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Toelichting
behorende bij het bestemmingsplan Buitengebied 2009 - herziening Hamersveldseweg 115
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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Aan de Hamersveldseweg 115 in Leusden is een woning aanwezig met bijbehorende bijgebouwen, erf en tuin. 
De aanwezige bebouwing voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De eigenaar heeft daarom het 
voornemen opgevat de woning te gaan vervangen door twee halfvrijstaande woningen. Daarvoor is een nieuw 
bestemmingsplan noodzakelijk.  

1.2  Ligging en begrenzing

Het perceel Hamersveldseweg 115 is gelegen in het oostelijke buitengebied van Leusden. Aan de overzijde van 
de weg begint de dorpskern. Kadastraal is dit perceel bekend als gemeente Leusden sectie I, nummers 139.

Ligging in omgeving

Het plangebied van dit bestemmingsplan wordt alleen gevormd door het perceel Hamersveldseweg 115.  Het 
plangebied meet circa 6.500 m².
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Luchtfoto omgeving met het plangebied globaal, in rood aangeduid

1.3  Geldend bestemmingsplan

Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan Buitengebied 2009. Dit plan is vastgesteld door de 
gemeenteraad op 2 april 2009. In dit plan hebben de woningen, de bijgebouwen en een gedeelte van de 
bijbehorende tuin de bestemming 'Wonen'. Hiermee zijn de gronden bestemd voor wonen en tuinen. Per 
bestemmingsvlak is niet meer dan 1 woning toegestaan, met een maximale inhoud van 600 m³. . 

De overige gronden hebben de bestemming 'Agrarisch met landschaps- en natuurwaarden'. Daarmee zijn de 
gronden in hoofdzaak bestemd voor agrarische bedrijvigheid en voor de 'instandhouding  van  de  aldaar  
voorkomende  danwel daaraan  eigen landschaps- en natuurwaarden, waaronder hier zijn begrepen 
geomorfologische,   bodemkundige,   landschapsvisuele, cultuurhistorische, landschapsecologische en 
biologische waarden'. Ter hoogte van het plangebied is geen bouwvlak c.q. bouwperceel aangegeven. Dat 
houdt in dat hier alleen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd tot een bouwhoogte van 
maximaal 2 meter. 

Het realiseren van twee halfvrijstaande woningen is binnen de huidige woonbestemming niet mogelijk. Tevens 
zijn de nieuwe woonpercelen deels op grond met de beschreven agrarische bestemming gepland. Dat is daar 
niet toegestaan. Voor de gewenste herontwikkeling van het perceel is een nieuw bestemmingsplan nodig. 
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Uitsnede plankaart met in rood omkaderd het plangebied

1.4  Werkwijze en opzet van de toelichting

Deze toelichting vangt in hoofdstuk 2 aan met een beschrijving van het relevante beleidskader. In het daarop 
volgende hoofdstuk wordt de bestaande en de nieuwe situatie in het plangebied 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. Afsluitend zijn de resultaten van inspraak en overleg 
opgenomen.  
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Hoofdstuk 2  Beleidskader

2.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de plannen van het kabinet voor ruimte en mobiliteit. 
Zo beschrijft het kabinet in de Structuurvisie in welke infrastructuurprojecten het de komende jaren wil 
investeren. Provincies en gemeenten hebben meer bevoegdheden in de ruimtelijke ordening gekregen. De 
Rijksoverheid richt zich op nationale belangen. In de SVIR schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit 
moet zien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. De Rijksoverheid richt zich op nationale belangen, 
zoals een goed vestigingsklimaat, een degelijk wegennet en waterveiligheid. 

Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR drie Rijksdoelen geformuleerd:

de concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van Nederland te versterken. Dit 
betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk (internationaal) vestigingsklimaat;
de bereikbaarheid verbeteren;
zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden.

Provincies en gemeenten hebben in het nieuwe ruimtelijke en mobiliteitsbeleid meer bevoegdheden gekregen. 
Bijvoorbeeld op het gebied van landschappen, verstedelijking en het behoud van groene ruimte. Provincies en 
gemeenten weten beter wat er speelt in de regio en wat bewoners, bedrijven en organisaties willen. Daardoor 
kunnen zij beter afwegen wat er in een gebied moet gebeuren.

Uit de SVIR volgen geen uitgangspunten en/of randvoorwaarden voor de herontwikkeling van het plangebied.

2.2  Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 (herijking 2016)

Provinciale Staten hebben in 2013 de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening (PRV) vastgesteld. De PRS en de PRV worden elke vier jaar opnieuw bekeken en 
eventueel aangepast c.q. herijkt. Provinciale Staten hebben de herijking van de PRS en de PRV op 12 
december 2016 vastgesteld.

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 PRS 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 Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) die tegelijk met de PRS is 
vastgesteld. De PRS is een structuurvisie onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Op grond van de Wro heeft 
de PRS alleen een zelfbindende werking. Het is bindend voor de provincie, niet voor andere partijen. De PRV 
zorgt voor doorwerking van het beleid en is bindend voor de gemeenten. 

2.3  Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (herijking 2016)

De Provinciale Ruimtelijke Verordening bevat algemene regels die gemeenten in acht moeten nemen bij het 
opstellen van hun ruimtelijke plannen. In de PRV staan geen regels die direct doorwerken naar de burgers. In 
de PRV zijn alleen de algemene regels opgenomen, die noodzakelijk zijn voor het waarborgen van de 
provinciale belangen.

De PRV 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 PRV ook regels 
die voortvloeien uit het Barro. Bij de verordening zijn verschillende kaarten opgenomen. Navolgend worden 
alleen de voor het plangebied relevante bepalingen besproken.

Verstedelijking

Volgens de PRV is het plangebied gelegen in landelijk gebied. De PRV bevat een verbod op verstedelijking 
(artikel 3.2) voor het landelijk gebied. Hierop gelden enkele uitzonderingen. Een van die uitzonderingen is 
verstedelijking in een bebouwingslint. Artikel 3.5 bepaalt daarvoor, in het eerste lid het volgende:
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Een ruimtelijk  besluit voor gronden die zijn aangewezen als ‘landelijk  gebied’ kan bestemmingen en regels 
bevatten die toestaan dat in bebouwingsenclaves of bebouwingslinten verstedelijk ing plaatsvindt, mits is 
voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. gelijk tijdig met de verstedelijk ing de ruimtelijke kwaliteit wordt verhoogd, en
b. bebouwing vindt niet plaats buiten de bestaande bebouwingsenclaves of bebouwingslinten, en
c. belangen van bestaande omringende functies worden niet onevenredig aangetast.

Dit plan voorziet in verstedelijking conform de definitie van de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Het 
plangebied is gelegen in het bebouwingslint langs de Hamersveldseweg. De herontwikkeling van het 
plangebied houdt een versterking van de ruimtelijke kwaliteit in. In paragraaf 3.2 wordt dat nader toegelicht. 
Van een aantasting van de bouw- en gebruiksmogelijken van omliggende functies is geen sprake. 

Bodem en water

Op de kaart met de naam 'bodem en water' ligt het plangebied in een gebied dat is gezoneerd als 
'overstroombaar gebied'. In artikel 1.13, tweede lid bepaalt de PRV hiervoor het volgende:

Een ruimtelijk  besluit voor gronden die zijn aangewezen als ‘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.  

Het plangebied is binnendijks gelegen. Dit bestemmingsplan voorziet niet in kwetsbare en vitale objecten 
(zoals elektriciteitscentrales en ziekenhuizen) en ook niet in woonwijken en bedrijventerreinen. Voor dit 
bestemmingsplan behoeft dus geen rekening te worden gehouden met overstromingsrisico’s. 

Natuur

Op de kaart met de naam 'natuur' ligt het plangebied deels in een gebied dat is gezoneerd als 'Groene 
contour'. In artikel 3.15, derde lid bepaalt de PRV hiervoor het volgende:

Een ruimtelijk  besluit voor gronden die zijn aangewezen als ‘Groene contour’ bevat geen bestemmingen en 
regels die tot gevolg hebben dat natuurontwikkeling in gebieden die van belang zijn voor het functioneren van 
het Natuur Netwerk Nederland onmogelijk  wordt, tenzij:

a. de ingreep voortkomt uit een groot openbaar belang, en
b. het verlies aan mogelijkheden om natuur te ontwikkelen kwantitatief en kwalitatief gelijkwaardig wordt 

gecompenseerd met de inrichting van natuur elders binnen de Groene contour of in aansluiting op het 
Natuur Netwerk Nederland, en

c. aard en omvang van deze natuurcompensatie evenredig zijn met het verlies aan 
natuurontwikkelingsmogelijkheden als gevolg van de ingreep, en

d. behoud en beheer van de ter compensatie ingerichte natuur blijvend zijn verzekerd.

Het gedeelte van het plangebied dat in de Groene Contour ligt behoudt een agrarische bestemming in dit 
bestemmingsplan en een klein gedeelte krijgt een woonbestemming.. Met die bestemmingen wordt geen 
natuurontwikkeling onmogelijk gemaakt die van belang is voor het functioneren van het Natuur Netwerk 
Nederland. De woonbestemming ligt op minimaal 180 meter afstand van Natuur Netwerk Nederland. 

Landschap

Op de kaart met de naam 'landschap' ligt het plangebied in een gebied dat is gezoneerd als 'Landschap' en 
daarbij nader aangeduid als 'Gelderse Vallei'. Artikel 1.8 bepaalt daarvoor het volgende:

Een ruimtelijk  besluit voor gronden die zijn aangewezen als ‘landschap’ bevat bestemmingen en regels ter 
bescherming van de in het plangebied voorkomende kernkwaliteiten, zoals genoemd in de Bijlage 
Kernkwaliteiten landschap. 

Voor de Gelderse Vallei zijn de volgende kernkwaliteiten benoemd:

Rijk gevarieerde kleinschaligheid;
Stelsel van beken, griften en kanalen;
Grebbelinie.

De kleinschaligheid van het landschap wordt in het plangebied en de omgeving vooral gevormd door de 
verkaveling en de perceelsrandbeplantingen. Onderhavig bestemmingsplan leidt op beide aspecten niet tot 
veranderingen. De hoeveelheid bebouwing neemt niet significant toe en de landschapsstructuur blijft verder 
ongewijzigd. Beken, griften en kanalen zijn in en direct om het plangebied niet aanwezig. Dit bestemmingsplan 
doet geen afbreuk aan de landschappelijke kwaliteiten die samenhangen met de Grebbelinie. De genoemde 
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kernkwaliteiten worden in dit wijzigingsplan afdoende beschermd. 

Conclusie

Dit bestemmingsplan is in overeenstemming met de PRV.

2.4  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. Omdat voor de visies eerst en vooral bij inwoners 
van en betrokkenen bij Leusden input is opgehaald is hiermee inhoud gegeven aan ‘de samenleving voorop”. 
Ook wordt met “uitnodigingsplanologie” inhoud gegeven aan de Omgevingswet.

Vanuit de kwaliteiten van ons landschap, de bijzondere rol van de melkveehouderij en het belang van het 
platteland voor alle inwoners kiest de raad in de visie voor het landelijk gebied voor de volgende strategische 
keuzes:

We kiezen voor een brede economische basis van ons platteland, die bijdraagt aan de kwaliteit en beheer 
van onze kernkwaliteiten en een vitaal platteland.
Binnen deze brede economische basis zien we een hoofdrol voor de grondgebonden veehouderij. Met de 
grondgebonden veehouderij zoeken we een koers die toekomstbestendig en duurzaam is.
We kiezen voor een sterkere verbinding van stad en land en het vergroten van de maatschappelijke 
betrokkenheid bij het landschap.
Het watersysteem en het landschap zijn sturend bij het realiseren of uitbreiden van functies.
We werken samen met bewoners en gebruikers van het platteland om in te spelen op klimaatverandering 
en de energietransitie.

De visie is uitgewerkt in verschillende deelgebieden. Het plangebied valt hierbij in het deelgebied 'randzone met 
slagenlandschap'. Doelen in dit gebied zijn:

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 instandhouden 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.

Om de kwaliteiten te borgen worden een aantal voorwaarden gesteld:

De gemeente staat geen functies toe die een negatief effect hebben op de rust en stilte in het gebied. De 
gemeente daarom hoge milieukwaliteitsnormen op het vlak van geluid en lucht. Functies die vrachtverkeer 
aantrekken staan we hier niet toe.
Vormeis voor initiatiefnemers. Bij nieuwbouw of herbouw dient te worden aangetoond dat historische 
boerderijtypen en erfnrichtingen zorgvuldig zijn meegenomen in het nieuwe plan.

Toetsing

Voor onderhavig initiatief zijn vooral de landschappelijke uitgangpunten uit de omgevingsvisie van belang. Dit 
plan is goed inpasbaar binnen de aanwezige landschappelijke structuur. Het plan heeft daarbij geen invloed op 
de rust en ruimte in het buitengebied. Historische boerderijen en/of erfinrichtingen zijn niet aanwezig in het 
plangebied. De verkeersaantrekkende werking is nihil. Dit bestemmingsplan is dan ook in overeenstemming 
met de uitgangspunten uit de omgevingsvisie. 
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Hoofdstuk 3  Ruimtelijke en functionele opzet

3.1  Bestaande situatie

Omgeving

Het plangebied is gelegen in het Leusdense buitengebied, net ten oosten van het dorp. Het landschap is een 
slagenlandschap. Dit is een vrij grootschalig landschap met een regelmatige rechthoekige verkaveling en 
rechte wegen. Het landschap heeft een open karakter. Beplanting is voornamelijk aanwezig langs de wegen en 
rond de erven. Het grondgebruik is overwegend agrarisch. De bebouwde erven staan langs de 
Hamersveldseweg en verspreid in het landschap.

Plangebied

Het plangebied is gelegen nabij de kruising van de Hamersveldseweg met de Zuiderinslag. In het plangebied is 
op zeer korte afstand van de Hamersveldseweg een eenvoudige woning aanwezig. Daarachter bevinden zich 
enkele lage bijgebouwen. De tuininrichting is eenvoudig en bestaat met name uit gazon. 

Ten zuiden van het plangebied is een klein bosperceel aanwezig. Achter dit bosperceel (gezien uit het 
plangebied) zijn enkele burgerwoningen aanwezig. Ten oosten van het plangebied is een weiland aanwezig. 
Door de eenvoudige inrichting van het plangebied is dit weiland goed zichtbaar vanaf de openbare weg, wat een 
duidelijke zichtrelatie mogelijk maakt vanaf de Hamerveldseweg naar het oostelijk gelegen slagenlandschap. 
Ten noorden van het plangebied is een ander woonperceel gelegen en weer ten noorden daarvan is een 
melkveehouderij aanwezig. Aan de overzijde van de Hamersveldseweg begint de dorpskern van Leusden. 

Luchfoto met in rood omkaderd het plangebied
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Het plangebied gezien vanaf de kruising Hamersveldseweg-Zuiderinslag

Luchtfoto van het plangebied 

3.2  Nieuwe situatie

De bebouwing in het plangebied voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De bebouwing is gedateerd en 
de woning staat op korte afstand van de Hamersveldseweg. De initiatiefnemer wil daarom de woning en de 
bijgebouwen gaan vervangen en heeft daarbij de wens om dat te doen in de vorm van twee halfvrijstaande 
woningen. 
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Voor dit initiatief is een inrichtingsplan opgesteld waarmee een aanmerkelijke verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit wordt bereikt. Deze kwaliteitsverbetering staat uit het volgende:

Het vergroten van de afstand van de woonbebouwing tot de Hamersveldseweg. Hierdoor kunnen de nieuwe 
woningen in lijn worden gezet met de bebouwing om de omliggende percelen. Het perceel gaat daardoor 
beter aansluiten op de agrarische context langs de Hamerveldseweg. 
De laanstructuur van de Hamersveldseweg wordt versterkt door het aanplanten van drie laanbomen langs 
die weg. Deze aanplant is voorwaardelijk vastgelegd in de planregels. Ook wordt langs de westzijde van 
het perceel een nieuwe haag aangebracht. 
De zuidzijde van het perceel wordt vrij gehouden van bebouwing en tuininrichting om de zichtrelatie vanaf 
de Hamersveldseweg met het achterliggende landschap te behouden.
Bij het ontwerp van de nieuwe woningen wordt aangesloten bij de agrarische lintbebouwing langs de 
Hamersveldseweg. Door beide woningen vorm te geven als twee gekoppelde volumes, die bestaan uit een 
bouwlaag met een zadelkap die op de weg is georiënteerd. Dit is goed passend bij de karakteristiek en 
maat van de bebouwing langs de Hamersveldseweg. Ook dit leidt tot een verbetering van het ruimtelijke 
beeld. 

Concreet houdt het in dat de twee nieuwe woningen in dezelfde voorgevelrooilijn worden gepositioneerd als de 
noordelijk gelegen woning aan de Hamerveldseweg 113. De beide woningen worden, in de breedte, midden op 
het perceel gepositioneerd en krijgen elk hun eigen inrit. Hoewel het de voorkeur heeft dat de beide woningen 
één inrit krijgen, is daar niet vanuit gegaan. Gegeven de breedte van het perceel en de voorkeurspositite voor 
de nieuwe woningen, kleven daar te grote nadelen aan. De toepassing van slechts één inrit, zou inhouden dat 
de voortuinen van een van beide woningen wordt doorkruist door een (auto)toegang tot de andere woning.

Uitgangspunt voor het plan is dat niet wezenlijk meer woonbebouwing wordt geïntroduceerd dan nu reeds 
toegestaan. Nu is ter plaatse een woning toegestaan van 600 m³ die buitenwerks gemeten moeten worden. In 
de nieuwe situatie mogen de beide woningen binnenwerks niet groter worden dan 600 m³. De beide woningen 
blijven daardoor goed aansluiten bij de omvang van de woningen op de andere percelen langs de 
Hamersveldseweg. 

Achter en naast de woningen is ruimte voor bijbehorende bouwwerken en een achtertuin van voldoende 
formaat. Langs de zuidzijde wordt de zichtlijn richting het achterliggende landschap vrij gehouden. De overige 
gronden houden een agrarische bestemming en een overeenkomstig gebruik. 
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Inrichtingsplan nieuwe situatie

3.3  Beeldkwaliteit

In de bestaande situatie is sprake van een boerenarbeiderswoning. Deze woning wordt gesloopt. Op het 
perceel mogen twee woningen worden gerealiseerd. Dit mogen geen twee vrijstaande woningen worden, maar 
ze dienen geschakeld of als een twee-onder-een-kapwoning gerealiseerd te worden. Hierna wordt de 
beeldkwaliteit van de beide, nieuwe woningen beschreven. Dit biedt een kader voor het uitwerken van het 
ontwerp van de nieuwe woningen. 

De nieuw te bouwen woningen passen in de bestaande landelijke omgeving en zijn dusdanig ontworpen dat er 
sprake lijkt te zijn van één woning. Dit kan door beide woningen onder één kap te realiseren of door een van de 
twee woningen een ondergeschikte 'schuurachtige' uitstraling te geven, waardoor dit een bijgebouw bij een 
hoofdgebouw lijkt. 

De nokrichting van de bebouwing aan de Hamersveldseweg is wisselend. De grotere boerderijen staan haaks 
op de Hamersveldseweg en volgen daarmee de verkavelingsrichting. Kleinere bebouwing staat voornamelijk 
haaks op de weg. De huidige bebouwing is een T-vormige woning met schuur, waarbij de kap aan de 
straatzijde in de langsrichting is gepositioneerd. De twee nieuwe woningen, in één massa of geschakeld, 
worden voorzien van een zadeldak of mansardekap. De lengterichting van de kap is haaks op of parallel met de 
weg. 

De uitstraling van de nieuwe woningen is ingetogen, in een gedekte kleurstelling. De woningen dienen te 
passen binnen de karakteristiek van de Hamersveldseweg. Hierbij kan zowel gedacht worden aan een 
traditioneel beeld (metselwerk, luiken, rollagen) als een moderne uitvoering hiervan, waarbij de massa en het 
beeld van een landelijke woning in het buitengebied overeind blijft. Gekozen dient te worden voor natuurlijke 
materialen in een gedekte kleurstelling, zoals baksteen, hout, keramische dakpannen of riet.

De twee woningen worden tegen elkaar gebouwd, maar afhankelijk van het ontwerp mag de voorgevel 
verspringen ten opzichte van de andere woning.  Witte accenten bij kozijnen en/of boeidelen zijn daarbij 
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toegestaan.
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Hoofdstuk 4  Uitvoerbaarheid

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.

Door Hunneman Milieu-advies B.V. is een verkennend bodem-  en asbestonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek 
vormt bijlage 1 van de Bijlagen bij de toelichting. Uit dit onderzoek blijkt dat de bodemkwaliteit de realisatie van 
de nieuwe woningen niet in de weg staat.  Wel is asbestverontreiniging aangetroffen ter plaatse van de 
voormalige drupzone van een van de bijgebouwen (die een asbestdak zonder goot had). Geadviseerd wordt 
deze verontreiniging onder milieukundige begeleiding te verwijderen. Deze aanbeveling zal worden opgevolgd 
door de initiatiefnemer.

