 1   

72 SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK         

721 Natuurwetenschappelijk speur- en 

ontwikkelingswerk 

30 10 30 30 R  2 1   

722 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk 

onderzoek 

0 0 10 0 1 1   

63, 

69tm71, 

73, 74, 

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING         
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77, 78, 

80tm82 

74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 10 2 2 B  

82992 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10 0 1 2   

37, 38, 

39 

MILIEUDIENSTVERLENING         

3700 rioolgemalen 30 0 10 0 2 1   

59 CULTUUR, SPORT EN RECREATIE         

591, 
592, 

601, 

602 

Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 10 2 2   

931 Sportscholen, gymnastiekzalen 0 0 30 0 2 2   

96 OVERIGE DIENSTVERLENING         

96012 Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 R   2 2 B L 

96013 Wasverzendinrichtingen 0 0 30 0 2 1   

96013 Wasserettes, wassalons 0 0 10 0 1 1   

9602 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 10 0 1 1   

9313, 

9604 

Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 10 0 30 0 2 1   

9609 Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 0 1 1   

Tabel 2: Opslagen en installaties 

0 OPSLAGEN         

1 butaan, propaan, LPG (in tanks):         

1 - bovengronds, < 2  m3 - - - 30 2 -   

3 brandbare vloeistoffen (in tanks):         

3 - bovengronds, K3-klasse: < 10  m3 10 - - 10 2 - B  

5 Gevaarlijke stoffen (incl. bestrijdingsmiddelen) 

in emballage of in gasflessen: 
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5 - beperkte hoeveelheden (< 150 ton)  en hoog 

 beschermingsniveau 

- - - 30 2 -   

6 ontplofbare stoffen en munitie:         

6 - >= 250.000 patronen en >= 25 kg NEM (netto 

explosieve massa) overig gevarensubklasse 1.4 

- - - 30 2 -   

11 INSTALLATIES         

14 laboratoria:         

14 - chemisch / biochemisch 30 0 30 10 D  2 1   

14 - medisch en hoger onderwijs 10 0 30 10 2 1   

16 keukeninrichtingen 30 0 10 0 2 1   

18 koelinstallaties ammoniak < 400 kg 0 0 30 10 2 1   

22 noodaggregaten t.b.v. elektriciteitsopwekking 10 0 30 10 D  2 1   

25 vorkheftrucks, elektrisch 0 10 30 0 2 1   

26 transformatoren < 1 MVA 0 0 10 10 1 1   

29 hydrofoorinstallaties 0 0 30 0 2 1   

31 stookinstallaties>900kW thermisch vermogen:         

32 - gas, < 2,5 MW 10 0 30 10 2 1   

32 - olie, < 2,5 MW 30 0 30 10 2 1   

33 luchtcompressoren 10 10 30 10 D  2 1   

34 liftinstallaties 0 0 10 10 1 1   

35 motorbrandstofpompen zonder LPG 30 0 30 10 2 2 B  
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Nadere toelichting staat van bedrijfsactiviteiten 
Deze bijlage is ontleend aan 'Bedrijven en milieuzonering', Sdu Uitgevers bv, Den Haag (2009). 

1. Hoofdindeling 

Tabel 1 omvat de bedrijfstypen met codering volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008. Bij 

die bedrijfstypen is rekening gehouden met de normaliter bij deze bedrijven voorkomende 

opslagen en installaties. 

Tabel 2 omvat algemene opslagen en installaties voor situaties dat: 

1. bedrijven bijzondere opslagen en/of installaties hebben, die anders dan 'normaal' zijn voor die 

bedrijven of 

2. het betreft opslagen en/of installaties, die op zich niet als een bepaald bedrijf of bedrijfstype 

kunnen worden aangemerkt, maar wel als een relevante bedrijfsactiviteit in het kader van een 

bestemmingsplan. 

2. Afstanden voor geur, stof, geluid en gevaar 

Per bedrijfstype zijn voor elk van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar de afstanden 

aangegeven die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf en 

woonbebouwing, om hinder en schade aan mensen tot een aanvaardbaar niveau te beperken. 

Voor elk van de aspecten is de noodzakelijk geachte afstand bepaald. In principe geldt de afstand 

tussen enerzijds de perceelsgrens van het bedrijf en anderzijds de gevel van een woning. Uit de 

vier verkregen afstanden kan de uiteindelijk noodzakelijk geachte afstand worden afgeleid: de 

grootste van de vier. Bij deze invulling zijn de volgende afstandscategorieën gehanteerd voor 

omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied: 

10 m 

30 m 

50 m 

100 m 

200 m 

300 m 

500 m 

700 m 

1.000 m 

1.500 m 

Mocht een bedrijf meerdere SBI-codes kennen, dan moet voor elk aspect de grootste afstand 
worden genomen. Dat geldt ook voor de gebruikte installaties en opslagen. 