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 
'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.

Onderhavige ontwikkeling voorziet alleen in de vestiging van milieugevoelige functies: twee woningen. Daarom 
is alleen sprake van inwaartse zonering. In de omgeving van het plangebied is één, relevante milieubelastende 
functie aanwezig: de melkveehouderij bij de Hamersveldseweg 113. Geluid en geur zijn daarvoor de 
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maatgevende aspecten. Voor geluid geldt een richtafstand van 50 meter. Hieraan wordt voldaan. De afstand 
tussen het bouwvlak voor de nieuwe woningen en het bouwperceel van de melkveehouderij bedraagt minimaal 
60 meter. 

Voor geur gelden de normen uit de Wet geurhinder en veehouderij. Het bedrijf houdt alleen dieren (rundvee) 
waarvoor vaste afstanden gelden en geen emissiefactoren. Dit houdt in dat tot het bedrijf een afstand van 50 
meter moet worden aangehouden tot geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom en 100 meter tot 
geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom. Gezien de situatie ter plaatse ligt het plangebied buiten de 
bebouwde kom. De Hamerveldseweg vormt hier de duidelijke grens tussen de dorpskern en het buitengebied. 
Aan de vereiste afstand van 50 meter wordt voldaan. De afstand tussen het bouwvlak voor de nieuwe woningen 
en het bouwperceel van de melkveehouderij bedraagt minimaal 60 meter. Dit sluit ook aan bij de vergunde 
situatie van het bedrijf. Bij het verlenen van de milieuvergunning van het bedrijf zijn de bestaande woning in het 
plangebied en de naastgelegen woning op nummer 113 beoordeeld als geurgevoelige objecten buiten de 
bebouwde kom. 

In de nieuwe woningen zal dan ook sprake zijn van een goed woon- en leefklimaat en de nieuwe woningen 
leiden niet tot nieuwe belemmeringen voor omliggende bedrijven. 

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 Zuiderinslag en 
de Hamersveldseweg. Derhalve wordt alleen wegverkeerslawaai beschouwd.

Door adviesbureau Groenewold is akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai uitgevoerd. Dit onderzoek is 
opgenomen als bijlage 2. Het plangebied is deels gelegen in de geluidzone van de Zuiderinslag. De 
Hamersveldseweg is een 30 km weg, die geen geluidzone heeft. Deze weg is in het kader van een goede 
ruimtelijke ordening in het onderzoek betrokken. De geluidbelasting op de nieuwe woningen als gevolg van 
beide wegen voldoet aan de voorkeursgrenswaarde. Daarmee is sprake van een goede ruimtelijke ordening 
voor het aspect wegverkeerslawaai. Verkeersgeluid vormt hiermee geen belemmering voor realisatie van het 
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 fijn stof. .

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. 

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van twee nieuwe woningen ter vervanging van een bestaande 
woning. Daarmee valt dit bestemmingsplan onder de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen 
(luchtkwaliteitseisen)'. Hierdoor is het niet nodig luchtkwaliteitsonderzoek uit te voeren.
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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.

Het plangebied ligt niet binnen de invloedssfeer van Bevi-bedrijven en van transportassen voor gevaarlijke 
stoffen.

4.1.7  Milieueffectrapportage

De omgevingsvergunning 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  Archeologie, cultuurhistorie en monumenten

Op de gemeentelijke, archeologische beleidsadvieskaart ligt het plangebied deels in een zone met een hoge 
archeologische verwachtingswaarde en deels in een zone met een lage archeologische verwachtingswaarde. In 
de eerst genoemde zone geldt een onderzoeksverplichting voor ingrepen dieper dan 30 cm onder maaiveld en 
met een oppervlakte groter dan 100 m². In de andere zone geldt een onderzoeksverplichting voor ingrepen 
dieper dan 30 cm onder maaiveld en met een oppervlakte groter dan 10.000 m². De nieuwe woningen zijn 
gepland binnen de zone met een hoge archeologische verwachtingswaarde. Omdat de omvang en diepte van 
de grondwerkzaamheden voor de realisatie van het bestemmingsplan niet precies bekend zijn en daarmee ook 
niet of de genoemde ondergrenzen worden overschreden, is het niet doelmatig om in het kader van het 
bestemmingsplan archeologisch onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek zal zo nodig in het kader van de 
omgevingsvergunning voor het bouwen worden uitgevoerd. Middels een archeologische dubbelbestemming 
wordt de uitvoering daarvan geborgd in dit bestemmingsplan. 

In het plangebied zelf zijn geen bijzondere cultuurhistorische waarden aanwezig. Ook monumenten zijn niet 
aanwezig in het plangebied.

4.3  Ecologie

Door adviesbureau Groenewold Natuur & Milieu is onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde 
natuurwaarden in het plangebied. Dit onderzoek is opgenomen als bijlage 3. Uit dit onderzoek blijkt dat het 
plangebied geen habitat vormt voor beschermde flora en fauna. Gezien de aard van het plan en de afstand tot 
Natura 2000-gebieden vormen beschermde natuurgebieden geen belemmering voor de uitvoering van het plan. 
Het plangebied ligt ruim buiten het NatuurNetwerk Nederland uit de Provinciale Ruimtelijke Verordening. 

Natuurregelgeving staat de uitvoerbaarheid van het bouwplan niet in de weg.
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4.4  Waterparagraaf

Met dit bestemmingsplan vindt een herschikking plaats van een bestaand woonperceel, zonder dat de 
bouwmogelijkheden wezenlijk toenemen. Hemelwater zal worden afgevoerd richting de omliggende 
watergangen, wanneer mogelijk oppervlakkig via de omliggende, onverharde gronden. De vuilwaterafvoer van de 
woningen zal worden aangesloten op het gemeentelijke rioolstelsel. 

Negatieve effecten op de waterhuishouding zijn niet aan de orde.

4.5  Financieel-economische uitvoerbaarheid

Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.24 lid 1 van 
de Wet ruimtelijke ordening gesloten. Hierin is geregeld dat de initiatiefnemers de kosten die gemeente maakt 
ter uitvoering van zijn initiatief voor hun rekening komen. Alle met deze planwijziging samenhangende kosten 
komen dus ten laste van de initiatiefnemer. Deze wijziging heeft derhalve voor de gemeente geen financiële 
gevolgen. Er behoeft geen exploitatieplan te worden vastgesteld.
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Hoofdstuk 5  Juridische planopzet

In hoofdstuk 3 is de voorgestane invulling van het plangebied beschreven. Hoofdstuk 4 toont aan dat deze 
invulling uitvoerbaar is. De volgende stap is het treffen van een juridische regeling die de invulling mogelijk 
maakt. Dit hoofdstuk beschrijft deze regeling.

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. 

5.1  Agrarisch met waarden

Met de bestemming 'Agrarisch met waarden' behoudt het gedeelte van het plangebied, dat niet nodig is voor de 
nieuwe woonpercelen, zijn agrarische bestemming. De gronden worden hiermee in hoofdzaak bestemd voor 
grondgebonden agrarische bedrijvigheid en hobbymatig agrarisch gebruik. Met deze bestemming wordt niet in 
gebouwen voorzien. Alleen erf- en terreinafscheidingen zijn toegestaan. 

5.2  Wonen

Met de bestemming 'Wonen' wordt de huidige woonbestemming van het perceel aangepast op de nieuwe 
situatie. Dit houdt in hoofdzaak het volgende in:

De vorm van het bestemmingsvlak is aangepast op de beoogde situatie.
Voor de locatie van de woningen is een bouwvlak aangegeven. 
Bepaald is dat in het bestemmingsvlak maximaal twee woningen zijn toegestaan, die gezamenlijk 
maximaal 600 m³ groot mogen zijn. De maximale inhoud wordt in dit bestemmingsplan binnenwerks 
gemeten. 
Door het instellen van een maximum aantal woningen voor het gehele bestemmingsvlak is het niet eerder 
mogelijk de twee nieuwe woningen te realiseren dan dat de bestaande woning gesloopt is.
Als woningtype worden alleen halfvrijstaande woningen mogelijk gemaakt. 

Aan-, uit- en bijgebouwen zijn toegestaan binnen en buiten het bouwvlak, mits deze zich achter de 
voorgevellijn van de woning bevinden. Bij elke woning is maximaal 80 m² aan bijbehorende bouwwerken 
toegestaan

5.3  Overige bestemmingen

Verder zijn de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie hoge verwachting' en 'Waarde - Archeologie lage 
verwachting' aan het plangebied toegekend, conform het gemeentelijke, archeologische beleid. 
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Hoofdstuk 6  Inspraak en overleg

6.1  Vooroverleg

Het concept van dit bestemmingsplan is niet toegezonden aan de provincie Utrecht en/of de Rijksoverheid in 
het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Met dit plan zijn geen provinciale 
of nationale belangen in het geding zijn. Het concept van dit bestemmingsplan is voor vooroverleg wel naar het 
waterschap Vallei en Veluwe gezonden. Uit de reactie van het waterschap blijkt dat [P.M.]. 

6.2  Inspraak

De initiatiefnemer heeft de direct omwonenden geïnformeerd over zijn voornemen om de woning in het 
plangebied te gaan vervangen door twee halfvrijstaande woningen. Het gaat dan om de bewoners van de 
Hamersveldseweg 113, 117 en 119. Tevens is de verkopende makelaar van de woning aan de overzijde van de 
Hamersveldseweg, de Hamersveldseweg 120a geinformeerd. Aan hen zijn het inrichtingsplan en het ontwerp 
voor de nieuwe woningen getoond. Allen hebben vervolgens aangegeven geen bezwaren te zien in de realisatie 
van de beide woningen. 

6.3  Totstandkoming plan

Met ingang van [P.M.] tot en met  [P.M.] heeft het ontwerp van dit bestemmingsplan ter inzage gelegen. Toen 
zijn  [P.M.] zienswijzen ingediend.

  22



Regels
behorende bij het bestemmingsplan Buitengebied 2009 - herziening Hamersveldseweg 115

  23



Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan:

het bestemmingsplan Buitengebied 2009 - herziening Hamersveldseweg 115 met identificatienummer 
NL.IMRO.0327.241-0301 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 vlak, door aanduidingsgrenzen van andere vlakken gescheiden.

1.6  ander werk:

een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden. 

1.7  bebouwing:

eén of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.8  bebouwingspercentage:

de oppervlakte van gebouwen binnen het bouwvlak of, bij afwezigheid daarvan, het bestemmingsvlak, uitgedrukt 
in een percentage van de oppervlakte van dat vlak; 

1.9  bed and breakfast:

een kleinschalige overnachtings- en verblijfsaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een 
toeristisch kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt binnen bestaande woning of bijbehorend bouwwerk 
door de bewoners;

1.10  bedrijf aan huis:

het door de bewoners bedrijfsmatig uitoefenen van bedrijfsactiviteiten:

a. die in de van deze regels deel uitmakende bijlage Staat van bedrijfsactiviteiten zijn aangeduid als categorie 
1, dan wel daarmee gelijk kunnen worden gesteld wat betreft de gevolgen voor de omgeving, en

b. die geen horeca of detailhandel zijn, behoudens detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van de ter 
plaatse uitgeoefende bedrijfsactiviteit,

in de woning en de bijbehorende bouwwerken;

1.11  beroep aan huis:

het door de bewoners beroepsmatig uitoefenen van activiteiten op administratief, juridisch, medisch, 
therapeutisch, educatief, kunstzinnig, maatschappelijk en daarmee gelijk te stellen gebied, zoals kapsalon, 
schoonheidsspecialist en pedicure, in de woning en de bijbehorende bouwwerken, met behoud van de 
woonfunctie;
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1.12  bestaande bouwwerk, object, afmeting, percentage, afstand, plaats, situatie:

bouwwerk, object, afmeting, percentage, afstand, plaats, situatie, zoals dat of die rechtens bestaat of mag 
bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan.

1.13  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak.

1.14  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.15  bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw, of ander bouwwerk, 
met een dak;

1.16  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats. 

1.17  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak.

1.18  bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw, begrensd door op gelijke of bij benadering gelijke bouwhoogte 
liggende vloeren of balklagen.

1.19  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid waar ingevolge de regels gebouwen en 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.

1.20  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of indirect met 
de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.21  brutovloeroppervlakte:

de vloeroppervlakte van alle voor mensen toegankelijke ruimten binnen een gebouw;

1.22  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van 
goederen voor gebruik, verbruik of aanwending overwegend anders dan in de uitoefening van een beroeps- of 
bedrijfsactiviteit;

1.23  gebouw:

elk bouwwerk:, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt.

1.24  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.

1.25  overkapping:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder dan wel met ten hoogste één 
wand.
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1.26  peil:

a. voor een gebouw waarvan de hoofdtoegang direct aan een weg grenst: de hoogte van die weg ter plaatse 
van die hoofdtoegang;

b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein;

1.27  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 worden in elk geval verstaan: een bordeel;

1.28  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;

1.29  voorgevelrooilijn:

de lijn die horizontaal loopt door het buitenwerks vlak van de voorgevel, tot aan de perceelsgrenzen;

1.30  woning:

een gebouw of een zelfstandig gedeelte van een gebouw dat bedoeld is voor de huisvesting van 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 een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwdelen, 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 binnenzijde van de gevels (en/of scheidingsmuren) en de 
binnenzijde van daken 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 ondergronds bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, verticaal geprojecteerd op het 
onderliggende horizontale vlak.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch met waarden

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. agrarische bedrijvigheid, met dien verstande dat intensieve veehouderij niet is toegestaan;
b. instandhouding  van  de  aldaar  voorkomende  danwel daaraan eigen landschaps- en natuurwaarden, 

waaronder hier zijn begrepen geomorfologische, bodemkundige,   landschapsvisuele, cultuurhistorische, 
landschapsecologische en biologische waarden; 

c. extensieve openluchtrecreatie, met daarbij behorende voorzieningen, zoals fiets- en voetpaden, ruiterpaden 
en picknickplaatsen;

d. recreatief medegebruik in de vorm van paardrijden en het hobbymatig weiden van vee;

3.2  Bouwregels

Op deze gronden mogen uitsluitend erf- en terreinafscheidingen worden gebouwd met een maximale hoogte 
van 2 meter.

3.3  Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruiken van gronden en bouwwerken gelden de volgende regels:

a. fokkerijen en mesterijen van eenden, ganzen en kalkoenen in de open lucht alsmede pelsdierhouderijen, 
vis-, wormen- en madenkwekerijen zijn niet toegestaan;

b. de opslag van goederen en materialen is niet toegestaan.

3.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

3.4.1  Algemeen

Het is verboden op of in de tot 'Agrarisch met waarden' bestemde gronden zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de navolgende werken of werkzaamheden uit te voeren:

a. aanleggen en verharden van wegen en paden en het aanleggen of aanbrengen van andere 
oppervlakteverhardingen;

b. verlagen van de bodem en afgraven, ophogen en egaliseren van de gronden;
c. aanleggen en dempen van watergangen, sloten en andere waterpartijen;
d. aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- en telecommunicatieleidingen en de daarmee verband 

houdende contructies, installaties en apparatuur;
e. vellen en rooien van bomen, hakhout en andere houtopstanden en het verrichten van handelingen, die de 

dood of ernstige beschadiging daarvan ten gevolge heb-en of kunnen hebben; 
f. werken en werkzaamheden, zoals uitdiepen, draineren en slaan van putten, die wijziging van de 

waterhuishouding of waterstand beogen of tengevolge hebben;
g. bebossen of anderszins beplanten met houtopstanden.

3.4.2  Uitzonderingen

Het bepaalde onder 3.4.1 is niet van toepassing op:

a. werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud; 
b. werken  en  werkzaamheden,  waarmee  is  of  mag  worden  begonnen  ten  tijde  van  het  onherroepelijk 

worden van het plan; 
c. het aanleggen van kavelpaden en verhardingen ten behoeve van in- en uitritten;
d. het verlagen van de bodem en afgraven van gronden, voor zover daarvoor  een  vergunning  is  vereist  

krachtens de Ontgrondingenwet;
e. werken en werkzaamheden waarvoor, ingevolge een bepaling in een provinciale of gemeentelijke 

verordening een vergunning of ontheffing is vereist om houtopstand te vellen of te doen vellen;
f. het vellen, rooien of beschadigen van fruitbomen.
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3.4.3  Waarden

De werken en/of werkzaamheden als genoemd onder 3.4.1 zijn slechts toelaatbaar indien door die werken 
en/of werkzaamheden dan wel door de daarvan direct of indirect te verwachten gevolgen de de 
landschappelijke waarden en de natuurwaarden van deze gronden niet onevenredig worden of kunnen worden 
geschaad, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen 
worden verkleind. 
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Artikel 4  Wonen

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen en tuinen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 4.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

a. woningen;
b. bijbehorende bouwwerken;
c. hobbykassen, hondenkennels, volières en soortgelijke gebouwen;
d. daarbij en bij tuinen behorende bouwwerken, geen gebouw zijnde.

4.2.2  Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in sublid 4.2.1, gelden de volgende bepalingen:

a. binnen elk bestemmingsvlak mag het aantal woningen niet meer bedragen dan 2; 
b. uitsluitend twee-aan-een-gebouwde woningen zijn toegestaan;
c. woningen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
d. de inhoud van de woningen mag (in totaal) niet meer bedragen dan 600 m³, 
e. de goothoogte van woningen bedraagt maximaal 4 meter;
f. de bouwhoogte  van woningen bedraagt maximaal 8 meter;
g. het bouwen van woningen is niet eerder toegestaan dan dat drie laanbomen langs de Hamersveldseweg 

zijn aangeplant, zoals in bijlage 1 van de Bijlagen bij de regels is aangegeven;
h. bijbehorend bouwwerken mogen uitsluitend worden gebouwd, vanaf de weg gezien, achter het verlengde 

van de voorgevel van de betreffende woning;
i. de gezamenlijke oppervlakte van bij eenzelfde woning behorende bijbehorende bouwwerken mag niet meer 

dan 80 m² bedragen, onverminderd het bepaalde onder k;
j. naast het bepaalde onder h, mogen bij elke woning ten hoogste twee bouwwerken als bedoeld in sublid 

4.2.1, onder c, worden gebouwd, tot een gezamenlijke inhoud van 30 m³, onverminderd het bepaalde onder 
j;

k. de oppervlakte van een overkapping mag niet meer dan 20 m² bedragen;
l. van de bij een woning behorende gronden als bedoeld in lid 4.1 mag ten hoogste 20% worden bebouwd 

met bijbehorende bouwwerken en gebouwen als bedoeld in sublid 4.2.1 , onder c;
m. de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen, niet zijnde woningen, en de bouwhoogte van bouwwerken, 

geen gebouw zijnde, mogen niet meer bedragen dan daarbij hierna is aangegeven: 

bouwwerken maximale goothoogte maximale bouwhoogte

bijbehorende bouwwerken 3 m 5 m

gebouwen als bedoeld in sublid 
4.2.1 onder c

- 2 m

pergola's en overkappingen - 3 m

erf- of perceelafscheidingen vóór 
de voorgevelrooilijn van een woning 

- 1 m

overige erf- of 
perceelafscheidingen en 
bouwwerken, geen gebouw en 
vlaggenmasten zijnde  

- 2 m

windturbines  6 m

4.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 4.2.2 onder e en f, ten 
behoeve van het vergroten van de goothoogte en de bouwhoogte van woningen tot 6 m respectievelijk 10 m.
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4.4  Specifieke gebruiksregels

Indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, dient, onverminderd het elders 
in de regels van dit plan bepaalde, ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's in voldoende mate ruimte 
zijn aangebracht en in stand worden gebouwen in, op of onder het gebouw, dan wel op het onbebouwde terrein 
dat bij dat gebouw behoort. Onder voldoende ruimte wordt minimaal verstaan: 2,0 parkeerplaatsen per woning. 
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Artikel 5  Waarde - Archeologie hoge verwachting

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie hoge verwachting' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en bescherming van de archeologische 
waarden.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Archeologisch onderzoeksrapport

Op en in de gronden als bedoeld in lid 5.1 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.

5.2.2  Uitzondering

Het bepaalde onder 5.2.1 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 100 m² bedraagt;

c. indien op voorhand is vastgesteld dat het belang van de archeologie niet onevenredig wordt geschaad.

5.2.3  Verlening vergunning

Het bevoegd gezagd verleent de onder 5.2.1 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.

5.2.4  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.

5.2.5  Weigering

De onder 5.2.1 bedoelde vergunning kan worden geweigerd indien door de bodemverstoring het belang van de 
archeologie onevenredig wordt geschaad.

5.3  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 danwel door het anderszins opbrengen van materialen. 

5.3.1  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 30cm, 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 30cm;
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 
30cm bedraagt;

  32



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.

5.3.2  Archeologisch onderzoeksrapport 
a. de aanvrager van de vergunning als bedoeld in 5.3.1 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 5.3.2onder 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.

5.3.3  Verlening vergunning

Het bevoegd gezagd verleent de vergunning indien naar hun oordeel uit het rapport als bedoeld in 5.3.2 
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.

5.3.4  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.

5.3.5  Weigering

De onder 5.3.1 bedoelde vergunning kan worden geweigerd indien door de bodemverstoring het belang van de 
archeologie onevenredig wordt geschaad.

5.3.6  Uitzondering

Het in 5.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die een oppervlakte beslaan 
van ten hoogste 100m².
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Artikel 6  Waarde - Archeologie lage verwachting

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie hoge 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

Het bevoegd gezagd verleent 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 danwel 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 30cm, 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 30cm;
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 
30cm 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

Het bevoegd gezagd verleent 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 10.000m².
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 7  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 8  Algemene bouwregels

8.1  Bestaande afmetingen, afstanden en percentages

In die gevallen dat de bestaande goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud of afstand van bouwwerken, die 
rechtens tot stand zijn gekomen, minder dan wel meer bedraagt dan in of krachtens het bepaalde in hoofdstuk 
2 van deze regels is voorgeschreven respectievelijk toegestaan, geldt die goothoogte, bouwhoogte, 
oppervlakte, inhoud of afstand in afwijking daarvan als minimaal voorgeschreven respectievelijk maximaal 
toegestaan. 
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Artikel 9  Algemene gebruiksregels

9.1  Strijdig gebruik

Een gebruik in strijd met het bestemmingsplan is in ieder geval het gebruik:

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 10  Algemene afwijkingsregels

10.1  Algemeen

Het bevoegd gezag kan omgevingsvergunning verlenen in afwijking 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 voorzover 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;

10.2  Bed and breakfast

Het bevoegd gezag kan omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het plan: ten behoeve van 
verblijfsrecreatieve voorzieningen in de vorm van 'bed and breakfast'- appartementen, -vakantieappartementen of 
-pension, in een woning en daaraan aangebouwde bijbehorende bouwwerken, mits:

a. de vloeroppervlakte van de verblijfsrecreatieve voorzieningen niet meer dan 30% van de vloeroppervlakte van 
de woning bedraagt en in ieder geval niet meer dan 50 m²,

b. in de omgeving van de betreffende woning geen onevenredige vergroting van de verkeers- en parkeerdruk 
optreedt, met dien verstande dat het parkeren ten behoeve van de verblijfsrecreatieve voorzieningen zoveel 
mogelijk op eigen terrein dient plaats te vinden.

10.3  Bedrijf aan huis

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van bedrijf aan 
huis in de bedrijfswoning, de woning en de daarbij behorende bijhorende bouwwerken, mits:

a. het betreft bedrijven, die:
1. niet-omgevingsvergunningplichtig voor milieu zijn, en
2. in de van deze regels deel uitmakende bijlage 'Staat van Bedrijfsactiviteiten' zijn aangeduid als 

categorie 1, dan wel daarmee gelijk kunnen worden gesteld wat betreft hun gevolgen voor de 
omgeving;

b. het betreft niet-publieksgericht bedrijfsvormen,
c. het geen horeca betreft;
d. eventuele detailhandel uitsluitend als ondergeschikte nevenactiviteit van het ter plaatse gevestigde bedrijf 

plaatsvindt;
e. de vloeroppervlakte van de bedrijfsmatige activiteiten niet meer dan 30% van de vloeroppervlakte van de 

woning bedraagt en in ieder geval niet meer dan 50 m2;
f. in de voortuin geen buitenopslag ten behoeve van het bedrijf plaats vindt, en
g. in de omgeving van het betreffende bedrijf geen onevenredige vergroting van de verkeers- en parkeerdruk 

optreedt, met dien verstande dat:
1. het parkeren ten behoeve van de bedrijfsmatige activiteiten zoveel mogelijk op eigen terrein dient 

plaats te vinden, en
2. behoudens in- en uitladen, geen bedrijfsmatige activiteiten in de openbare ruimte rond het bedrijf 

mogen plaats vinden.
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Artikel 11  Algemene wijzigingsregels

11.1  Algemene wijzigingen

11.1.1  Bevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, voorzover daaraan behoefte bestaat en zulks het belang van een 
goede ruimtelijke ontwikkeling van het in het plan begrepen gebied niet schaadt, de ligging van grenzen van 
bestemmings- en bouwvlakken en aanduidingen te wijzigen zodanig, dat:

a. de geldende oppervlakte van de bij wijziging betrokken vlakken met niet meer dan 10% wordt verkleind of 
vergroot, en

b. geen van de grenzen met meer dan 10 m wordt verschoven;

11.1.2  Voorwaarden

Van de in sublid 11.1.1 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 aantast 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.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 12  Overgangsrecht

12.1  Overgangsrecht bouwwerken
a. Een bouwwerk: dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering 

is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het 
plan:, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk: als bedoeld in het eerste lid met maximaal 
10%.

c. 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.

12.2  Overgangsrecht gebruik
a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld 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.

c. 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.

d. 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.

  41



Artikel 13  Slotregel

Deze regels kunnen worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Buitengebied 2009 - herziening 
Hamersveldseweg 115.
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Inrichtingsplan
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Bijlage 2  Staat van Bedrijfsactiviteiten

  46



  AFSTANDEN IN METERS  
SBI-CODE OMSCHRIJVING GEUR STOF GELUID GEVAAR CATEGORIE 

Tabel 1: Bedrijven       
58 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN 

REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 
      

1814 Grafische afwerking 0 0 10 0  1 
182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0  1 
31 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN 

OVERIGE GOEDEREN N.E.G. 
      

9524 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m² 0 10 10 0  1 
35 PRODUCTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, 

AARDGAS, STOOM EN WARM WATER 
      

35 Gasdistributiebedrijven:       
35 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en 

regelinst. Cat. A 
0 0 10 10  1 

45, 47 HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, 
MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS 

      

45204 Autobeklederijen 0 0 10 10  1 
46 GROOTHANDEL EN 

HANDELSBEMIDDELING 
      

461 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0  1 
47 DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. 

PARTICULIEREN 
      

952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en 
motorfietsen) 

0 0 10 10  1 

53 POST EN TELECOMMUNICATIE       
61 Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 0  1 
61 zendinstallaties:       
61 - FM en TV 0 0 0 10  1 
61 - GSM en UMTS-steunzenders (indien 

omgevingsvergunningplichtig voor bouwen) 
0 0 0 10  1 

62 COMPUTERSERVICE- EN 
INFORMATIETECHNOLOGIE 

      

62 Computerservice- en informatietechnologie- 
bureau's e.d. 

0 0 10 0  1 

72 SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK       
722 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk 

onderzoek 
0 0 10 0  1 

63, 69tm71, 
73, 74, 77, 78, 
80tm82 

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING       

82992 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10 0  1 
96 OVERIGE DIENSTVERLENING       
96013 Wasserettes, wassalons 0 0 10 0  1 
9602 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 10 0  1 
9609 Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 0  1 
        
Tabel 2: Opslagen en installaties       
0 OPSLAGEN       
3 brandbare vloeistoffen (in tanks):       
3 - ondergronds, K1/K2/K3-klasse 10 - - 10  1 
4 Overige gevaarlijke stoffen in tanks:       
4 - bovengronds < 10 m³ en onder drempelwaarde 

BRZO 
10 - - 10  1 

5 Gevaarlijke stoffen (incl. bestrijdingsmiddelen) in 
emballage of in gasflessen: 

      

5 - kleine hoeveelheden < 10 ton - - - 10  1 
6 ontplofbare stoffen en munitie:       
6 - < 250.000 patronen en < 25 kg NEM (netto 

explosieve massa) overig gevarensubklasse 1.4 
- - - 10  1 

11 INSTALLATIES       
14 laboratoria:       
15 luchtbehandelingsinst. t.b.v. detailhandel 10 0 10 0  1 
26 transformatoren < 1 MVA 0 0 10 10  1 
34 liftinstallaties 0 0 10 10  1 

 
 
 
 
 
 

 
Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten 

 
Deze bijlage is ontleend aan "Bedrijven en milieuzonering", Sdu Uitgevers bv, Den Haag (2009). 
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Bijlage 1  Bodemonderzoek
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1 INLEIDING 

 

In opdracht van Teus’ Advies is in oktober 2019, door Hunneman Milieu-Advies Raalte 

BV, een verkennend bodemonderzoek, in combinatie met een verkennend asbestonderzoek 

uitgevoerd op de locatie aan de Hamersveldseweg 115 te Leusden. Voor een topografisch 

en kadastraal overzicht van de onderzoekslocatie en omgeving 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 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 6. 
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2.2 Achtergrondinformatie 

 

De onderzoekslocatie is gesitueerd aan de Hamersveldseweg 115 te Leusden en staat 

kadastraal bekend als: gemeente Leusden, Sectie I, nummers 2101 en 2102. 

 

Op de locatie is een woonhuis met diverse opstallen gesitueerd. De oostelijk gesitueerde 

schuur was voorzien van een asbesthoudende dakbedekking. De bestaande bebouwing zal 

worden gesloopt en worden vervangen door twee nieuwe woningen. De oppervlakte van 

de onderzoekslocatie bedraagt circa 3.200 m2. Het maaiveld is deels voorzien van een 

klinker- en/of tegelverharding. Het overige terrein is in gebruik als grasland of als tuin. 

Voor de inrichting van het terrein verwijzen wij naar tekening 1-1. 

2.3 Historische informatie 

 

Uit de historische informatie van de gemeente Leusden blijkt dat op de onderzoekslocatie, 

voor zover bekend, geen activiteiten/calamiteiten hebben plaatsgevonden die de 

milieuhygiënische bodemkwaliteit negatief kunnen hebben beïnvloed. De locatie is voor 

zover bekend niet eerder onderzocht.  

2.4 Bodemopbouw en geohydrologie 
 

Regionale bodemopbouw 

Voor de bodemgegevens en geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de 

grondwaterkaart van Nederland. De regionale bodemopbouw is weergegeven in tabel 2. 
 

Tabel 2:  schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw 

pakket diepte (m-mv) samenstelling parameters 

1e WVP Form. van Twente 0 - 13 zand kD-waarde: 50-100 m2/d 

1e scheidende laag Form. van 

Harderwijk en Tegelen 

13 - 20 (mariene) klei  

2e WVP Form. van Sterksel, 

Enschede en Harderwijk 

20 - 100 zand  

2e scheidende laag 100 – 110   

3e WVP Tegelen formatie en 

formatie van Maassluis 

> 110 zand  

 

Grondwaterstroming 

In het eerste watervoerend pakket stroomt het grondwater in noordoostelijke richting. 

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. 

 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie bij verkennend 

bodemonderzoek op niet verdachte locaties (strategie “ONV” uit de NEN 5740). De 

grondwatermonsters zijn aanvullend geanalyseerd op de parameters arseen en chroom.  

 

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 onderzoek is gecombineerd met 

het onderzoek ter plaatse van de “drupzone” van het voormalige asbestdak. Het 

uitgevoerde veld- en laboratoriumonderzoek is samengevat in tabel 3. 
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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 

onverdacht < 4.000 m2 14 3 1 3 x NEN-grond 1 x NEN-water* 

asbest erf en “drupzone” 14# 3# - 3 x asbest (grond) - 

#: putjes 30 x 30 cm i.c.m. verkennend onderzoek @: gecombineerd met onverdacht    *: inclusief arseen en chroom 

 

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 

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 18 en 30 oktober 2019 door de gecertificeerde 

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

BV. Voor het verkennend bodemonderzoek zijn 14 handboringen uitgevoerd (1 t/m 14), 

waarvan 1 boring is 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 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 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 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 5 zijn de monsternameformulieren asbest opgenomen. Voor de situatie van de 

monsterpunten en de peilbuis 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 ~ 0,06 klinker/tegel/gras  

0,06 ~ 0,7 zand, matig fijn zwak tot sterk siltig, matig humeus 

0,7 – 2,5 zand, matig fijn zwak tot matig siltig 

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 

bovengrond sporen tot matige bijmengingen aan puin 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. 
 

Het grondwater uit de geplaatste peilbuis 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 7. 
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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 en 8. 

 

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 8. 

3.3 Toetsingscriteria en analyseresultaten NEN-parameters 

 

Als bijlage 4 is het toetsingskader voor de vaste bodem en het grondwater opgenomen. Het 

toetsingskader 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 en 7 . 

 

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    

boring 4 t/m 6+13 3+7 t/m 12+14 4+7+10+14   AW-

waarde 

½ 

(AW+I) 

I-

waarde traject (m-mv) 0,0-0,5 0,0-0,5 0,7-1,5   

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 < 0,17• <   0,15 18,08 36 
lood 64• 60• <   50 290 530 

molybdeen < < <   2 96 190 

nikkel < < <   35 67,5 100 
zink 170• 210• <   140 430 720 

PAK (10)-tot. < 2,3• <   1,5 20,8 40 

PCB’s < < <   0,02 0,51 1 

min.olie < < <   190 2595 5000 
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 
s : monstername met steekbus  

 

Tabel 7:  analyseresultaten grondwater  
analyseresultaten (µg/l) toetsingswaarden (µg/l) 

peilbuis 4      

filter (m-mv) 1,5-2,5      
pH 6,9      

EC (µs/cm) 679   S-

waarde 

½ 

(S+I) 

I- 

waarde troebelheid (NTU) 4,7   
grondwater [m-mv] 0,98      

zware metalen       

arseen <   10 35 60 

barium <   50 337,5 625 
cadmium <   0,4 3,2 6 

chroom 1,2•   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: •    : overschrijding van de streefwaarde 

  ••   : overschrijding van de tussenwaarde 

  ••• :  overschrijding interventiewaarde 

< : geen overschrijdingen detectiegrens en/of streefwaarde 

# : 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 8:  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+2 0,0-0,2 - 1300 vezels 1300 S NH 

RE-02 3 t/m 6+13 0,0-0,5 - <1 n.a. <1 S NH 

RE-03 
7 t/m 
12+14 

0,08-0,5 - <1 n.a. <1 - - 

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.  
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4 INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 

 

In opdracht van Teus’ Advies is in oktober 2019, door Hunneman Milieu-Advies Raalte 

BV, een verkennend bodemonderzoek, in combinatie met een verkennend asbestonderzoek 

uitgevoerd op de locatie aan de Hamersveldseweg 115 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 bovengrond sporen tot matige bijmengingen aan puin waargenomen. 

In de bodem is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
 

In de actuele contactzone onder de “voormalige drupzone” binnen RE-01 [0,0-0,2 m-mv] 

is, in de fractie > 0,5 mm en < 20 mm,  analytisch 1300 mg/kg d.s. aan gewogen asbest 

aangetoond. In de fractie <0,5 mm zijn vrije vezels aangetroffen. Het aangetoonde 

gewogen gehalte aan asbest overschrijdt de interventiewaarde voor asbest (100 mg/kg d.s.) 
 

In de actuele contactzone binnen RE-02 en RE-03 [0,0~0,5 m-mv] is, in de fractie > 0,5 

mm en < 20 mm, analytisch geen gewogen asbest aangetoond boven de bepalingsgrens (1 

mg/kg d.s.). In de fractie <0,5 mm zijn geen vrije vezels aangetroffen.  

4.2 Vaste bodem en grondwater 

 

Analytisch zijn in de mengmonsters van de bovengrond (MM-01 en MM-02) licht 

verhoogde gehalten aan kwik, lood, zink en/of PAK aangetoond. De verhoogd 

aangetoonde gehalten overschrijden de achtergrondwaarden, maar blijven beneden de 

tussenwaarden. 
 

Analytisch zijn in het mengmonster van de ondergrond (MM-03), van de geanalyseerde 

parameters, geen gehalten aangetoond boven de achtergrondwaarden. 

 

In het grondwater (peilbuis 1) is een licht verhoogd gehalte aan chroom aangetoond. Het 

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

tussenwaarde. 

4.3 Conclusies en aanbevelingen 

 

Zintuiglijk zijn in de bovengrond sporen tot matige bijmengingen aan puin waargenomen. 

In de bodem is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
 

In de actuele contactzone, ter plaatse van de “voormalige drupzone” binnen RE-01, is 1300 

mg/kg d.s. aan gewogen asbest aangetoond. Het gewogen gehalte overschrijdt de 

interventiewaarde (100 mg/kg d.s.). Op het overige terrein zijn geen verhoogde gehalten 

aan asbest aangetoond.  
 

In de bovengrond zijn licht verhoogde gehalten aan zware metalen en PAK aangetoond. 

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

gehalten vormen geen aanleiding tot nader onderzoek.  
 

Wij adviseren om de aangetroffen asbestverontreiniging, ter plaatse van RE-01 (onder de 

voormalige drupzone), onder milieukundige begeleiding te verwijderen. Voorafgaand aan 

de uitvoer dient een BUS-melding (immobiel) te worden ingediend bij het bevoegd gezag, 

de Provincie Utrecht. 



 

 

BIJLAGE 1 

 

Topografisch en kadastraal overzicht 
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BIJLAGE 2 

 

Boorbeschrijvingen 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek NEN/VOA Ham erveldsew eg 1 1 5  Leusden

projectcode 1 9 1 0 1 3

datum 0 6 -1 1 -2 0 1 9

getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 4

0 1 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 8 -1 0 -2 0 1 9

boorm eester J. M olenkam p
x 1 5 7 5 4 4 .4 1
y 4 5 9 2 8 8 .8 8

0

50

0

-50

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

-50

-70

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

1

0 2 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 8 -1 0 -2 0 1 9

boorm eester J. M olenkam p
x 1 5 7 5 4 2 .3 1
y 4 5 9 2 8 2 .4 8

0

50

0

-50

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

-50

-70

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

1

0 3 tegel, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 8 -1 0 -2 0 1 9

boorm eester J. M olenkam p
x 1 5 7 5 1 3 .9 6
y 4 5 9 2 9 4 .7 6

0

50

100

0

-4

ow: geen, edelm an

-4

-10

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

-10

-70

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

-70

-100

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

1

0 4 klinker, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 8 -1 0 -2 0 1 9

boorm eester J. M olenkam p
x 1 5 7 5 0 5 .7 7
y 4 5 9 2 8 8 .5 7

0

50

100

150

200

250

0

-6

ow: geen, edelm an

-6

-70

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

-70

-100

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

-100

-200

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

-200

-250

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

1

2

3

4

1

150

250250

50

100

0 5 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 8 -1 0 -2 0 1 9

boorm eester J. M olenkam p
x 1 5 7 5 2 0 .5 8
y 4 5 9 2 8 2 .5 8

0

50

0

-6

ow: geen, edelm an

-6

-70

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

1

0 6 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 8 -1 0 -2 0 1 9

boorm eester J. M olenkam p
x 1 5 7 5 3 7 .6 9
y 4 5 9 2 8 0 .2 7

0

50

0

-6

ow: geen, edelm an

-6

-70

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

1

0 7 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 8 -1 0 -2 0 1 9

boorm eester J. M olenkam p
x 1 5 7 5 0 6 .4 0
y 4 5 9 2 7 6 .9 1

0

50

100

150

200

0

-70

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

-70

-200

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

1

2

3

4

0 8 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 8 -1 0 -2 0 1 9

boorm eester J. M olenkam p
x 1 5 7 5 3 2 .5 5
y 4 5 9 2 7 0 .8 2

0

50

100

0

-70

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

-70

-100

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

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek NEN/VOA Ham erveldsew eg 1 1 5  Leusden

projectcode 1 9 1 0 1 3

datum 0 6 -1 1 -2 0 1 9

getekend conform NEN 5 1 0 4
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0 9 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 8 -1 0 -2 0 1 9

boorm eester J. M olenkam p
x 1 5 7 5 5 7 .8 5
y 4 5 9 2 9 3 .4 0

0

50

100

0

-70

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

-70

-100

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

1

1 0 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 8 -1 0 -2 0 1 9

boorm eester J. M olenkam p
x 1 5 7 5 6 4 .1 5
y 4 5 9 2 7 4 .2 9

0

50

100

150

200

0

-70

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

-70

-200

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

1

2

3

4

1 1 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 8 -1 0 -2 0 1 9

boorm eester J. M olenkam p
x 1 5 7 5 7 4 .6 5
y 4 5 9 2 6 1 .4 8

0

50

100

0

-70

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

-70

-100

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

1

1 2 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 8 -1 0 -2 0 1 9

boorm eester J. M olenkam p
x 1 5 7 5 8 0 .9 5
y 4 5 9 2 8 6 .6 8

0

50

100

0

-70

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

-70

-100

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

1

1 3 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 8 -1 0 -2 0 1 9

boorm eester J. M olenkam p
x 1 5 7 5 0 7 .9 8
y 4 5 9 3 0 2 .9 5

0

50

100

0

-70

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

-70

-100

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

1

1 4 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 8 -1 0 -2 0 1 9

boorm eester J. M olenkam p
x 1 5 7 5 3 4 .7 5
y 4 5 9 2 9 6 .4 4

0

50

100

150

200

0

-70

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

-70

-200

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

1

2

3

4

RE0 1 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 8 -1 0 -2 0 1 9

boorm eester J. M olenkam p

0

50

0

-50

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

-50

-70

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

1

RE0 2 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 8 -1 0 -2 0 1 9

boorm eester J. M olenkam p

0

50

0

-6

ow: geen, edelm an

-6

-70

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

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek NEN/VOA Ham erveldsew eg 1 1 5  Leusden

projectcode 1 9 1 0 1 3

datum 0 6 -1 1 -2 0 1 9

getekend conform NEN 5 1 0 4
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RE0 3 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 8 -1 0 -2 0 1 9

boorm eester J. M olenkam p

0

50

100

0

-70

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

-70

-100

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

1



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



 