Opgemerkt dient te worden dat de methodiek in de eerste plaats is ontwikkeld om in nieuwe 

situaties een vestigingsplaats voor een bedrijf vast te stellen en niet voor toetsing van bestaande 

situaties. Daarom wordt bij bestaande situaties uitgegaan van de maatregelen, die voor een 

nieuwe vestiging van een dergelijk bedrijfs- /activiteitstype redelijkerwijs kunnen worden 

verwacht. Verder gelden de afstanden alleen in relatie tot rustige woonwijken gelegen in zuivere 

woongebieden, dus niet voor woningen die in gebieden liggen met een andere bestemming of 

kwalificatie. 

Voor de toepassing van deze methodiek op bestaande situaties is het zeker niet zo dat elk bedrijf, 

dat is gevestigd op kortere afstand tot aaneengesloten woonbebouwing dan de wenselijke, 

zonder meer onaanvaardbaar is. Wel geeft de gewenste afstand een maat voor potentiële hinder, 

gevaar of schade. 

3. Gevaar: (D) divers, risico (R) en vuurwerk (V) 

Voor activiteiten met een grote variatie in productieprocessen en daarmee een grote variatie in 

milieubelasting vertonen is de letter D van divers opgenomen. Voor bepaalde bedrijfstypen is na 

de afstand voor gevaar de letter R van 'risico' aangegeven. Dat houdt in dat voor deze 



 - 9 -   

Bestemmingsplan Leusden–zuid     (bijlagen bij de regels) 

 

bedrijfsactiviteiten moet worden nagegaan of het Bevi van toepassing is. Daarnaast is bij bepaalde 

bedrijfstypen na de afstand voor gevaar de letter V van 'vuurwerk' opgenomen. Voor deze 

bedrijfsactiviteiten dient getoetst te worden aan het Vuurwerkbesluit. 

4. Categorie 

De milieucategorie wordt afgeleid van de grootste afstand van de afstanden, die daarvóór in de 

kolommen geur, stof, geluid en gevaar zijn vermeld. De milieucategorie is vermeld in kolom 

'categorie'. 

Onder de kop 'categorie' is een indeling opgenomen, in tien mogelijke milieucategorieën: 

milieucategorie grootste afstand 

1 10 m 

2 30 m 

3.1 50 m 

3.2 100 m 

4.1 200 m 

4.2 300 m 

5.1 500 m 

5.2 700 m 

5.3 1.000 m 

6 1.500 m 

 

5. Indices voor verkeersaantrekkende werking, bodem (B) en lucht (L) 

Het aspect verkeer(saantrekkende werking) is kwalitatief beoordeeld. Dat weerspiegelt zich in een 

indicatie omtrent de bronsterkte: 

1. potentieel geringe verkeersaantrekkende werking; 

2. potentieel aanzienlijke verkeersaantrekkende werking; 

3. potentieel zeer grote verkeersaantrekkende werking. 

Het aspect bodem (bodemverontreiniging) geeft aan dat een activiteit een verhoogde kans op 

bodemverontreiniging geeft. 

Het aspect lucht (luchtverontreiniging) geeft aan dat een activiteit een uitstoot van schadelijke 

stoffen naar de lucht heeft die mogelijk in planologisch opzicht relevant is. 

6. Verklaring gebruikte afkortingen 

- : niet van toepassing / niet relevant 

< : kleiner dan 

> : groter dan 

= : gelijk aan 

cat. : categorie 

e.d. : en dergelijke 

i.e. : inwonereenheden 

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 
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j : jaar 

B : bodemverontreiniging 

L : luchtverontreiniging 

R : risico (Besluit externe veiligheid inrichting mogelijk van toepassing) 

V : vuurwerkbesluit van toepassing  
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Lijst 2 - Toegelaten horecatypen 
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561 Restaurants, lunchrooms, koffie-/theehuis, croissanterieën, crêperie, 
ijssalons 

10 0 10 10 10 1 

561 cafetaria's, snackbars 0 0 10 10 10 1 

5629 Kantines 0 0 10 10 10 1 

Toelichting: 
restaurant, bistro Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van maaltijden voor consumptie  
crêperie, lunchroom ter plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken van (alcoholhoudende) dranken. 
croissanterie Het accent ligt op de verkoop van voor consumptie ter plaatse bereide etenswaren. 
 
koffie-/theehuis Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van niet-alcoholische dranken, 

met als nevenactiviteit het verstrekken van voor consumptie ter plaatse bereide kleine 
etenswaren. Het accent ligt op de verstrekking van niet-alcoholhoudende dranken. 

 
ijssalon Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van consumptie-ijs voor gebruik 

ter plaatse. 
 
cafetaria's, snackbars Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van (al dan niet voor 

consumptie ter plaatse) bereide etenswaren, met als nevenactiviteit het verstrekken van 
niet-alcoholische dranken. Het accent ligt op de verkoop van al dan niet voor consumptie 
ter plaatse bereide, kleine etenswaren. 