 

BIJLAGE 3 

 

Toetsingstabellen en analyserapporten vaste bodem, grondwater en asbest 



Toetsdatum: 6 november 2019 17:47BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

955899Certificaten

191013-NEN/VOA Hamerveldseweg 115 LeusdenProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-01 bovengrond, 04: 6-50, 05: 6-50, 06: 6-50, 13: 0-50Monsteromschrijving

6122657Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.8% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@88.288.2%droge stof

Metalen ICP-AES

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

920555190@14035mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.430.27mg/kg dscadmium (Cd)

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

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

19011540-2513mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.100.07mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290501.3 AW(WO)6442mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-155mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.2 AW(WO)17073mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 64< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.10.1mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.310.31mg/kg dsfluoranteen

0.150.15mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.230.23mg/kg dschryseen

0.150.15mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.190.19mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.160.16mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.140.14mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-1.51.5mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0018< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0130.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6122657:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-02 bovengrond, 03: 10-50, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 14: 0-50,
07: 0-50

Monsteromschrijving

6122658Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.5% (m/m ds)Organische stof

252.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@73.073%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-< 4.5< 4mg/kg dsarseen (As)

920555190@15040mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.520.35mg/kg dscadmium (Cd)

180117.555-1810mg/kg dschroom (Cr)

190102.515-< 7.2< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-3318mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.151.1 AW(WO)0.170.12mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290501.2 AW(WO)6041mg/kg dslood (Pb)

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

10067.535-176mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.5 AW(IND)21096mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-8446mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.190.19mg/kg dsfenantreen

0.070.07mg/kg dsanthraceen

0.50.5mg/kg dsfluoranteen

0.240.24mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.310.31mg/kg dschryseen

0.20.2mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.270.27mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.220.22mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.230.23mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.51.5 AW(WO)2.32.3mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.00890.005mg/kg dssom PCBs (7)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6122658:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

MM-03 ondergrond, 04: 70-100, 04: 100-150, 07: 70-100, 07: 100-150, 10: 70-100, 10:
100-150, 14: 70-100, 14: 100-150

Monsteromschrijving

6122659Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.2% (m/m ds)Organische stof

252.4% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@71.571.5%droge stof

Metalen ICP-AES

764820-< 4.5< 4mg/kg dsarseen (As)

920555190@< 52< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.21< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

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

190102.515-< 7.1< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 6.4< 5mg/kg dskoper (Cu)

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

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

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

10067.535-145mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 30< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 47< 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

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0013< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.00940.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6122659:

Legenda

x maal Achtergrondwaarde (Industrie)x AW(IND)

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)

Geen toetsoordeel mogelijk@

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

Uw kenmerk : 191013-NEN/VOA Hamerveldseweg 115 Leusden
Ons kenmerk : Project 955899
Validatieref. : 955899_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : LCWU-MRGW-OFUV-CBFL
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 25 oktober 2019

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. Wenckbachweg 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 uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 88,2 73,0 71,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,8 5,5 5,2
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 2,2 2,4

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds < 4,0 < 4,0 < 4,0
S barium (Ba) mg/kg ds 35 40 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,27 0,35 < 0,20
S chroom (Cr) mg/kg ds < 10 10 < 10
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 13 18 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,07 0,12 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 42 41 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 5 6 5
S zink (Zn) mg/kg ds 73 96 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 46 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,10 0,19 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 0,07 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,31 0,50 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,15 0,24 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,23 0,31 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,15 0,20 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,19 0,27 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,16 0,22 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,14 0,23 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 1,5 2,3 0,35

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

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

Tabel 1 van 2

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

Project code : 955899
Project omschrijving : 191013-NEN/VOA Hamerveldseweg 115 Leusden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
6122657 = MM-01 bovengrond, 04: 6-50, 05: 6-50, 06: 6-50, 13: 0-50

6122658 = MM-02 bovengrond, 03: 10-50, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 14: 0-50, 07: 0-50

6122659 = MM-03 ondergrond, 04: 70-100, 04: 100-150, 07: 70-100, 07: 100-150, 10: 70-100, 10: 100-150, 14: 70-100, 14: 100-150

Opgegeven bemonsteringsdatum : 18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019
Ontvangstdatum opdracht : 18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019
Startdatum : 18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019
Monstercode : 6122657 6122658 6122659
Matrix : Grond 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: LCWU-MRGW-OFUV-CBFL Ref.: 955899_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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.

Tabel 2 van 2

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

Project code : 955899
Project omschrijving : 191013-NEN/VOA Hamerveldseweg 115 Leusden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

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

Opdrachtverificatiecode: LCWU-MRGW-OFUV-CBFL Ref.: 955899_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6122658
Project omschrijving : 191013-NEN/VOA Hamerveldseweg 115 Leusden
Uw referentie : MM-02 bovengrond, 03: 10-50, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 14: 0-50, 07:

0-50
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 3 %
2) fractie C19 - C29 39 %
3) fractie C29 - C35 45 %
4) fractie C35 -< C40 14 %

minerale olie gehalte: 46 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

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

Opdrachtverificatiecode: LCWU-MRGW-OFUV-CBFL Ref.: 955899_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6122657 MM-01 bovengrond, 04: 6-50, 05: 6-50, 06: 6-50, 13:
0-50

04 0.06-0.5 3376605AA
05 0.06-0.5 3376604AA
06 0.06-0.5 3376597AA
13 0.0-0.5 3376631AA

6122658 MM-02 bovengrond, 03: 10-50, 08: 0-50, 09: 0-50, 10:
0-50, 11: 0-50, 12: 0-50, 14: 0-50, 07: 0-50

03 0.1-0.5 3376478AA
08 0.0-0.5 3376639AA
09 0.0-0.5 3376600AA
10 0.0-0.5 3376608AA
11 0.0-0.5 3376640AA
12 0.0-0.5 3376621AA
14 0.0-0.5 3376602AA
07 0.0-0.5 3376482AA

6122659 MM-03 ondergrond, 04: 70-100, 04: 100-150, 07:
70-100, 07: 100-150, 10: 70-100, 10: 100-150, 14:
70-100, 14: 100-150

04 0.7-1.0 3376599AA
04 1.0-1.5 3376625AA
07 0.7-1.0 3376616AA
07 1.0-1.5 3376637AA
10 0.7-1.0 3376623AA
10 1.0-1.5 3376619AA
14 0.7-1.0 3376630AA
14 1.0-1.5 3376636AA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 955899
Project omschrijving : 191013-NEN/VOA Hamerveldseweg 115 Leusden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

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

Opdrachtverificatiecode: LCWU-MRGW-OFUV-CBFL Ref.: 955899_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
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 955899
Project omschrijving : 191013-NEN/VOA Hamerveldseweg 115 Leusden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

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

Opdrachtverificatiecode: LCWU-MRGW-OFUV-CBFL Ref.: 955899_certificaat_v1



Toetsdatum: 6 november 2019 17:48BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

960701Certificaten

191013-NEN/VOA Hamerveldseweg 115 LeusdenProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

Peilbuis, 04-1: 150-250Monsteromschrijving

6135312Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

603510-< 5µg/larseen (As)

625337.550-29µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

3015.511.2 S1.2µg/lchroom (Cr)

1006020-< 2µg/lkobalt (Co)

754515-< 2µg/lkoper (Cu)

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

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-< 3µg/lnikkel (Ni)

800432.565-< 10µg/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 6135312:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S

Pagina 1 van 1



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

Uw kenmerk : 191013-NEN/VOA Hamerveldseweg 115 Leusden
Ons kenmerk : Project 960701
Validatieref. : 960701_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : EXVE-IALJ-NQJK-DZYZ
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 1 november 2019

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. Wenckbachweg 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
S barium (Ba) µg/l 29
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S chroom (Cr) µg/l 1,2
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l < 2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l < 3
S zink (Zn) µg/l < 10

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

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

S som xylenen µg/l 0,2

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

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

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

Tabel 1 van 2

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

Project code : 960701
Project omschrijving : 191013-NEN/VOA Hamerveldseweg 115 Leusden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
6135312 = Peilbuis, 04-1: 150-250

Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/10/2019
Ontvangstdatum opdracht : 30/10/2019
Startdatum : 30/10/2019
Monstercode : 6135312
Matrix : 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: EXVE-IALJ-NQJK-DZYZ Ref.: 960701_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

Project code : 960701
Project omschrijving : 191013-NEN/VOA Hamerveldseweg 115 Leusden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

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

Opdrachtverificatiecode: EXVE-IALJ-NQJK-DZYZ Ref.: 960701_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6135312 Peilbuis, 04-1: 150-250 1 1.5-2.5 0361113YA
1 1.5-2.5 0273813MM

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 960701
Project omschrijving : 191013-NEN/VOA Hamerveldseweg 115 Leusden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

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

Opdrachtverificatiecode: EXVE-IALJ-NQJK-DZYZ Ref.: 960701_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

Project code : 960701
Project omschrijving : 191013-NEN/VOA Hamerveldseweg 115 Leusden
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

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

Opdrachtverificatiecode: EXVE-IALJ-NQJK-DZYZ Ref.: 960701_certificaat_v1



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag 
beschikbaar.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

05.11.2019Datum

35003557Relatienr

892382Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   892382   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35003557 Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V.

Uw referentie 191013 NEN/VOA Hamerveldseweg 115 Leusden

Opdrachtacceptatie 18.10.19

Monsternemer Opdrachtgever

Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V. 
Sjors Hunneman
Barkstraat 5
8102 GV RAALTE

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

D
O

C
-1

3
-1

3
4

6
8

0
8

4
-N

L
-P

1

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Asbestbepaling in grond/puin

Overig onderzoek

mg/kg Ds

449814 449815 449816

-- -- --

-- -- --

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 18.10.2019
Einde van de analyses:  05.11.2019

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Toegepaste methoden

Protocollen AS 3000(RP) v): 

<Geen informatie>: 

Asbest RPS AS3000 (NEN5898)

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Ruimtelijke eenheid, 
RE01: 0-20

Ruimtelijke eenheid, 
RE02: 6-56

Ruimtelijke eenheid, 
RE03: 0-50

Opdracht   892382   Bodem / Eluaat

449814

449815

449816

18.10.2019

18.10.2019

18.10.2019

Monstername Monsteromschrijving

Ruimtelijke eenheid, RE01: 0-20

Ruimtelijke eenheid, RE02: 6-56

Ruimtelijke eenheid, RE03: 0-50

Monsternr.

v) Geaccrediteerde methode extern lab

Extern geleverde service door
(RP) RPS, Minervum 7002, 4817 ZL Breda

Methode

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Asbest RPS AS3000 (NEN5898)S

++ ++ ++

1300 0,4 <1,0

Protocollen AS 3000

D
O

C
-1

3
-1

3
4

6
8

0
8

4
-N

L
-P

2

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

D
e
 p

a
ra

m
e
te

rs
 d

ie
 in

 d
it 

d
o
cu

m
e
n
t 
w

o
rd

e
n
 v

e
rm

e
ld

, 
zi

jn
 g

e
a
cc

re
d
ite

e
rd

 v
o
lg

e
n
s 

IS
O

 /
 I
E

C
 1

7
0
2
5
: 
2
0
0
5
. 
A

lle
e
n
 n

ie
t-

g
e
a
cc

re
d
ite

e
rd

e
 p

a
ra

m
e
te

rs
 /
 r

e
su

lta
te

n
 z

ijn
 g

e
m

a
rk

e
e
rd

 m
e
t 
h
e
t 
sy

m
b
o
o
l "

*"
.

Blad 2 van 2



Analysecertificaat

V081019_1

04-11-2019Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1910-3466
DV 449814 - DV 449816
AL-West B.V.
Dortmundstraat 16-b
7418 BH Deventer
23-10-2019

Monsternummer: 19-181243

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider

Rapportnummer: 1910-3466_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

04-11-2019
Opdrachtgever
DV 449814

(a99900690725)

18-10-2019

Ruimtelijke eenheid, RE01: 0-20

Grond (12,824kg nat ingezet)

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 9,600  - De hoeveelheid monster wijkt af van de geldende norm

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 1300

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 0,061 2,571 1 100,0 192,8 - 90,0 - 282,8 282,8
#4-8 mm 0,081 6,993 1 100,0 524,5 - 244,8 - 769,3 769,3
#2-4 mm 0,087 4,754 1 100,0 356,5 - 166,4 - 522,9 522,9
#1-2 mm 0,163 0,947 90 1,9 421,1 - 336,8 - 757,9 757,9
#0,5-1 mm 0,365 0,615 80 2,6 307,7 - 184,6 - 492,3 492,3
#< 0,5 mm 8,844 0,000 0 - LB>3 - LB>3 - - LB
#Totaal 9,600 15,880 173 1802,6 - 1022,6 - 2825,1 2825,1

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 188 - 107 - 294 290
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 118 - 59 - 177 180
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 275 - 169 - 444 440

Droge stof 74,9 % (m/m) *

Vezelmassa; Chrysotiel 5-10% Crocidoliet 2 - 5%

Losse bundels; Chrysotiel 60 - 100%

Lossse bundels; Crocidoliet 60 - 100%

Aangetroffen asbesthoudend materiaal:

0,000ZZ Gew gr20
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Analysecertificaat

V081019_1

04-11-2019Datum rapportage

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider

Monsternummer: 19-181243

Rapportnummer: 1910-3466_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1910-3466
DV 449814 - DV 449816
AL-West B.V.
Dortmundstraat 16-b
7418 BH Deventer

23-10-2019

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

04-11-2019
Opdrachtgever
DV 449814

(a99900690725)

18-10-2019

Ruimtelijke eenheid, RE01: 0-20

Grond (12,824kg nat ingezet)

Asbest in grond NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.
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Analysecertificaat

V081019_1

04-11-2019Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1910-3466
DV 449814 - DV 449816
AL-West B.V.
Dortmundstraat 16-b
7418 BH Deventer
23-10-2019

Monsternummer: 19-181244

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider

Rapportnummer: 1910-3466_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

04-11-2019
Opdrachtgever
DV 449815

(a99900690724)

18-10-2019

Ruimtelijke eenheid, RE02: 6-56

Grond (16,121kg nat ingezet)

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 13,679

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 0,39

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 0,172 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,138 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,188 0,001 3 100,0 0,5 - - - 0,5 0,5
#1-2 mm 0,476 0,004 11 100,0 1,9 - - - 1,9 1,9
#0,5-1 mm 0,736 0,004 5 27,2 2,9 - - - 2,9 2,9
#< 0,5 mm 11,971 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 13,679 0,008 19 5,4 - - - 5,4 5,4

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 0,39 - - - 0,39 0,39
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 0,21 - - - 0,21 0,21
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 0,75 - - - 0,75 0,75

Droge stof 84,9 % (m/m) *

Losse Bundels; Chrysotiel 60 - 100%

Plaatmateriaal; Chrysotiel 15-30%

Aangetroffen asbesthoudend materiaal:

0,000ZZ Gew gr20
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Analysecertificaat

V081019_1

04-11-2019Datum rapportage

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider

Monsternummer: 19-181244

Rapportnummer: 1910-3466_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1910-3466
DV 449814 - DV 449816
AL-West B.V.
Dortmundstraat 16-b
7418 BH Deventer

23-10-2019

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

04-11-2019
Opdrachtgever
DV 449815

(a99900690724)

18-10-2019

Ruimtelijke eenheid, RE02: 6-56

Grond (16,121kg nat ingezet)

Asbest in grond NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.
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Analysecertificaat

V081019_1

04-11-2019Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1910-3466
DV 449814 - DV 449816
AL-West B.V.
Dortmundstraat 16-b
7418 BH Deventer
23-10-2019

Monsternummer: 19-181245

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider

Rapportnummer: 1910-3466_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

04-11-2019
Opdrachtgever
DV 449816

(a99900690723)

18-10-2019

Ruimtelijke eenheid, RE03: 0-50

Grond (12,651kg nat ingezet)

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 8,351  - De hoeveelheid monster wijkt af van de geldende norm

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 0,033 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,078 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,078 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,122 0,000 0 100,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,276 0,000 0 72,5 - - - - - -
#< 0,5 mm 7,764 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 8,351 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 66,0 % (m/m) *

Aangetroffen asbesthoudend materiaal: Geen

0,000ZZ Gew gr20
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Analysecertificaat

V081019_1

04-11-2019Datum rapportage

Joeri Hoppenbrouwers

Teamleider

Monsternummer: 19-181245

Rapportnummer: 1910-3466_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1910-3466
DV 449814 - DV 449816
AL-West B.V.
Dortmundstraat 16-b
7418 BH Deventer

23-10-2019

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

04-11-2019
Opdrachtgever
DV 449816

(a99900690723)

18-10-2019

Ruimtelijke eenheid, RE03: 0-50

Grond (12,651kg nat ingezet)

Asbest in grond NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.
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BIJLAGE 4 

 

Toetsingskader 



 

 

 1

 

              Toetsingskader vaste bodem en grondwater 
 
 
Circulaire bodemsanering 2009 per 1 juli 2013: Streefwaarden grondwater, Interventiewaarden 

bodemsanering, Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging, bodemtypecorrectie en 

meetvoorschriften.  
 

Bron:  Het toetsingskader is afkomstig uit de “Circulaire bodemsanering 2009 per juli 2013” 

 (staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675). 
 

In deze bijlage zijn in tabel 1 streefwaarden grondwater en interventiewaarden voor zowel grond als grondwater 

opgenomen. In tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’s) en indien beschikbaar 

streefwaarden voor grondwater opgenomen. Voorafgaande aan deze tabel is een toelichting op de INEV’s 

opgenomen. Deze bijlage eindigt met de formules voor bodemtypecorrectie en instructies voor de toepassing.  

 

A: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden bodemsanering  
 

Streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande 

van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. De getallen voor de streefwaarde grondwater zijn één op één 

overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). De streefwaarden 

zijn afgeleid binnen het project Integrale Normstelling Stoffen (INS) en zijn in december 1997 gepubliceerd 

(Ministerie van VROM, Integrale Normstelling Stoffen, Milieukwaliteitsnormen bodem, water, lucht, 1997). 

Met enkele uitzonderingen zijn de INS-streefwaarden overgenomen. De INS-streefwaarden zijn zoveel mogelijk 

risico-onderbouwd en gelden voor individuele stoffen. Voor metalen wordt er onderscheid gemaakt tussen diep 

en ondiep grondwater. Reden hiervoor is het verschil in achtergrondconcentraties tussen diep en ondiep 

grondwater. Als grens tussen diep en ondiep grondwater wordt een arbitraire grens van 10 m gebruikt. Hierbij 

dient te worden opgemerkt dat deze grens indicatief is. Indien informatie voorhanden is dat een andere grens 

aannemelijk is voor de te beoordelen locatie, dan kan een andere grens genomen worden. Hierbij valt te denken 

aan informatie over de grens tussen het freatische grondwater en het eerste watervoerend pakket.  

• Voor ondiep grondwater (< 10 m) zijn de MILBOWA-waarden als streefwaarden overgenomen. Deze zijn 

gebaseerd op achtergrondconcentraties en gelden hierbij als handreiking. 

• Voor diep grondwater (> 10 m) worden de in INS voorgestelde streefwaarden overgenomen. Dit betekent 

dat de streefwaarde bestaat uit de van nature aanwezige achtergrondconcentratie (AC) plus de 

Verwaarloosbare Toevoeging. Hierbij worden de in INS opgenomen achtergrondconcentraties als 

handreiking gegeven.  
 

In beide gevallen geldt dat de gegeven achtergrondconcentratie als handreiking moet worden gezien. Indien 

informatie voorhanden is over de locale achtergrondconcentratie dan kan deze in combinatie met de 

Verwaarloosbare Toevoeging als streefwaarde worden gebruikt. Meer informatie over achtergrondconcentraties 

van metalen in verschillende gebieden in Nederland is te vinden in RIVM-rapport nummer 711701017.  

 

De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft 

voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Ze zijn representatief voor 

het verontreinigingsniveau waarboven sprake is van een geval van ernstige (bodem)verontreiniging. De 

interventiewaarden grond voor de eerste tranche stoffen zijn geëvalueerd. Er zijn nieuwe voorstellen voor 

interventiewaarden gedaan die zijn opgenomen in tabel 7.1 van het RIVM-rapport 711701023 (febr 2001). Voor 

een aantal stoffen van de eerste tranche zijn de nieuw voorgestelde interventiewaarden op basis van 

beleidsmatige overwegingen aangepast. De normaan-passingen zijn beschreven in het NOBO-rapport: VROM, 

2008: NOBO: Normstelling en bodemkwali-teitsbeoordeling. Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de 

bodemnormen in 2005, 2006 en 2007. De interventiewaarden grond voor de andere tranches zijn niet 

geëvalueerd en blijven gelijk aan de interventiewaarden grond zoals opgenomen in de Circulaire streefwaarden 

en interventiewaarden bodemsanering (2000). De interventiewaarden grond gelden voor droge bodem. Voor 

bodems of oevers van een oppervlaktewaterlichaam zijn aparte interventiewaarden opgesteld die zijn opgeno-

men in de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 20 december 2007, nr. 247). De interventiewaarden 

grondwater zijn niet herzien en overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden 

bodemsanering (2000).      
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Tabel 1: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater 

gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) 

Stofnaam 

Streefwaarde Landelijke achter-

grond concentratie 

Streefwaarde Interventiewaarden 

ondiep diep (AC) diep (incl. AC) 

  (<10 m –mv) (>10 m –mv) (>10 m –mv) 

grondwater 7    

(�g/l) 

grondwater         

(�g/l) 

grondwater 7  

(�g/l) 

grond 

(mg/kg d.s.) 

grondwater 

(�g/l) 

1. Metalen 
Antimoon - 0,09 0,15 22 20 

Arseen 10 7 7,2 76 60 

Barium 50 200 200 - 8 625 

Cadmium 0,4 0,6 0,06 13 6 

Chroom 1 2,4 2,5 - 30 

Chroom III - - - 180 - 

Chroom VI - - - 78 - 

Kobalt 20 0,6 0,7 190 100 

Koper 15 1,3 1,3 190 75 

Kwik 0,05 - 0,01 - 0,3 

Kwik (anorganisch) - - - 36 - 

Kwik (organisch) - - - 4 - 

Lood 15 1,6 1,7 530 75 

Molybdeen 5 0,7 3,6 190 300 

Nikkel 15 2,1 2,1 100 75 

Zink 65 24 24 720 800 

 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 
7  

(�g/l) grond grondwater 

2. Overige anorganische stoffen 
Chloride (mg CL/l)       100 mg/l -  

Cyanide (vrij) 5 20 1.500 

Cyanide (complex) 10 50 1.500 

Thiocyanaat - 20 1.500 

3. Aromatische verbindingen 
Benzeen 0,2 1,1 30 

Ethylbenzeen 4 110 150 

Tolueen 7 32 1000 

Xylenen (som) 1 0,2 17 70 

Styreen (vinylbenzeen) 6 86 300 

Fenol 0,2 14 2000 

Creosolen (som) 1 0,2 13 200 

4. PAK’s 
Naftaleen 0,01   - 70 

Fenantreen 0,003* - 5 

Antraceen 0,0007* - 5 

Fluorantheen 0,003 - 1 

Chryseen 0,003* - 0,2 

Benzo(a)antraceen 0,0001* - 0,5 

Benzo(a)pyreen 0,0005* - 0,05 

Benzo(k)fluorantheen  0,0004* - 0,05 

Indeno(1,2,3cd)pyreen 0,0004* - 0,05 

Benzo(ghi)peryleen 0,0003 - 0,05 

PAK’s (totaal) (som 10)1 - 40 - 

5. Gechloreerde Koolwaterstoffen 

A: (vluchtige) koolwaterstoffen    
Monochlooretheen (Vinylchloride)2 0,01 0,1  5 

Dichloormethaan  0,01  3,9  1.000 

1,1-dichloorethaan  7  15  900 

1,2-dichloorethaan 7  6,4  400 

1,1-dichlooretheen2   0,01  0,3  10 

1,2-dichlooretheen (som)1 0,01  1  20 

Dichloorpropanen (som)1 0,8  2  80 

Trichloormethaan  (chloroform)  6  5,6  400 

1,1,1-trichloorethaan  0,01  15  300 

1,1,2-trichloorethaan  0,01  10  130 

Trichlooretheen  (Tri)  24  2,5  500 

Tetrachloormethaan  (Tetra)  0,01  0,7  10 

Tetrachlooretheen  (Per)  0,01  8,8  40 



 

 

 3

 

Tabel 1: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater 

 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 
7  

(�g/l) grond grondwater 

5. Gechloreerde Koolwaterstoffen (vervolg) 

b. chloorbenzenen5
    

Monochloorbenzeen  7  15  180 

Dichloorbenzenen (som)1  3  19  50 

Trichloorbenzenen (som)1  0,01  11  10 

Tetrachloorbenzenen (som)1  0,01  2,2  2,5 

Pentachloorbenzenen  0,003  6,7  1 

Hexachloorbenzeen  0,00009*  2,0  0,5 

c. chloorfenolen5    
Monochloorfenolen(som)1 0,3  5,4  100 

Dichloorfenolen(som)1  0,2  22  30 

Trichloorfenolen(som)1  0,03*  22  10 

Tetrachloorfenolen(som)1  0,01*  21  10 

Pentachloorfenol  0,04*  12  3 

d. polychloorbifenylen (PCB’s)    
PCB’s (som 7) 1 0,01*  1  0,01 

e. Overige gechl. koolwaterstoffen    
Monochlooranilinen (som)1  -  50  30 

Dioxine (som I-TEQ)1 -  0,00018  nvt6 

Chloornaftaleen (som)1  -  23  6 

6. Bestrijdingsmiddelen  
a.organochloorbestrijdingsmiddelen    
Chloordaan (som)1  0,02 ng/l*  4  0,2 

DDT (som)1  - 1,7 - 

DDE (som)1  - 2,3 - 

DDD (som)1 - 34 - 

DDT/DDE/DDD (som)1  0,004 ng/l*  -  0,01 

Aldrin  0,009 ng/l*  0,32 - 

Dieldrin  0,1 ng/l* - - 

Endrin  0,04 ng/l*  - - 

Drins (som)1  -  4  0,1 

�-endosulfan  0,2 ng/l*  4  5 

�-HCH  33 ng/l  17  - 

�-HCH  8 ng/l  1,6 - 

�-HCH (lindaan)  9 ng/l  1,2  - 

HCH-verbindingen (som)1 0,05  -  1 

Heptachloor  0,005 ng/l* 4  0,3 

Heptachloorepoxide (som)1  0,005 ng/l*  4  3 

b. organofosforpesticiden    
-    

c. organotin bestrijdingsmiddelen    
Organotinverbindingen (som)1  0,05* – 16 ng/l 2,5  0,7 

d.chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden    
MCPA  0,02  4  50 

e. overige bestrijdingsmiddelen    
Atrazine  29 ng/l  0,71  150 

Carbaryl  2 ng/l*  0,45  50 

Carbofuran  2 9 ng/l 0,017  100 

7. Overige stoffen 
Asbest3  -  100  - 

Cyclohexanon  0,5  150  15.000 

Dimethyl ftalaat  -  82 - 

Diethyl ftalaat  -  53 - 

Di-isobutyl ftalaat  -   17 - 

Dibutyl ftalaat  -   36 - 

Butyl benzylftalaat  -   48  - 

Dihexyl ftalaat  -   220 - 

Di(2-ethylhexyl)ftalaat  -   60 - 

Ftalaten (som)1  0,5  - 5 

Minerale olie4  50  5.000  600 

Pyridine  0,5  11  30 

Tetrahydrofuran  0,5  7  300 

Tetrahydrothiofeen  0,5  8,8  5.000 

Tribroommethaan (bromoform)  -  75  630 

 



 

 

 4

 

Toelichting voetnoten tabel 1  
 

* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt. 
 

1
 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit 

(VROM, 2007). Bij het berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten < 

vereiste rapportagegrens AS3000 vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de 

berekende waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan 

dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor 

een of meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de 

berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als 

gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een 

berekende somwaarde waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 

maal de rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te 

concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft. Dit 

geldt bijvoorbeeld als bij een meting van PAK in het grondwater alleen naftaleen in een licht verhoogde 

concentratie is aangetoond en de overige PAK een waarde ‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ hebben. Voor 

die overige PAK worden dan relatief hoge gehalten berekend (door de vermenigvuldiging met 0,7), waarvan kan 

worden onderbouwd dat die gehalten niet in het grondwater aanwezig zullen zijn gezien de immobiliteit van de 

betreffende stoffen.  
 

2 
De Interventiewaarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium 

reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader worden onderzocht. Bij het 

aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond moet tevens het grondwater worden onderzocht. 
 

3
 Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest). 

 

4
 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van verontreiniging 

met mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan 

aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen te worden bepaald. Met deze somparameter is om 

praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie wordt bestudeerd.  
 

5
 Voor grondwater zijn effecten van PAK’s, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de 

individuele interventiewaarde, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 

0,5 x interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen of van 

overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van overschrijding van de interventiewaarde voor 

de som van een groep stoffen indien �(Ci/Ii) >1, waarbij Ci = gemeten concentratie van een stof uit een 

betreffende groep en Ii = interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep.  
 

6 
Voor grondwater is er een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging. 

 

7 
De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit 

betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden 

gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van 

een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het 

beoordelen van het meetresultaat ‘< rapportagegrens AS3000’ mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit 

van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert 

(zonder < teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de 

vereiste rapportagegrens AS3000. 
 

8 
De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan 

het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte 

van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis 

van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. Deze voormalige interventiewaarde is op 

dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarden voor de meeste andere metalen en is voor barium 

inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s.  
 

9 
Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de 

rapportagegrens AS3000), dan dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 

0,7. De zo verkregen waarde (of hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde 

normwaarde. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk 

verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen toetsingsresultaat heeft 

geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende 

monster niet goed kan worden beoordeeld.  
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B: Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’S) 
 

Voor de stoffen in tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging opgenomen. Het betreffen 

stoffen van de tweede, derde en vierde tranche afleiding interventiewaarden. Op basis van twee redenen is een 

indicatief niveau voor ernstige verontreiniging aangegeven en geen interventiewaarde:  

1. er zijn geen gestandaardiseerde meet- en analysevoorschriften beschikbaar of binnenkort te verwachten;  

2. de ecotoxicologische onderbouwing van de interventiewaarde is niet aanwezig of minimaal en in het laatste 

geval lijkt het erop dat de ecotoxicologische effecten kritischer zijn dan de humaan-toxicologische effecten. 

De ecotoxicologische onderbouwing dient te voldoen aan de volgende criteria:  

a. er dienen minimaal 4 toxiciteitsgegevens beschikbaar te zijn voor minimaal twee taxonomische groepen;  

b. voor metalen dienen alle gegevens betrekking te hebben op het compartiment bodem;  

c. voor organische stoffen mogen maximaal twee gegevens via evenwichtspartitie uit gegevens voor het 

compartiment water zijn afgeleid;  

d. er dienen minimaal twee gegevens voor individuele soorten beschikbaar te zijn.  

 

Indien aan een of meerdere van deze criteria niet is voldaan en indien ecotoxicologische effecten kritischer zijn 

dan humaantoxicologische effecten, wordt volstaan met het vaststellen van een indicatief niveau voor ernstige 

verontreiniging. De indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan de interventiewaarden. De 

status van de indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan de status van de interventiewaarde. Over- of 

onderschrijding van de indicatieve niveaus heeft derhalve niet direct consequenties voor wat betreft het nemen 

van een beslissing over de ernst van de verontreiniging door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag dient 

daarom naast de indicatieve niveaus ook andere overwegingen te betrekken bij de beslissing of er sprake is van 

ernstige verontreiniging. Hierbij kan gedacht worden aan:  

• nagaan of er op basis van andere stoffen sprake is van ernstige verontreiniging en spoed tot saneren. Op 

verontreinigde locaties komen vaak meerdere stoffen tegelijk voor. Indien voor andere stoffen wel 

interventiewaarden zijn vastgesteld kan op basis van deze stoffen nagegaan worden of er sprake is van 

ernstige verontreiniging en spoed tot saneren. In zo’n geval is een risicoschatting voor de stoffen waarvoor 

slechts een indicatief niveau is aangegeven minder relevant. Indien op basis van andere stoffen geen sprake 

blijkt te zijn van ernstige verontreiniging en spoed tot saneren, is een risicoschatting voor de stoffen 

waarvoor slechts een indicatief niveau is aangegeven wel belangrijk;  

• een ad hoc bepaling van de actuele risico’s. Bij de bepaling van actuele risico’s ten behoeve van het 

vaststellen van de spoed tot saneren spelen naast toxicologische criteria ook andere locatiegebonden 

factoren een rol. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de blootstellingmogelijkheden, het gebruik van de locatie 

of de oppervlaktes van de verontreiniging. Dergelijke factoren kunnen vaak goed bepaald worden waardoor 

het ondanks de onzekerheid met betrekking tot de indicatieve niveaus toch mogelijk is een redelijke 

schatting van de actuele risico’s uit te voeren. Het verdient aanbeveling hierbij gebruik te maken van bio-

assays, omdat hiermee niet alleen de onzekerheden in de ecotoxicologische onderbouwing maar ook de 

onzekerheden ten gevolge van het gestandaardiseerde meet- en analysevoorschriften ontweken worden. 

• aanvullend onderzoek naar de risico’s van de stof. Er kunnen aanvullende toxiciteitexperimenten uitgevoerd 

worden om een betere schatting van de risico’s van de stof te kunnen maken.  
 
De INEV’s zijn niet geëvalueerd en blijven gelijk aan de INEV’s zoals opgenomen in de Circulaire 

streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). Enkele voormalige interventiewaarden zijn 

omgezet in INEV’s. Dit wordt toegelicht in het NOBO-rapport: VROM, 2008, in druk: NOBO: Normstelling en 

bodemkwaliteitsbeoordeling. Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de bodemnormen in 2005, 2006 en 

2007. Alleen voor MTBE is het INEV voor grondwater aangepast naar de waarde die is genoemd in de 

Circulaire zorgplicht Wbb bij MTBE- en ETBE-verontreinigingen (Staatscourant 18 december 2008, nr. 2139).  
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Tabel 2: Streefwaarden grondwater en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
6
 

gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum) 

Stofnaam 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 4 (�g/l) grond (mg/kg d.s.) grondwater (�g/l) 

ondiep4 diep4 
  

(<10 m –mv) (>10 m –mv) 

1. Metalen 
Beryllium  -  0,05*  30  15 

Seleen  -  0,07  100  160 

Tellurium  -  -  600  70 

Thallium  -  2*  15  7 

Tin  -  2,2*  900  50 

Vanadium  -  1,2  250  70 

Zilver  -  -  15  40 

 

Streefwaarde Interventiewaarden 

grondwater 
7  

(�g/l) grond (mg/kg d.s.) grondwater (�g/l) 

3. Aromatische verbindingen 
Dodecylbenzeen  -  1.000  0,02 

Aromatische oplosmiddelen1  -  200  150 

Dihydroxybenzenen (som)3  -  8 - 

Catechol (o-dihydroxybenzeen)  0,2  -  1.250 

Resorcinol (m-dihydroxybenzeen)  0,2  -  600 

Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen)  0,2  -  800 

5. Gechloreerde Koolwaterstoffen 
Dichlooranilinen  -  50  100 

Trichlooranilinen  -  10  10 

Tetrachlooranilinen  -  30  10 

Pentachlooranilinen  -  10  1 

4-chloormethylfenolen  -  15  350 

Dioxine (som I-TEQ)2  -  nvt 5 0,001 ng/l 

6. Bestrijdingsmiddelen  
Azinfosmethyl  0,1 ng/l *  2  2 

Maneb  0,05 ng/l*  22  0,1 

7. Overige stoffen 
Acrylonitril  0,08  0,1  5 

Butanol  - 30 5.600 

butylacetaat  -  200  6.300 

Ethylacetaat  -  75  15.000 

Diethyleen glycol  -  270  13.000 

Ethyleen glycol  -  100  5.500 

Formaldehyde  -  0,1  50 

Isopropanol  -  220  31.000 

Methanol  -  30  24.000 

Methylethylketon  -  35  6.000 

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE)  -  100  9.400 
 

Toelichting voetnoten tabel 2  
 

* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt. 
 

1 
Onder aromatische oplosmiddelen wordt een standaardmengsel van stoffen, aangeduid als ‘C9-aromatic 

naphta’ verstaan zoals gedefinieerd door de International Research and Development Corporation: o-xyleen 

3,2%, i-isopropylbenzeen 2,74%, n-propylbenzeen 3,97%, 1-methyl-4-ethylbenzeen 7,05%, 1-methyl-3-

ethylbenzeen 15,1%, 1-methyl-2-ethylbenzeen 5,44%, 1,3,5-trimethylbenzeen 8,37%, 1,2,4-trimethylbenzeen 

40,5%, 1,2,3-trimetylbenzeen 6,18% en > alkylbenzenen 6,19%.  
 

2
 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit 

(VROM, 2007). Bij het berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten < 

vereiste rapportagegrens AS3000 vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de 

berekende waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan 

dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor 

een of meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de 

berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als 

gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een 

berekende somwaarde waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 

maal de rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te 

concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft.  
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3
 Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon.  

 

4 
De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit 

betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden 

gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van 

een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het 

beoordelen van het meetresultaat ‘< rapportagegrens AS3000’ mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit 

van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert 

(zonder < teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de 

vereiste rapportagegrens AS3000.  
 

5 
Voor grond is er een interventiewaarde.  

 

6 
Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de rapportage-

grens AS3000), dan dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo 

verkregen waarde (of hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. 

Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk verontreinigd monster 

of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen toetsingsresultaat heeft geen verplichtend 

karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende monster niet goed kan 

worden beoordeeld.  
 

C: Bodemtypecorrectie  
 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de in de tabellen opgenomen waarden voor 

standaardbodem omgerekend naar de waarden voor de betreffende bodem gebruik makende van de gemeten 

gehalten aan organische stof en lutum. De omgerekende waarden kunnen vervolgens met de gemeten gehalten 

worden vergeleken.  
 

Metalen  

Bij de omrekening voor metalen kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule: 
 

(IW)b = (IW)sb x [{A + (B x % lutum) + (C x % organische stof)} / {A + (Bx25) + (C x 10)}]  
 

Waarin:  

(IW)b  =  interventiewaarde voor de te beoordelen bodem;  

(IW)sb  =  interventiewaarde voor standaardbodem;  

%lutum  = gemeten percentage lutum in de te beoordelen bodem. Voor bodem met een gemeten 

 lutumgehalte van minder dan 2% wordt met een lutumgehalte van 2% gerekend; 

% org. stof  = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem Voor bodem met een gemeten 

organisch stofgehalte van minder dan 2% wordt met een organisch stofgehalte van 2% gerekend;  

A, B, C   = stofafhankelijke constanten voor metalen (zie hieronder);  
 

Tabel 3: Stofafhankelijke constanten voor metalen: 

Stof 
 A  B C 

Arseen 15 0,4 0,4 

Barium 30 5 0 

Beryllium 8 0,9 0 

Cadmium 0,4 0,007 0,021 

Chroom 50 2 0 

Kobalt 2 0,28 0 

Koper 15 0,6 0,6 

Kwik 0,2 0,0034 0,0017 

Lood 50 1 1 

Nikkel 10 1 0 

Tin 4 0, 6 0 

Vanadium 12 1,2 0 

Zink 50 3 1,5 
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Organische verbindingen  

De interventiewaarden en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging voor organische verbindingen, zijn 

afhankelijk van het organische stofgehalte. Bij omrekening voor organische verbindingen, met uitzondering van 

PAK’s, kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule:  
 

(IW)b = (IW)sb x (% organische stof / 10)  
 

Waarin:  

(IW)b  = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem;  

(IW)sb  = interventiewaarde voor standaardbodem;  

% org. stof  = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem. Voor bodems met 

gemeten percentage organische stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 

2% worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden.  

 

PAK’s  

Voor interventiewaarde PAK’s wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een organisch stofgehalte tot 

10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30% toegepast. Voor bodems met een organisch 

stofgehalte tot 10% wordt een interventiewaarde van 40 mg/kg d.s. en voor bodems met een organisch 

stofgehalte vanaf 30% een interventiewaarde van 120 mg/kg d.s. gehanteerd. Tussen de 10% en 30% organische 

stof gehalte kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule: 
 

(IW)b = 40 x (% organische stof / 10) 
 

Waarin:  

(IW)b  = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem 

% organische stof = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem.  