 
In de lijst is een functionele differentiatie van horeca-bedrijven opgenomen. De regeling geeft een 
kwalitatieve beperking ten aanzien van het type horecabedrijf dat zich mag vestigen in de woon-
omgeving. De regeling beoogd de nadelige invloeden van de vestiging van horecabedrijven op het 
woon- en leefklimaat in de omgeving te voorkomen. 
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Lijst 3 - Toegelaten maatschappelijke voorzieningen 
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4773 Apotheken 0 0 0 10 10 1 

84 Openbaar bestuur (kantoren e.d.) 0 0 10 0 10 1 

8621, 
8622 8623 

Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 0 0 10 0 10 1 

8691 8692 Consultatiebureaus 0 0 10 0 10 1 

9101 Bibliotheken 0 0 10 0 10 1 

9603 Uitvaartcentra 0 0 10 0 10 1 

852, 8531 Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs 0 0 30 0 30 2 

8532, 854, 
855 Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs 10 0 30 10 30 2 

8610 Ziekenhuizen 10 0 30 10 30 2 

871 Verpleeghuizen 10 0 30 0 30 2 

8891 Kinderopvang 0 0 30 0 30 2 

9491 Gebouwen t.b.v. religie e.d. 0 0 30 0 30 2 

94991 Buurt- en clubhuizen 0 0 30 0 30 2 
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Lijst 4 - Toegelaten vormen van cultuur en ontspanning 
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9101 
9102 Musea en ateliers 0 0 10 0 10 1 

591, 592, 
601, 602 

Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 10 30 2 

9004 Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen 0 0 30 0 30 2 

8552 
85521 

Muziek-, dans- en balletscholen 0 0 30 0 30 2 

931B Bowlingcentra 0 0 30 0 30 2 
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Lijst 5 - Toegelaten sportvoorzieningen 
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931H Golfbanen 0 0 10 0 10 1 

9312 Schietinrichtingen binnenbanen: boogbanen 0 0 10 10 10 1 

93111 Schietinrichtingen buitenbanen met voorzieningen: boogbanen 0 0 30 30 30 2 

931F Sportscholen, gymnastiekzalen 0 0 30 0 30 2 

9311 Zwembaden overdekt 10 0 50 10 50 3.1 

931A Sporthallen, sportzalen 0 0 50 0 50 3.1 

931E Maneges 50 30 30 0 50 3.1 

931F Tennisbanen (met verlichting) 0 0 50 0 50 3.1 

931G Veldsportcomplex (met verlichting) 0 0 50 0 50 3.1 

931I Kunstskibanen 0 0 30 50 50 3.1 

931C Overdekte kunstijsbanen 0 0 100 50 100 3.2 

9312 Zwembaden niet overdekt 30 0 200 10 200 4.1 

9311 Schietinrichtingen binnenbanen: geweer- en pistoolbanen 0 0 200 10 200 4.1 

9317 Schietinrichtingen vrije buitenbanen: boogbanen 0 0 10 200 200 4.1 

931D Stadions en openlucht-ijsbanen 0 0 300 50 300 4.2 

9313 Schietinrichtingen: vrije buitenbanen: kleiduiven 0 0 200 300 300 4.2 

93299 Modelvliegtuigvelden 10 0 300 100 300 4.2 

9318 Schietinrichtingen buitenbanen met voorzieningen: schietbomen 10 0 300 500 500 5.1 

931B Skelter- en kartbanen, open lucht, < 8 uur/week in gebruik 50 30 500 30 500 5.1 

931D Autocircuits, motorcrossterreinen e.d. < 8 uur/week in gebruik 100 50 700 50 700 5.2 

93110 Schietinrichtingen buitenbanen met voorzieningen: pistoolbanen 10 0 1000 200 1000 5.3 

931C Skelter- en kartbanen, open lucht, 8 uur of meer per week in gebruik 50 50 1000 30 1000 5.3 

9318 Schietinrichtingen vrije buitenbanen: schietbomen 0 0 500 1500 1500 6 

9319 Schietinrichtingen vrije buitenbanen: geweerbanen 10 0 1500 1500 1500 6 

9319 Schietinrichtingen vrije buitenbanen: geweerbanen 10 0 1500 1500 1500 6 

9317 Schietinrichtingen vrije buitenbanen: boogbanen 10 0 1500 1500 1500 6 

931E Autocircuits, motorcrossterreinen e.d., 8 uur of meer per week in gebruik 100 100 1500 50 1500 6 

 
Toelichting: 
Gymzaal De netto vloeroppervlakte van een zaalruimte voor bewegingsonderwijs is 

minimaal 308 m², in een verhouding LxBxH van 22 x 14 x 5.5 meter. Voor het 
voortgezet onderwijs wordt aanbevolen om grotere (26 x 14 x 7) sportzalen toe te 
passen en is daarmee tevens de maximale grootte.  