 

D: Meetvoorschriften  
 

De te hanteren analysemethoden zijn opgenomen in Bijlage L, behorende bij artikel 1.1 (versie 30 november 

2007) van de Regeling bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007, nr. 247, pag 67.   
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Inhoud

  
1   Algemeen

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Bij het Bodemloket is geen informatie voor deze locatie beschikbaar over bodemonderzoek en/of 
sanering.
Mogelijk is informatie beschikbaar bij gemeente, omgevingsdienst of provincie.

 

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.



 

 

TEKENING 1-1 

 

Situatie met monsterpunten, peilbuizen en contourlijn vaste bodem 
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1. Aanleiding en doel 
Initiatiefnemer heeft het voornemen twee geschakelde nieuwe woningen te realiseren op 
het perceel Hamersveldseweg 115 te Leusden. De bestaande woning met achterliggende 
gebouwen wordt dan gesloopt. De gemeente wil in principe meewerken aan het plan. Om-
dat de woning binnen de geluidzone ligt van infrastructuur is o.a. een akoestisch onderzoek 
wegverkeer noodzakelijk. 

Adviesbureau Groenewold Milieu & Natuur is gevraagd dit onderzoek uit te voeren. Het 
onderzoek moet duidelijk maken wat de geluidbelasting is en levert informatie voor een 
eventuele procedure hogere grenswaarde. 

2. Beschrijving situatie  
Een overzicht van de situatie is weergegeven in de figuren hieronder en in de bijlage. Het 
betreft een perceel aan Hamersveldseweg 115 te Leusden, met in de bestaande situatie 
een woning met achterliggend een aantal schuren. Plan is de bestaande bebouwing te slo-
pen en twee nieuwe geschakelde woningen met bijgebouw te realiseren. Vanwege de lig-
ging in de zones van infrastructuur is een onderzoek wegverkeer nodig om te bepalen of 
een hogere grenswaarde nodig is. Ook levert het akoestisch onderzoek informatie voor de 
milieuparagraaf in het bestemmingsplan. 
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3. Geluid in de leefomgeving 
Geluid werkt door in veel beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening en verkeer en ver-
voer. Vrijwel elke ruimtelijke ontwikkeling heeft consequenties voor het geluid, terwijl om-
gekeerd, geluidswetgeving consequenties heeft voor veel ruimtelijke ontwikkelingen.  

Het al vroeg in de planontwikkeling als een ontwerpvariabele meenemen van milieuaspec-
ten kan helpen te voorkomen dat er nieuwe geluidknelpunten ontstaan of dat ruimtelijke 
plannen achteraf moeten worden bijgesteld of afgeblazen.  

4. Wettelijk kader 
Dit hoofdstuk gaat in op de wettelijke aspecten van geluid in bestemmingsplannen. 

4.1 Wet geluidhinder algemeen 
De Wet geluidhinder (Wgh) geeft regels wanneer een akoestisch onderzoek moet worden 
uitgevoerd en waar dit aan moet voldoen. Een aantal belangrijke aspecten zijn: 
 Bij een voorgenomen wijziging van een planologisch regime binnen een geluidzone is 

een akoestisch onderzoek noodzakelijk. Bij hogere geluidbelasting dan de voorkeurs-
waarde kan een hogere grenswaarde nodig zijn.  

 De bevoegdheid voor het vaststellen van een hogere waarde ligt in de meeste gevallen 
bij de gemeente, met in het akoestisch onderzoek verplichte aandacht voor mogelijke 
maatregelen en de motivatie. 

 Eenheid van de geluidbelasting is de Lden (Lday, evening, night) in dB, een Europese 
dosismaat voor geluid voor weg- en railverkeer. De Lden staat voor het jaargemiddelde 
A-gewogen geluidsniveau over een etmaal.  

 Het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarden moet tegelijk met het ont-
werpplan van de te volgen planologische procedure ter inzage worden gelegd. De ter 
inzage termijn is in alle gevallen 6 weken.  

 De Wet stelt registratie van de verleende hogere waarde in het kadaster verplicht. 

4.2 Relatie bestemmingsplan en Wet geluidhinder 
Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) ligt rond iedere weg een zone (art.74). Dit geldt 
niet voor woonerven en 30 km/uur wegen. Ook de ruimte boven en onder de weg behoren 
tot de zone. Bij aanleg van een nieuwe weg geldt de zone vanaf het moment dat de weg in 
een ontwerp bestemmingsplan is opgenomen. 

In deze situatie zijn de volgende wettelijke zones van toepassing: 
Weg type Zone 

Hamersveldseweg 30 km gebied Geen 

Zuiderinslag Binnenstedelijk 1 of 2 rijbanen 200m 

De Zuiderinslag ligt haaks op de Hamersveldseweg. Ter hoogte van de T-splitsing begint 
het 30-km gebied. De geluidzone van de Zuiderinslag loopt dan door over 1/3 van de 
breedte, d.w.z. een 67m. De Hamersveldseweg is een 30km weg en is vanuit oogpunt van 
een goede ruimtelijke ordening en op basis van het gemeentelijke beleid in de afweging 
meegenomen.  

In de Wgh is geregeld dat bij een bestemmingsplanwijziging een akoestisch onderzoek de 
gevolgen voor geluidgevoelige objecten binnen de zone in beeld moet brengen. 
Uitgangspunt is dat voor alle woningen/woonfuncties binnen de zone de hoogst toelaatbare 
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geluidbelasting van Lden=48 dB voor wegverkeer en Lden=55 dB voor railverkeer wordt 
gerealiseerd (voorkeursgrenswaarde).  

Voordat toetsing aan de Wet plaatsvindt, mag conform art. 110g Wgh een aftrek worden 
toegepast voor het stiller worden van het verkeer. De toe te passen aftrek bedraagt: 

Max. snelheid Lden = 57dB Lden=56 dB Overig 

>= 70 km/uur 4 dB 3 dB 2 dB 

50 km/uur 5 dB 

4.3 Gemeentelijk geluidbeleid 
De gemeente Leusden hanteert gemeentelijk geluidbeleid. Uitgangspunt van het gemeen-
telijk beleid is dat hogere grenswaarden zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Als 
de maatregelen onvoldoende effect sorteren kan de gemeente een hogere grenswaarde 
vaststellen. Hierbij hecht de gemeente aan de aanwezigheid van een geluidluwe gevel en 
bij voorkeur een geluidluwe buitenruimte. Verder is altijd een goede motivatie c.q. ruimtelij-
ke onderbouwing noodzakelijk en moet ook de cumulatieve geluidbelasting worden mee-
gewogen. 

Wegen waarvoor een maximale snelheid van 30-km per uur geldt hebben volgens de Wet 
geluidhinder geen zone. Bij een onderzoek in het kader voor een hogere waarde voor de 
Wet geluidhinder worden deze wegen daarom niet betrokken. Op basis van het gemeente-
lijke geluidbeleid worden 30 km wegen wel in de beoordeling en afweging betrokken. Op 
die manier kan worden vastgesteld of extra maatregelen nodig zijn om te voldoen aan de 
binnenwaarde van 33 dB en sprake is van een goede ruimtelijke ordening.  

4.4 Grenswaarden 
Bij hogere waarden moet uit akoestisch onderzoek blijken welke maatregelen nodig zijn om 
wel aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. Als maatregelen niet mogelijk of onvoldoen-
de doeltreffend zijn kan een hogere waarde worden vastgesteld. Dit wordt beoordeeld per 
wegvak. De maximale ontheffing voor nieuwe woningen is weergegeven in onderstaande 
tabel: 

Straat Gebied Max. hogere waarde 

Gemeentelijke wegen Binnenstedelijk gebied 63 dB 

Gemeentelijke wegen Buitenstedelijk gebied 53 dB 

In dit geval betreft het een binnenstedelijke situatie waarvoor een maximale waarde geldt 
van Lden=63 dB (vervangende nieuwbouw 68 dB).  

4.5 Bouwbesluit 2012 
Afdeling 3.1 van het Bouwbesluit geeft regels voor de geluidwering van de gevels. Het 
Bouwbesluit vereist voor nieuwbouw situaties een karakteristieke geluidwering van een 
uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied van tenminste de geluidsbelas-
ting Lden (t.g.v. wegverkeerslawaai zonder aftrek ex art 110g Wet geluidhinder) verminderd 
met 33 dB en een minimum van 20 dB. De norm geldt voor verblijfsgebieden vanwege de 
vrije indeelbaarheid. Dit om ook nog te kunnen voldoen als er later binnen het verblijfsge-
bied een kleinere ruimte wordt gerealiseerd.  
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De geluidwering van de gevel van een verblijfsruimte (welke onderdeel uitmaakt van een 
verblijfsgebied), mag 2 dB lager zijn dan de geluidwering van de gevel van de betreffende 
verblijfsruimte.  

5. Reken- en meetmethode 
In deze situatie gerekend conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 
(RMG2012). De gegevens zijn hiertoe ingevoerd in het programma Winhavik van bureau 
DirActivitySoftware (v9.04). Dit programma maakt gebruik van het Haskoning rekenhart 
SRMII v.16 formaat 2012 voor weg- en railverkeer en Indus10 voor Industrielawaai. In de 
bijlagen is ter beperking van de hoeveelheid papier een selectie van de belangrijkste in-
voergegevens opgenomen. Meer detailinformatie is op verzoek leverbaar.  

De GGD heeft een methode ontwikkeld om via een zogenaamde GES (gezondheidef-
fectscreening) aan te geven wat de geluidskwaliteit in een leefomgeving is. Dit gebeurt in 
de zogenaamde GES score. Deze loopt van 0 t/m 8. Waarbij een score 0 zeer goed is en 
een score van 8 zeer onvoldoende. De GES scores verschillen per hinderbron. Onder-
staand zijn de scores voor wegverkeer weergegeven. Bij de presentatie van de rekenresul-
taten is aansluiting gezocht bij de GES systematiek. 

 Geluidbelasting en GES scores voor wegverkeer 
Geluidsbelasting Ernstig  

gehinderden 

(%) 

Geschatte 

geluidbelasting 

LAeq,23-7h 

dB 

Ernstig 

Slaapver-
stoorden 

(%) 

GES-
score 

Kwalificatie Kleur 

Akoestisch  

onderzoek Lden 

dB 

Letm 

dB(A) 

< 43 <45 0 < 34 < 2 0 Zeer goed 

Groen 
43–47 45-49 0 – 3 34 - 39    2 1 Goed 

48-52 50-54 3 – 5 39 - 44 2 – 3 2 Redelijk Geel 

53–57 55-59 5 – 9 44 - 49 3 – 5 4 Matig 

Oranje 
58–62 60-64 9 - 14 49 - 54 5 – 7 5 Zeer matig 

63-67 65-69 14 - 21 54 - 59 7 - 11 6 Onvoldoende 

Rood 68–72 70-74 21 - 31 59 - 64 11 - 14 7 Ruim  

onvoldoende 

> 73 > 75 > 31 > 63 > 14 8 Zeer  

onvoldoende 

De GES score betreft de feitelijke geluidbelasting zonder aftrek. Bij de wettelijke toets vindt 
wel aftrek plaats ex. art. 110g Wet geluidhinder. Omdat het uitgangspunt is dat de geluid-
belasting over 10 jaar 5 dB stiller is geworden is voor de GES score per wegvak daar van 
uitgegaan. De cumulatieve geluidbelasting is wel zonder aftrek weergegeven. 
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6. Verkeersgegevens 
Een akoestisch onderzoek moet zo nauwkeurig mogelijk de toekomstige geluidbelasting 
aanduiden. Als het maatgevende jaar wordt in de regel uitgegaan van 10 jaar na planreali-
satie. Voor dit plan is gebruik gemaakt van gegevens uit het regionale verkeersmodel met 
peiljaar 2030.  

Een overzicht van de gehanteerde verkeersgegevens is weergegeven in onderstaande ta-
bel: 

Wegvak 
Etmaalintensiteit Gemiddelde uurintensiteit Voertuigverdeling in % 

2030 Periode % Aantal LV MV ZV

Hamersveldseweg N 
Wegdek DAB / elem. keper 

30 km/uur 

1.005 

Dag 

Avond 

Nacht 

7.04 

2.58 

0.65 

71 

26 

7 

99.33 

99.45 

98.80 

0.43 

0.38 

0.82 

0.24 

0.17 

0.38 

Hamersveldseweg Z 
Wegdek DAB / elem. keper 

30 km/uur 

2.829 

Dag 

Avond 

Nacht 

6.96 

2.72 

0.71 

197 

77 

20 

95.89 

96.92 

93.49 

2.38 

1.85 

3.86 

1.73 

1.22 

2.65 

Zuiderinslag 
Wegdek DAB / elem. keper 

30/50 km/uur

2.428 

Dag 

Avond 

Nacht 

6.93 

2.78 

0.72 

168 

68 

18 

95.46 

96.69 

93.02 

2.61 

1.98 

4.11 

1.93 

1.33 

2.87 

De aansluitingen van de T-splitsing zijn iets verhoogd en uitgevoerd als elementenverhar-
ding in keperverband. Op de overige wegvakken ligt standaard DAB. 
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7. Rekenresultaten  
De berekende geluidbelasting op de gevels is weergegeven in de figuren in Bijlage 2 en 
samengevat in onderstaande Tabel 1. De waarneempunten zijn ingevoerd op diverse 
hoogtes corresponderend met de gebouwlaaghoogtes. Vervolgens is de geluidbelasting 
berekend vanwege de verschillende wegen. Ook de cumulatie van de wegen is in beeld 
gebracht en de benodigde geluidwering om een binnenniveau van 33 dB te realiseren. 

Tabel 1: Geluidbelasting Lden in dB vanwege het verkeer op gevels van de geplande wo-
ningen Hamersveldseweg 115 Leusden incl. aftrek 5 dB. 
Lcum: Cumulatieve geluidbelasting in dB conform RMG2012 zonder aftrek.  
GA;K: Benodigde karakteristieke geluidwering bij een binnenniveau van 33 dB. 

Woning Gevel 
Hw 

(m) 

Hamers-
veldse-

weg 

Zuider-
inslag 

Lcum
GA;K

dB 

1 West 1.5 43 42 51 20 

4.5 44 44 52 20 

Noord 1.5 36 17 41 20 

4.5 37 19 42 20 

Oost 1.5 24 - 29 20 

4.5 25 - 30 20 

2 West 1.5 44 43 51 20 

4.5 45 44 53 20 

Zuid 1.5 41 42 50 20 

4.5 43 44 51 20 

Oost 1.5 28 - 33 20 

4.5 30 - 35 20 

Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting op de woning vanwege beide wegen voldoet 
aan de voorkeursgrenswaarde van Lden=48 dB (inclusief aftrek). 

De benodigde karakteristieke geluidwering moet voldoen aan de minimale eis uit het 
Bouwbesluit van GA;K =20 dB.  
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8. Samenvatting en conclusies 
 Initiatiefnemer bereidt een aanvraag voor, om twee nieuwe geschakelde woningen te 

realiseren op het perceel aan Hamersveldseweg 115 te Leusden. De bestaande wo-
ning en achterliggende schuren worden dan gesloopt.  

 Adviesbureau Groenewold Milieu & Natuur is gevraagd een akoestisch onderzoek 
wegverkeer uit te voeren, Het onderzoek levert informatie voor de milieuparagraaf bij 
de ruimtelijke onderbouwing. 

 Het plan ligt in het centrum van Leusden in 30 km gebied. Voor 30 km wegen is geen 
wettelijke geluidzone. De Zuiderinslag is een 50 km weg welke ter hoogte van de T-
splitsing overgaat in 30 km. Formeel loopt de geluidzone dan nog ca. 67m door (1/3 
van de zonebreedte). Het plangebied valt hierbinnen.  

 Overigens is voor 30 km wegen wel een beoordeling van de geluidaspecten nodig 
vanuit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening en op basis van het gemeentelijke 
geluidbeleid.  

 De verkeersgegevens zijn verkregen op basis van het regionale verkeersmodel. Als 
maatgevende intensiteit voor 2030 is uitgegaan van 2.829, 1.005 en 2.428 mvt per et-
maal, voor resp. Hamersveldseweg zuid en noord en de Zuiderinslag. De maximum 
snelheid op de Hamersveldseweg bedraagt 30 km/uur, op de Zuiderinslag is dat 50 
km/uur. Het wegdek bestaat uit standaard DAB. Alleen op de aansluitingen van de T-
splitsing ligt een elementenverharding in keperverband. 

 De berekende geluidbelasting op de nieuw geplande woningen bedraagt begane grond 
vanwege is berekend op Lden=45 en 44 dB of lager (incl. aftrek 5 dB), vanwege resp. de 
Hamessveldweg en de Zuiderinslag. Daarmee voldoen beide wegen aan de voorkeurs-
grenswaarde van Lden= 48 dB (incl. aftrek ex. art. 110g Wgh). 

 De benodigde karakteristieke geluidwering moet voldoen aan de minimumeis uit het 
Bouwbesluit van GA;K =20 dB.  

 Daarmee is sprake van een goede ruimtelijke ordening voor het aspect verkeerslawaai. 
Verkeersgeluid vormt hiermee geen belemmering voor realisatie van het plan.  

Bijlagen 
1. Situatieschets 
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3. Uitdraai invoergegevens 
4. Verkeersgegevens 
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Bijdrage Hamersveldseweg peiljaar 2030

Fig.1: Geluidbelasting Lden in dB

Incl. aftrek 5 dB (30km weg)

Hw=1.5 en 4.5m
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Bijdrage Zuiderinslag peiljaar 2030

Fig.2: Geluidbelasting Lden in dB

Incl. aftrek 5 dB 

Hw=1.5 en 4.5m
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WinHavik 9.0.4(build 0) (c) dirActivity-software    VL(aftrek per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4) [Lden] grp:2 Hamervw.mdb



Bijdrage Zuiderinslag peiljaar 2030

Fig.3: Cumulatieve geluidbelasting Lcum in dB

Zonder aftrek 

Hw=1.5 en 4.5m
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Uitdraai invoergegevens 



1Groenewold Adviesbureau voor Milieu & Natuur

eerste situatiesituatie:

Projectgegevens

uitsnede: basismodel

Planwijziging Hamersveldseweg 115 Leusdenprojectnaam:

Teus' Adviesopdrachtgever:

AWGadviseur:

903databaseversie:

100

05-09-2019

1

2

5

16.5.2 (build5)

15:50

verkeerslawaai

2

%

graden

graden

graden

þ

þ

per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4

srmii16;rekenhart16;rmg2012

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum):

maximum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:

rekenhart:

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

omschrijving

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):

vaste sectorhoek:

methode aftrek110g:
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Bebouwing

nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

1 80  dxf:0  7.0 0.0 72

2 80  dxf:0  8.0 0.0 42

3 80  dxf:0  8.0 0.0 42

4 80  dxf:0  8.0 0.0 26

5 80  dxf:0  8.0 0.0 26

6 80  dxf:0  8.0 0.0 26

7 80  dxf:0  8.0 0.0 50

9 80  dxf:0  8.0 0.0 44

10 80  dxf:0  8.0 0.0 31

11 80  dxf:0  8.0 0.0 26

12 80  dxf:0  8.0 0.0 60

13 80  dxf:0  8.0 0.0 27

14 80  dxf:0  8.0 0.0 32

15 80  dxf:0  8.0 0.0 33

16 80  dxf:0  8.0 0.0 33

17 80  dxf:0  8.0 0.0 26

18 80  dxf:0  8.0 0.0 26

20 80  dxf:0  8.0 0.0 52

21 80  dxf:0  8.0 0.0 42

22 80  dxf:0  8.0 0.0 47

23 80  dxf:0  8.0 0.0 43

24 80  dxf:0  8.0 0.0 24

25 80  dxf:0  8.0 0.0 30

26 80  dxf:0  8.0 0.0 49

27 80  dxf:0  9.0 0.0 53

28 80  dxf:0  8.0 0.0 32

29 80  dxf:0  8.0 0.0 26

31 80  dxf:0  7.0 0.0 73

32 80  dxf:0  8.0 0.0 26

33 80  dxf:0  8.0 0.0 26

34 80  dxf:0  8.0 0.0 26

35 80  dxf:0  8.0 0.0 35

36 80  dxf:0  8.0 0.0 26

37 80  dxf:0  8.0 0.0 32

38 80  dxf:0  8.0 0.0 27

39 80  dxf:0  8.0 0.0 24

40 80  dxf:0  8.0 0.0 26

41 80  dxf:0  8.0 0.0 28

42 80  dxf:0  8.0 0.0 24

43 80  dxf:0  8.0 0.0 26

44 80  dxf:0  8.0 0.0 32

46 80  dxf:0  8.0 0.0 40

47 80  dxf:0  8.0 0.0 30

48 80  dxf:0  8.0 0.0 50

49 80  dxf:0  8.0 0.0 45

50 80  dxf:0  8.0 0.0 26

51 80  dxf:0  8.0 0.0 26
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nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

52 80  dxf:0  8.0 0.0 26

53 80  dxf:0  8.0 0.0 32

54 80  dxf:0  8.0 0.0 27

55 80  dxf:0  8.0 0.0 26

56 80  dxf:0  8.0 0.0 33

57 80  dxf:0  8.0 0.0 44

59 80  dxf:0  7.0 0.0 42

60 80  dxf:0  7.0 0.0 57

61 80  dxf:0  7.0 0.0 48

62 80  dxf:0  7.0 0.0 44

63 80  dxf:0  7.0 0.0 45

64 80  dxf:0  7.0 0.0 39

65 80  dxf:0  8.0 0.0 95

66 80  dxf:0  8.0 0.0 57

67 80  dxf:0  7.0 0.0 33

68 80  dxf:0  7.0 0.0 77

69 80  dxf:0  7.0 0.0 36

70 80  dxf:0  7.0 0.0 50

71 80  dxf:0  7.0 0.0 25

72 80  dxf:0  7.0 0.0 229

73 80  dxf:0  7.0 0.0 135

74 80  dxf:0  7.0 0.0 195

75 80  dxf:0  8.0 0.0 82

77 80  dxf:0  7.0 0.0 70

78 80  dxf:0  8.0 0.0 81

79 80  dxf:0  7.0 0.0 95

80 80  dxf:0  8.0 0.0 72

81 80  dxf:0  7.0 0.0 69

82 80  dxf:0  7.0 0.0 95

83 80  dxf:0  7.0 0.0 95

84 80  dxf:0  8.0 0.0 26

85 80  dxf:0  7.0 0.0 95

86 80  dxf:0  7.0 0.0 104

87 80  dxf:0  7.0 0.0 58

88 80  dxf:0  8.0 0.0 42

90 80  dxf:0  78.0 0.0 35

91 80  dxf:0  7.0 0.0 81

92 80  dxf:0  7.0 0.0 81

93 80   5.0 0.0 68

94 80   6.0 0.0 48

95 80   5.0 0.0 33

96 80   6.0 0.0 120

97 80   8.0 0.0 51

98 80   4.0 0.0 20

99 80   4.0 0.0 20
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Waarneempunten met rekenresultaten

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond( )̂ nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

1 W1 W gevel VL 50.8946.31 40.991 1.5 50.66 46.31 40.9950.66 51 51 (0) 50.99
VL 52.1147.50 42.271 4.5 51.86 47.50 42.2751.86 52 52 (0) 52.27
VL 48.4743.92 38.431 1.5 48.33 43.92 38.4348.33 43 43 (1) 5 48.43 5
VL 49.4744.88 39.491 4.5 49.31 44.88 39.4949.31 44 44 (1) 5 49.49 5
VL 47.1942.58 37.481 1.5 46.83 42.58 37.4846.83 42 42 (2) 5 47.48 5
VL 48.6944.06 39.001 4.5 48.33 44.06 39.0048.33 44 44 (2) 5 49.00 5

0.0 0.0

2 W2 W gevel VL 51.4746.84 41.681 1.5 51.18 46.84 41.6851.18 51 52 (0) 51.68
VL 52.7248.06 42.971 4.5 52.42 48.06 42.9752.42 53 53 (0) 52.97
VL 48.9644.32 39.121 1.5 48.73 44.32 39.1248.73 44 44 (1) 5 49.12 5
VL 50.1445.45 40.351 4.5 49.88 45.45 40.3549.88 45 45 (1) 5 50.35 5
VL 47.8743.27 38.161 1.5 47.52 43.27 38.1647.52 43 43 (2) 5 48.16 5
VL 49.2344.61 39.541 4.5 48.87 44.61 39.5448.87 44 45 (2) 5 49.54 5

0.0 0.0

3 W1 N gevel VL 41.4337.02 31.121 1.5 41.42 37.02 31.1241.42 41 41 (0) 41.42
VL 42.5038.09 32.181 4.5 42.49 38.09 32.1842.49 42 42 (0) 42.49
VL 41.3936.98 31.071 1.5 41.38 36.98 31.0741.38 36 36 (1) 5 41.38 5
VL 42.4438.04 32.121 4.5 42.44 38.04 32.1242.44 37 37 (1) 5 42.44 5
VL 21.8217.34 11.991 1.5 21.50 17.34 11.9921.50 17 17 (2) 5 21.99 5
VL 23.5019.01 13.691 4.5 23.18 19.01 13.6923.18 19 19 (2) 5 23.69 5

0.0 0.0

4 W2 Z gevel VL 49.9245.29 40.191 1.5 49.59 45.29 40.1949.59 50 50 (0) 50.19
VL 51.3246.66 41.621 4.5 50.99 46.66 41.6250.99 51 52 (0) 51.62
VL 46.4641.74 36.751 1.5 46.16 41.74 36.7546.16 41 42 (1) 5 46.75 5
VL 47.8443.08 38.171 4.5 47.52 43.08 38.1747.52 43 43 (1) 5 48.17 5
VL 47.3142.75 37.561 1.5 46.97 42.75 37.5646.97 42 43 (2) 5 47.56 5
VL 48.7444.16 39.011 4.5 48.39 44.16 39.0148.39 44 44 (2) 5 49.01 5

0.0 0.0

5 W1 O gevel VL 29.0024.36 19.231 1.5 28.71 24.36 19.2328.71 29 29 (0) 29.23
VL 30.2125.56 20.431 4.5 29.92 25.56 20.4329.92 30 30 (0) 30.43
VL 29.0024.36 19.231 1.5 28.71 24.36 19.2328.71 24 24 (1) 5 29.23 5
VL 30.2125.56 20.431 4.5 29.92 25.56 20.4329.92 25 25 (1) 5 30.43 5
VL -99.00-- --1 1.5 -- -- ---- -104 -95 (2) 5 -89.90 5
VL -99.00-- --1 4.5 -- -- ---- -104 -95 (2) 5 -89.90 5

0.0 0.0

6 W2 O gevel VL 32.9028.14 23.271 1.5 32.55 28.14 23.2732.55 33 33 (0) 33.27
VL 35.0930.29 25.491 4.5 34.72 30.29 25.4934.72 35 35 (0) 35.49
VL 32.9028.14 23.271 1.5 32.55 28.14 23.2732.55 28 28 (1) 5 33.27 5
VL 35.0930.29 25.491 4.5 34.72 30.29 25.4934.72 30 30 (1) 5 35.49 5
VL -99.00-- --1 1.5 -- -- ---- -104 -95 (2) 5 -89.90 5
VL -99.00-- --1 4.5 -- -- ---- -104 -95 (2) 5 -89.90 5

0.0 0.0
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Rijlijnen

z,gem lengte wegdek hellingcor.

Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetm.intens. %%omschrijving art 110ggroep

1 01 glad asfalt/DAB 95.89 2.38 1.73 30 30 30dag

96.92 1.85 1.22 30 30 30avond

93.49 3.86 2.65 30 30 30nacht

0.0 74 2829.0 6.96

2.72

.71

þZuiderinslag 2030 vlicht (1)

2 80 keperverband elementenverh CROW316 95.46 2.61 1.93 30 30 30dag

96.69 1.98 1.33 30 30 30avond

93.02 4.11 2.87 30 30 30nacht

0.0 18 2428.0 6.93

2.78

.72

þZuiderinslag 2030 vlicht (2)

3 01 glad asfalt/DAB 95.46 2.61 1.93 50 50 50dag

96.69 1.98 1.33 50 50 50avond

93.02 4.11 2.87 50 50 50nacht

0.0 117 2428.0 6.93

2.78

.72

þZuiderinslag 2030 vlicht (2)

4 80 keperverband elementenverh CROW316 99.33 .43 .24 30 30 30dag

99.45 .38 .17 30 30 30avond

98.80 .82 .38 30 30 30nacht

0.0 20 1005.0 7.04

2.58

.65

þHamersveldseweg 2030 vlicht (1)

5 01 glad asfalt/DAB 99.33 .43 .24 30 30 30dag

99.45 .38 .17 30 30 30avond

98.80 .82 .38 30 30 30nacht

0.0 84 1005.0 7.04

2.58

.65

þHamersveldseweg 2030 vlicht (1)

6 80 keperverband elementenverh CROW316 95.89 2.38 1.73 30 30 30dag

96.92 1.85 1.22 30 30 30avond

93.49 3.86 2.65 30 30 30nacht

0.0 19 2829.0 6.96

2.72

.71

þZuiderinslag 2030 vlicht (1)
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Bodemabsorptie

absorptie [%]nr kenmerklengte

1 400
2 298
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Bijlage 4  

Verkeersgegevens 



Verkeersgegevens gemeente Leusden

Zuiderinslag wegvak (van - tot): Hamersvw - Beltmolen

jaar tel. groei jaar maatg. wegdek snelheid

2030 per jaar 2030

Zuiderinslag Intensiteit 2428 0,00% 2428 DAB 50

Verdeling Zuiderinslag uurintensiteit

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

%/uur 6,93% 2,78% 0,72% Aantal 168 67,5 17,5

LV 95,46% 96,69% 93,02% LV 160,5 65,3 16,3

MV 2,61% 1,98% 4,11% MV 4,4 1,3 0,7

ZV 1,93% 1,33% 2,87% ZV 3,2 0,9 0,5
100,0% 100,0% 100,0% 168 68 18

opmerkingen

Regionaal verkeersmodel 2030



Verkeersgegevens gemeente Leusden

Hamersveldseweg wegvak (van - tot): Zuiderinsl - Schoolst

jaar tel. groei jaar maatg. wegdek snelheid

2030 per jaar 2030

Hamersveldseweg Intensiteit 1005 0,00% 1005 DAB / Elem.Keper 30

Verdeling Hamersveldseweg uurintensiteit

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

%/uur 7,04% 2,58% 0,65% Aantal 71 26,0 6,5

LV 99,33% 99,45% 98,80% LV 70,3 25,8 6,5

MV 0,43% 0,38% 0,82% MV 0,3 0,1 0,1

ZV 0,24% 0,17% 0,38% ZV 0,2 0,0 0,0
100,0% 100,0% 100,0% 71 26 7

opmerkingen

Regionaal verkeersmodel



Verkeersgegevens gemeente Leusden

Hamersveldseweg wegvak (van - tot): Zuiderinsl - Klepelh

jaar tel. groei jaar maatg. wegdek snelheid

2030 per jaar 2030

Hamersveldseweg Intensiteit 2829 0,00% 2829 DAB / Elem.Keper 30

Verdeling Hamersveldseweg uurintensiteit

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

%/uur 6,96% 2,72% 0,71% Aantal 197 77,1 20,0

LV 95,89% 96,92% 93,49% LV 188,7 74,7 18,7

MV 2,38% 1,85% 3,86% MV 4,7 1,4 0,8

ZV 1,73% 1,22% 2,65% ZV 3,4 0,9 0,5
100,0% 100,0% 100,0% 197 77 20

opmerkingen

Regionaal verkeersmodel 2030



Bijlage 3  Natuurtoets

  138
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1 Aanleiding en doel 
Initiatiefnemer heeft het voornemen twee geschakelde nieuwe woningen te realiseren op 
het perceel Hamersveldseweg 115 te Leusden. De bestaande woning met achterliggende 
gebouwen wordt dan gesloopt. De gemeente wil in principe meewerken aan het plan. Voor 
de uitvoering is een quickscan natuur noodzakelijk.  

Adviesbureau Groenewold Milieu & Natuur is gevraagd dit onderzoek uit te voeren.  

2 Beschrijving situatie 

2.1 Omschrijving gebied 

Een overzicht van de situatie is weergegeven in de figuren hieronder en in de bijlage. Het 
betreft een perceel aan Hamersveldseweg 115 te Leusden, met in de bestaande situatie 
een woning met achterliggend een aantal schuren en bemest weiland. Plan is de bestaan-
de bebouwing te slopen en twee nieuwe geschakelde woningen met bijgebouw te realise-
ren. De tuinen worden vernieuwd en op het achterste deel van het weiland is realisatie van 
een boomgaard gepland. 
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3 Relevante wetgeving 
De natuur in Nederland is beschermd. Er zijn beschermde gebieden en beschermde 
soorten. De bescherming is per 1 januari 2017 geregeld in de Wet natuurbescherming 
(Wnb). De provincie is in de meeste gevallen bevoegd gezag voor ontheffingen en 
vergunningaanvragen. Voor wat betreft de Europees beschermde gebieden en daarin 
levende soorten sluit de Wet hierop aan (Habitat- en Vogelrichtlijn en Verdrag van Bern en 
Bonn). Dit omvat ook de bescherming van de Natura2000 gebieden.  

Ook de soortbescherming sluit aan bij de Europese regelgeving. Alle in het wild 
voorkomende vogels zijn beschermd (art. 3.1 Wnb, conform Vogelrichtlijn). Verder alle 
soorten uit de Habitatrichtlijn (strikt beschermde soorten, art. 3.5 Wnb). Tot slot is er nog 
een nationale lijst met ‘Andere soorten’. Deze nationaal beschermde soorten (art. 3.10 
Wnb, 1e lid) zijn aangewezen in de Bijlage bij de Wnb. Onderdeel A betreft een verbod op 
het opzettelijk doden of vangen van de genoemde in het wild levende zoogdieren, 
amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers. Onderdeel B verbiedt het 
opzettelijk plukken, verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen van de genoemde 
vaatplanten in hun natuurlijke verspreidingsgebied. Er zijn verschillen tussen beschermde 
soorten de oude Flora- en Faunawet en de beschermde soorten onder de Wet 
natuurbescherming.  

In het voorliggende onderzoek worden de consequenties in beeld gebracht van de beoogde 
plannen en vindt toetsing plaats. 

Als door het treffen van maatregelen tijdens de werkzaamheden en na de realisatie van het 
project, wordt voorkomen dat er verbodsbepalingen uit de Wnb worden overtreden én de 
functionaliteit van beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen komt niet in het geding, is er 
geen ontheffing nodig. In sommige gevallen is het noodzakelijk of raadzaam om vooraf een 
ontheffing aan te vragen bij de Provincie. Ook kan het zijn dat voor een aantal van de ge-
plande activiteiten vrijstelling geldt. Dit kan per provincie enigszins verschillen.  

Als het plan invloed heeft op Natura 2000 gebied of gelegen is in het Nationaal natuurnet-
werk moet dit inzichtelijk worden gemaakt en is mogelijk een vergunning noodzakelijk. Ook 
hiervoor is de provincie het bevoegd gezag. 

Een samenvatting van de natuurwetgeving is weergegeven in Bijlage 3. 

4 Aanpak onderzoek 
De voorliggende quickscan is gebaseerd op een locatiebezoek, beschikbare gebiedsken-
nis, verspreidingsgegevens, literatuurgegevens en bekende ecologische principes. Hieruit 
moet blijken of en zo ja welke beschermde soorten in het plangebied voorkomen of kunnen 
voorkomen (hoofdstuk 5). Verder is gekeken of de voorgenomen activiteiten invloed heb-
ben op beschermde gebieden (hoofdstuk 6). 

Als er negatieve effecten mogelijk zijn zal kort worden ingegaan op mogelijke mitigerende 
(verzachtende of inpassings-) en compenserende maatregelen. Ook op basis van de alge-
mene zorgplicht kan het nodig zijn maatregelen te treffen. 
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4.1 Gewenste ontwikkeling 

Het plan omvat de sloop van de oude woning en schuren, het bouwrijp maken van een deel 
van het terrein en realisatie van twee geschakelde woningen. Deze activiteiten vallen onder 
de definitie van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling op basis van de Wet natuurbescher-
ming. 

De effecten op beschermde soorten zijn beoordeeld op basis van de diverse uit te voeren 
activiteiten. Uitgangspunten hiervoor zijn: 
- het slopen van de bestaande opstallen 
- het verwijderen van enige vegetatie en opslag  
- het bouwrijp maken van het terrein  
- het realiseren van twee geschakelde woningen 
- het aanleggen van tuinen en een boomgaard 

4.2 Bronnenonderzoek 

Het nieuw geplande woongebouw ligt in kilometerhok x:157/y:459. Een eerste indruk is te 
verkrijgen bij het Natuurloket en waarneming.nl. Met deze gegevens in combinatie met een 
locatiebezoek en ecologische kennis kan een goede inschatting worden verkregen van de 
locatie en het belang daarvan voor verschillende soorten.  

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen is verder gebruik gemaakt van openbaar 
toegankelijke en betrouwbare bronnen, zoals verspreidingsatlassen, rapporten, recente ar-
tikelen en internetsites (zie literatuurlijst). Daarbij is ook gebruik gemaakt van een uitdraai 
van de NDFF. 

4.3 Locatiebezoek 

Tijdens het locatiebezoek op 10 oktober 2019 is het gebied en de directe omgeving opge-
nomen. Het bezoek levert informatie over de op dat moment aanwezige soorten. Een 
quickscan is geen volledige inventarisatie. Om toch een goed beeld te krijgen van te ver-
wachten soorten is een locatiebezoek bij de quickscan wel van groot belang. Samen met 
beschikbare literatuurgegevens is dan een inschatting te maken van de geschiktheid van 
het plangebied voor mogelijk hier voorkomende beschermde soorten. 

5 Effecten plan/activiteiten op Flora en Fauna 
Dit hoofdstuk gaat in op de vraag of er beschermde soorten voorkomen in of om het plan-
gebied. Hierbij zijn de meest voorkomende soortgroepen apart benoemd. 

5.1 Vaatplanten 

Het plangebied bestaat uit woning, tuin en bemest grasland. 
Langs de grens van het perceel zijn bosjes en hagen. Deze 
liggen buiten de perceelsgrens. Er zijn in de huidige situatie 
geen beschermde soorten aangetroffen of te verwachten.  

Er is bij verdere realisatie van de plannen geen sprake van 
overtreding van art. 3.5 of 3.10 Wnb. Het aanvragen van 
een ontheffing is voor de nog aanwezige flora niet nodig.  
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5.2 Amfibieën, reptielen, vlinders en libellen 

Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën, reptielen, vlinders, of libellen aangetroffen. 
Wegens het ontbreken van geschikt voortplantingswater op het perceel zelf, is het niet ge-
schikt als voortplantingsgebied voor amfibieën en libellen. Het korte gras is ook geen ge-
schikt zomer- of winterbiotoop. Behoudens een enkele doortrekker zijn amfibieën en libellen 
hier niet te verwachten. Uit de gegevens van de NDFF blijkt dat in de omgeving diverse 
soorten reptielen bekend zijn. Het plangebied is in de huidige staat geen geschikt leefge-
bied voor reptielen. Er zijn daarmee door realisatie van de plannen geen negatieve effecten 
te verwachten op deze soortgroepen. Het is te overwegen bij de landschappelijke inrichting 
hagen van inheemse soorten aan te brengen en/of wat takkenbossen langs de randen te 
realiseren. Wellicht dat het gebied daarmee meer aantrekkelijk kan worden voor bijvoor-
beeld een soort als de hazelworm. 

Een ontheffing op basis van art. 3.5 of 3.10 van de Wnb is voor deze soortgroepen niet no-
dig. 

5.3 Zoogdieren 

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde soorten aangetroffen of te verwachten. In de 
omgeving zijn waarnemingen bekend van onder meer das, boommarter, eekhoorn, egel, 
bunzing en vos. Het plangebied zelf is grotendeels ongeschikt als verblijfplaats voor deze 
soorten.  

De woning en de schuur zijn niet toegankelijk. Het weiland is open en daarmee niet aan-
trekkelijk als verblijfplaats. Het is niet onmogelijk dat soorten als de das het gebied door-
kruisen op zoek naar voedsel. Dat blijft ook in de nieuwe situatie mogelijk. Er is rond de 
woning en de schuren met een zaklamp, een warmtebeeldcamera en spiegeltje gezocht 
naar aanwijzingen voor verblijfplaatsen, zoals poepsporen en vraatsporen. Er zijn geen 
sporen of aanwijzingen van verblijfplaatsen van marters aangetroffen.   

Bij de planrealisatie kan een klein aantal verblijfplaatsen van de algemene en laag be-
schermde kleine zoogdieren verloren gaan. Het aanvragen van een ontheffing is voor deze 
soorten hier echter niet nodig, omdat hiervoor behoudens de algemene zorgplicht, vrijstel-
ling geldt conform de Omgevingsverordening Utrecht (algemene soorten art. 7.4.1) en 
schadesoorten (art. 7.5.1). 