Sportzaal, sporthal Deze hebben respectievelijk de oppervlakte van 2 en 3 gymzalen.  
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Waardenstelling Langesteeg 6, Leusden gemeente Leusden

Algemene beschrijving object: Op het erf van de vroegere boerderij Langesteeg 6 gesitueerde 
voormalige schaapskooi, die in aanleg uit de 19e eeuw zal dateren. De 
kooi, opgetrokken in traditioneel-ambachtelijke trant, vertoont de 
kenmerken van het klassieke type met driezijdig beëindigde kopgevel 
en een rieten kap. De schaapskooi bevindt zich ten tijde van de 
inventarisatie in deels ruïneuze toestand.

Bouwjaar: 19e eeuw
Bouwtype: Schaapskooi
Architect:

Inventarisatie datum: september 2019

Hoofdvorm: Rechthoekige schaapskooi met aan de oostzijde een driezijdige 
beëindiging van de kopgevel, voorzien van een grote kap. 

Gevelindeling: De gevels zijn gemetseld in baksteen, deels in oude handvormsteen 
in kruisverband, deels in halfsteens verband, met diverse 
herstellingen.  De westelijke kop in machinale steen in staand 
verband. Een deel van het metselwerk is licht afgestreken. Delen van 
de zijgevels eindigen met een gemetselde stroomlaag. De driezijdige 
kopgevel bevatte oorspronkelijk centraal een dubbele deur. Hier is 
thans een gemetselde muur aanwezig met houten staldeur tussen 
twee betonnen 6-ruits stalvensters. De westelijke kopgevel heeft 
centraal een houten schuifdeur, tussen betonnen 6-ruits stalvensters. 
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Dakvorm/dakbedekking: Afgewolfd zadeldak met rietdekking en bij de lange zijden brede 
spiegels van rode oud Hollandse pannen. 

Verbouwingen: Dichtzetting van de oostelijke kopgevel.
Bijzonderheden: Inwendig is een oude houtconstructie aanwezig. De schaapskooi 

verkeert deels in ruïneuze toestand.
Terreininrichting: De schaapskooi staat vrij op het voorste (noordelijke) deel van het erf 

van Langesteeg 6 en is direct zichtbaar vanaf de openbare weg.

Waardenstelling:

- Cultuurhistorische waarden: Van cultuurhistorisch belang als voormalige schaapskooi,
belangrijke herinnering aan het vroegere gemengde 
agrarische bedrijf, waarin het houden van schapen nog een 
rol van betekenis had.

- Architectuur- en 
kunsthistorische waarden: Van architectuurhistorisch belang als voorbeeld van een 19e-

eeuwse schaapskooi van het traditionele streekeigen type. In 
de gevels zijn de ouderdom en de bouwgeschiedenis 
afleesbaar.

-  Situationele- en 
ensemblewaarden: De schaapskooi ligt markant vrij op het voorste deel van het 

erf en heeft voor de omgeving beeldbepalende waarde. 
Voorts ensemblewaarde in relatie tot het omliggende 
agrarische cultuurlandschap.

- Gaafheid en 
Herkenbaarheid: De schaapskooi is ondanks de deplorabele toestand goed 

herkenbaar gebleven. 

- Zeldzaamheid: Vanwege het uitzonderlijke bouwtype.

Cultuurhistorische 
waarden

Architectuur- en 
kunsthistorische 
waarden

Situationele en 
ensemblewaarden

Gaafheid en 
herkenbaarheid

Zeldzaamheid

XXX XX XX XX XXX
XXX = hoge erfgoedwaarde, XX = positieve erfgoedwaarde, X = basiswaarde, 0 = geen erfgoedwaarde

Samenvattend: Voormalige schaapskooi uit de 19e eeuw, met latere 
aanpassingen en thans in deels ruïneuze staat, is desondanks 
als bouwtype goed herkenbaar gebleven. Veel oude 
elementen zijn nog aanwezig. Het gebouw is een 
karakteristiek element in zijn omgeving. 
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