5.3.1 Vleermuizen 

Volgens de literatuurgegevens komen in de omgeving van het plangebied diverse soorten 
vleermuizen voor, zoals de gewone en ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, watervleer-
muis, meervleermuis en de laatvlieger. Deze soorten zijn strikt beschermd onder de Wet 
natuurbescherming, op basis van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Zowel de zomer- als 
winterkolonies, als paarplaatsen en kraamkamers zijn beschermd tegen verstoring en ver-
nietiging. Ook belangrijke foerageerroutes zijn beschermd. De weilanden kunnen in gebruik 
zijn door foeragerende vleermuizen. Langs de zijranden van het perceel zijn bos-
jes/houtwallen aanwezig. Deze randen zijn potentieel geschikte plaatsen voor vleermuizen 
om te foerageren, evenals boven het weiland. Die mogelijkheid blijft aanwezig, ook na rea-
lisatie van de plannen.  

De woning en schuren zijn onderzocht op geschikte invliegopeningen. Bij de schuren is 
houtwerk aanwezig met enige openingen in de kopse kanten. Maar daarachter is geen 
ruimte aanwezig. De woning bevat geen open stootvoegen. De dakpannen liggen strak en 
de nokvorsten zijn goed aangesmeerd. Er is rond de woning gezocht naar mogelijk ge-
schikte invliegopeningen, maar deze zijn niet aanwezig. Uit aanvullend onderzoek naar 
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poepsporen en andere aanwijzingen voor verblijfplaatsen bleek geen enkele indicatie voor 
mogelijke verblijfplaatsen.  

Vaak wordt een optisch onderzoek als onvoldoende zeker bestempeld om verblijfplaatsen 
te kunnen uitsluiten. Dan wordt nader onderzoek verlangd conform het vleermuisprotocol. 
Daarmee worden gerichte bezoeken gebracht voor zonsopkomst en/of na zonsondergang 
met een batdetector. Voor een juridisch aanvaardbaar geachte inspanning om verblijfplaat-
sen aan te tonen of uit te sluiten, zijn dan meerdere bezoeken nodig tussen april en okto-
ber. In deze situatie zijn er echter geen geschikte invliegopeningen met geschikte ruimten 
daarachter aanwezig.  

Op basis van de situatie en de bevindingen bij het locatiebezoek verdwijnen bij de sloop 
met zekerheid geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen. Ook gaan geen essentiële 
vliegroutes of foerageergebied verloren.   

Het aanvragen van een ontheffing op basis van de Wnb is voor zoogdieren niet nodig. 

5.4 Vogels 

Er is geen broedvogelinventarisatie uitgevoerd. Op basis van waarnemingen tijdens de 
veldbezoeken, de terreingesteldheid, waarnemingen uit de directe omgeving, bekende ver-
spreidingsgegevens en ervaring is een inschatting gemaakt over mogelijk aanwezige soor-
ten in het gebied. 

Tijdens het bezoek zijn merel, winterkoning, roodborst en ekster gezien en/of gehoord. Er is 
specifiek gelet op de aanwezigheid van uilen of de huismus. Er zijn geen nesten, poepspo-
ren, veren of braakballen gevonden.  

De woning en schuur zijn niet aantrekkelijk voor de huismus vanwege het ontbreken van 
enige dekking rond de woning. De pannen van het woonhuis zijn zo aangebracht dat nes-
ten niet mogelijk zijn. Ook bij één van de schuren is vogelschroot aangebracht, waardoor er 
geen toegang is onder de pannen. In de andere schuur zijn alle toegangen in het verleden 
dichtgemaakt. Op een enkel plek is dat niet het geval. De pannen zijn onderzocht op aan-
wezige nesten (ladder en oplichten betreffende pannen). Er zijn daarbij geen nesten of 
aanwijzingen daarvan gevonden. In afwijking van het huismusprotocol is in deze situatie 
(ontbreken dekking en zandplekken, geen oude nesten en grootste deel ontoegankelijk) 
met zekerheid te stellen dat door de sloop geen huismusnesten verdwijnen. 

Kerkuil en steenuil zijn wel bekend vanuit de omgeving. De locatie is hiervoor echter niet 
geschikt, wegens het ontbreken van toegangen.  

In de huidige situatie gaan er met zekerheid geen nestplaatsen van uilen of huismus verlo-
ren door realisatie van de plannen.  

Nu het plan is een boomgaard te realiseren is het te overwegen daarin een nestkast voor 
de steenuil te plaatsen. Steenuilen maken daar graag gebruik van. Ook voor de huismus 
geschikte duurzame nestkasten of neststenen zijn eenvoudig met de nieuwbouw mee te 
nemen. Een verder niet functionele ruimte achter een dakoverstek is eenvoudig geschikt te 
maken voor de gierzwaluw of voor vleermuizen. 
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Mogelijk broeden er in de bosjes langs het weiland wel vogels, zoals mezen, roodborst en 
merel. Alle broedende vogels zijn beschermd. Vanuit de zorgplicht is het aan te bevelen 
hiermee rekening te houden. 

5.4.1 Vogels algemeen 

In het algemeen geldt dat ingrepen in een plangebied tijdens het broedseizoen (15 maart – 
15 juli - huismus 15 augustus) sterke negatieve effecten hebben op de meeste vogelsoor-
ten door vernietiging van broedplaatsen en verstoring van de reproductie. Wettelijk gezien 
is dat verboden (art. 3.1 Wnb).  

Verstoring van broedvogels is in sommige gevallen wel toegestaan, mits er geen negatief 
effect is op de populatie (art. 3.1 lid 5). Het beschadigen of vernietigen van nesten is wel 
verboden en dient te allen tijde te worden voorkomen. Dit is mogelijk door gefaseerd te 
werken en de uitvoering in elk geval op te starten buiten het broedseizoen van de aanwezi-
ge vogels. Is dat niet mogelijk dan dient aantoonbaar te zijn onderzocht (deskundige) dat er 
geen vernietiging van nesten van broedvogels zal plaatsvinden. 

Als bijv. met de inrichting van het terrein wordt gewacht tot het broedseizoen bestaat een 
kans dat grondbroeders eieren gaan leggen. Dan moet met de realisatie worden gewacht 
tot de jonge vogels zijn uitgevlogen. De effecten op (broed)vogels in het plangebied en de 
directe omgeving zullen verder beperkt of nihil zijn. Na realisatie van het plan ontstaan door 
de aanleg van beplanting en tuinen overigens ook weer nieuwe broedmogelijkheden. 

Werkzaamheden die broedbiotopen van vogels verstoren of beschadigen moeten zoveel 
mogelijk worden voorkomen. Dit is mogelijk door gefaseerd te werken en de uitvoering in 
elk geval op te starten buiten het broedseizoen van de aanwezige vogels. Is dat niet moge-
lijk dan dient aantoonbaar te zijn onderzocht (deskundige) dat er geen vernietiging van nes-
ten, eieren of jongen zal plaatsvinden. 

5.5 Overige soorten 

Van de overige beschermde soorten en soortgroepen is te stellen dat deze in het plange-
bied niet voorkomen of zijn te verwachten. Ook zullen de geplande activiteiten geen effect 
hebben op deze soorten. 
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6 Gebiedsbescherming 
Dit hoofdstuk beschrijft in algemene zin de te verwachten effecten van realisatie van het 
bestemmingsplan op beschermde gebieden en doelsoorten. Het plangebied ligt aan de 
zuidoostrand van Leusden op de grens met het buitengebied.  

Artikel 2.1 Wnb vormt de invulling van de gebiedsbescherming van de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn en heeft als doel het beschermen en instandhouding van bijzondere gebie-
den in Nederland. De Wnb sluit aan bij de Europese gebiedsbescherming zoals vastgelegd 
in de Vogel- en Habitatrichtlijn. De Nederlandse wetgeving heeft dit vastgelegd in een groot 
aantal Natura 2000 gebieden. 

6.1 Natura 2000 

Natura 2000 omvat een samenhangend Europees netwerk van beschermde natuurgebie-
den. Alle Europese lidstaten dragen hieraan bij. Natura 2000 is gericht op het behoud van 
natuurgebieden en de ontwikkeling daarvan. De Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn vormen 
hiervoor de onderliggende basis. Alle Natura 2000-gebieden liggen binnen de Ecologische 
Hoofdstructuur.  

Het plan ligt op ca. 12 km van van Natura 
2000 gebied Arkemheen, 14 km van de 
Veluwe en de Rijntakken en 20km van de 
Oostelijke Vechtplassen (zie figuur 
hiernaast Synbiosys oktober 2019).  

6.2 Uitspraak PAS Raad van State 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State heeft op 29 mei 2019 be-
slist dat het Programma Aanpak Stikstof 
(PAS) niet meer is te gebruiken als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten, die 
leiden tot een stikstoftoename ter plaatse van stikstofgevoelige habitattypen en soorten in 
Natura 2000-gebieden. Het Ministerie van BiZa heeft op 2 juli een factsheet gemaakt hoe 
hiermee vooralsnog moet worden omgegaan. Een aantal relevante aspecten staan hieron-
der. 

De beslissing van de Raad van State heeft vergaande consequenties voor ruimtelijke ont-
wikkelingen, zoals woningbouw, de aanleg van infrastructuur (o.a. vaar-, spoor-, en auto-
wegen), de bouw van nieuwe bedrijven en agrarische activiteiten die kunnen leiden tot een 
toename van de stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-
gebieden. 

Hierdoor is het een stuk ingewikkelder geworden om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te 
maken en te realiseren die effecten hebben voor de stikstofdepositie op stikstofgevoelige 
habitattypen in Natura 2000-gebieden. 

Stikstof is één van de aspecten waarop een project of plan (zoals een bestemmingsplan) 
moet worden getoetst. Complicerende factor hierbij is dat stikstof tot op grote(re) afstand 
van de bron neerslaat. Daarbij zijn er in Nederland momenteel 118 Natura 2000-gebieden 
met overbelaste stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden van (dier)soorten.  

Nu het ecologisch onderzoek (“de passende beoordeling”) van het PAS niet meer als basis 
voor toestemmingverlening kan worden gebruikt, is voor veel ruimtelijke ontwikkelingen, 
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ook op grote afstand van Natura 2000-gebieden, nodig dat zij op een andere manier gaan 
aantonen, dat hun project of plan (zoals een bestemmingsplan) op voorhand geen signifi-
cant schadelijke effecten heeft op de Natura 2000-gebieden. Pas daarna kan toestemming 
worden verleend. De passende beoordeling van het PAS kan daarvoor sinds de uitspraak 
van 29 mei 2019 niet meer worden gebruikt. 

Voor projecten betekent dit dat moet worden beoordeeld of een natuurvergunning is vereist. 
Gedeputeerde staten (en in een aantal gevallen het ministerie van LNV) zijn het bevoegde 
gezag voor deze vergunning. Zij dienen te beoordelen of voor een project een natuurver-
gunning is vereist. Voor bestemmingsplannen geldt weliswaar geen natuurvergunnings-
plicht, maar ook zij moeten aan de eisen van de Wet natuurbescherming voldoen. Bij de 
voorbereiding van een bestemmingsplan is een beoordeling nodig om te bepalen of de met 
het bestemmingsplan mogelijk gemaakte ontwikkelingen significant negatieve effecten zou-
den kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. Is dat het geval, dan is ook  een pas-
sende beoordeling (en als gevolg daarvan ook een milieueffectrapport) noodzakelijk.  

6.3 Gevolgen woningbouw 

Wordt in de voortoets op basis van objectieve gegevens geconcludeerd dat er geen signifi-
cant negatieve effecten zijn te verwachten voor de instandhoudingsdoelen van het betrok-
ken Natura 2000-gebied, dan kan volgens de factsheet van het ministerie worden volstaan 
met een voortoets en kan de gemeenteraad (voor wat betreft de stikstoftoets) het bestem-
mingsplan vaststellen. Dit is het geval als bijvoorbeeld geen toename plaatsvindt van de 
stikstofdepositie.  

Wordt woningbouw gerealiseerd op gronden waar voorheen bijvoorbeeld (planologisch le-
gaal en ten tijde van de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan feitelijk bestaande) 
agrarische activiteiten plaatsvonden en die activiteiten worden gestaakt (omdat bijvoorbeeld 
op die gronden woningen worden gebouwd en als gevolg daarvan de agrarische functie 
verdwijnt) dan mag in beginsel de daarmee samenhangende vermindering van de stikstof-
depositie in mindering worden gebracht op de toename van de stikstofdepositie als gevolg 
van de woningbouw. Dat kan ertoe leiden dat per saldo de effecten op de stikstofgevoelige 
habitattypen in Natura 2000-gebieden gelijk blijven (en soms zelfs verminderen als gevolg 
van het verdwijnen van die agrarische functie). Er hoeft dan geen passende beoordeling te 
worden uitgevoerd. 

6.4 Situatie Hamersveldseweg 115  

In de voorliggende situatie is in de bestaande situatie een gasgestookte ongeïsoleerde wo-
ning met bijgebouwen aanwezig. Daar komen 2 woningen voor terug, welke goed zijn ge-
isoleerd en emissieloos worden uitgevoerd. Daarmee neemt de stikstofemissie af.  

Als basis voor de nieuwe situatie is uitgegaan van realisatie van twee nieuwe geschakelde 
woningen. Op basis van de CROW publicatie 317 (verkeergeneratie) is uitgegaan van een 
verkeersgeneratie per woning voor landelijk wonen van 7.4 bewegingen per etmaal en een 
woning zonder stikstofemissie (geen gas, hout of pellets). Feitelijk gaat het om een toena-
me van met één woning. 

Uit de Aeriusberekening (Aerius 2019) volgt dan dat er geen stikstofdepositie is berekend 
hoger dan 0.00 mol/ha/jaar in de gebruiksfase.  

Voor de aanlegfase is nog geen goede berekening te maken. Er is nog geen aannemer be-
kend zodat ook geen stikstofemissie is aan te geven. Het gaat hier om een wijziging be-
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stemmingsplan. Een bestemmingsplan moet in principe realiseerbaar zijn. Als de aannemer 
elektrisch materieel inzet, dan zal er geen toename zijn van de stikstofemissie. Daarmee is 
aangetoond dat het plan in principe uitvoerbaar is. Wel is het aan te bevelen zodra de aan-
nemer bekend t.b.v. de aanvraag Omgevingsvergunning een aanvullende stikstofbereke-
ning uit te voeren op basis van het feitelijk in te zetten materieel. Op basis van een inschat-
ting vanuit andere projecten en uitgaande van materieel niet ouder dan 3 jaar is een indica-
tieve berekening gemaakt. Er is dan geen depositie berekend hoger dan 0.00 mol/ha/jr.  

Voor de vaststelling van het bestemmingsplan is hiermee een passende beoordeling of een 
aanvraag Wnb-vergunning voor gebieden. 

6.5 Nationaal natuurnetwerk (NNN) en Groene Contour (GC) 

Naast toetsing op Natura 2000 gebied vindt separaat een toetsing plaats op het Nationaal 
natuurnetwerk (NNN), de voormalige Ecologische hoofdstructuur. Voor het NNN is door de 
provincie Utrecht een aantal criteria opgesteld waaraan wordt getoetst of een plan invloed 
heeft op de wezenlijke waarden en kenmerken.  

Daarnaast is een Groene Contour (GC) aangewezen. Dat zijn gebieden met andere func-
ties dan natuur die ruimtelijk verweven zijn met de natuur van het Nationaal natuurnetwerk 
en daar functioneel mee samenhangen. Het beleid in de GC is gericht op versterking van 
die samenhang.  

De geplande woningen liggen buiten de begrenzing van het NNN Op basis van de ligging 
van het plangebied ten opzichte van de begrenzing van het NNN mag worden aangenomen 
dat er geen effecten zijn te verwachten op de wezenlijke waarden en kenmerken van het 
NNN. Specifieke maatregelen of aanvullend onderzoek worden niet nodig geacht. 

Het oostelijke deel van het weiland behoort wel tot de Groene Contour. Dat betekent dat 
hier bij voorkeur aandacht wordt gegeven aan natuurontwikkeling. Plan is ter plaatse een 
boomgaard te realiseren. Aan de noord- en zuidkant van het perceel zijn al houtwallen 
aanwezig. Het is niet aan te bevelen de oostgrens ook dicht te planten omdat dan het open 
karakter te veel wordt aangetast. De natuurwaarde van de grenzen is te verhogen door bijv. 
een strook van een paar meter langs de sloot aan de zuidzijde en de noordgrens te verrui-
gen. Een optie is ook (een deel van) de oever van de sloot schuin af te graven zodat er een 
geleidelijke overgang op de noordoever ontstaat, met een plas-dras situatie.  
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7 Conclusies en aanbevelingen  

7.1 Algemeen 

Verschillende soorten planten, dieren worden beschermd in de Wet natuurbescherming. Op 
basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn, zijn in de Wet speciale beschermingsgebieden aan-
gewezen. Een ruimtelijke ontwikkeling is alleen mogelijk als duidelijk is dat de nesten, holen 
of andere verblijfsplaatsen niet worden vernield of beschadigd. Verstoring is in sommige 
gevallen wel toegestaan, mits er geen negatief effect is op populatieniveau. Beschermde 
planten mogen niet worden verwijderd van hun groeiplaats. Ook mogen door een ruimtelij-
ke ontwikkeling geen significante negatieve effecten plaatsvinden op beschermde gebie-
den. 

Adviesbureau Groenewold Milieu & Natuur heeft in opdracht van initiatiefnemer een natuur-
toets uitgevoerd voor de sloop van de bestaande woning en schuren aan de Hamers-
veldseweg 115 te Leusden.  

7.2 Beschermde soorten 

Er zijn geen beschermde soorten of verblijfplaatsen aangetroffen. Specifiek is gezocht naar 
(potentiële) verblijfplaatsen van steenuil, huismus, marters en vleermuizen. Er zijn geen 
sporen als poepresten, braakballen, veren of nesten gevonden. In de te slopen gebouwen 
zijn geen toegangspunten met achterliggende ruimte aanwezig, welke geschikt zijn als vas-
te verblijfplaats voor vleermuizen. De bebouwing is niet geschikt of toegankelijk voor mar-
ters of uilen. Het grootste deel van de dakpannen is voorzien van vogelschroot en niet toe-
gankelijk voor de huismus. Op een paar plekken op de schuur zijn de pannen wel toegan-
kelijk. Daar blijkt uit onderzoek geen nestmateriaal aanwezig. De directe omgeving van de 
schuur is overigens niet heel aantrekkelijk voor huismussen vanwege het ontbreken van 
dekking. Er verdwijnen bij realisatie van de plannen met zekerheid geen beschermde ver-
blijfplaatsen.  

Het is niet onmogelijk dat diverse soorten vogels broeden rond het plangebied. Alle broe-
dende vogels zijn beschermd. Bij aanvang van de werkzaamheden in het broedseizoen 
verdient het daarom aanbeveling om vanuit de zorgplicht het gebied voorafgaand aan de 
werkzaamheden nogmaals te controleren op mogelijke verblijfplaatsen. Als broedende vo-
gels aanwezig zijn moet worden gewacht tot de jonge vogels zijn uitgevlogen. 

Er geldt een vrijstelling voor de algemeen beschermde soorten (Omgevingsverordening 
Utrecht). Overigens blijft de algemene zorgplicht altijd van kracht. 

Het aanvragen van een ontheffing is niet nodig. 

7.3 Gebiedsbescherming 

Het plangebied ligt op ca. 12-20 km van de omliggende Natura2000 gebieden, met de Ar-
kemheen als dichtstbijzijnde.  Het bestaande gebruik bestaat uit een gasgestookte woning. 
Het nieuwe gebruik bestaat uit twee gasloze woningen. Dit betekent een afname van de 
stikstofemissie. Uit een Aeriusberekening op basis van 7,4 mvt/etmaal is geen depositie be-
rekend hoger dan 0.00 mol/ha/jaar. Aanvullend onderzoek of een vergunning Wet natuur-
bescherming is niet nodig. 
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7.4 Nationaal natuurnetwerk (NNN) / Groene Contour (GC) 

Het plan ligt buiten de begrenzingen van het NNN. Op basis van de ligging van het plange-
bied ten opzichte van de begrenzing van het NNN mag worden aangenomen dat er geen 
effecten zijn te verwachten op de wezenlijke waarden en kenmerken van het NNN. Speci-
fieke maatregelen of aanvullend onderzoek worden niet nodig geacht. 

De geplande woningen zelf liggen buiten de groene contour. Het oostelijk deel van het wei-
land en de sloot aan de zuidgrens ligt wel binnen de Groene Contour. De provincie streeft 
binnen de GC naar rijk gevarieerde kleinschaligheid en bijzondere aandacht voor de deel-
gebieden. Plan is op het weiland aan de oostzijde een boomgaard te realiseren. De na-
tuurwaarde is verder te verhogen door verruiging van de noord- en zuidgrens van het per-
ceel. Ook is een optie om (een deel van) de noordoever af te graven tot een flauwe helling, 
waardoor een veel meer natuurlijke overgang ontstaat. 

7.5 Voorbehoud en zorgplicht 

De voorliggende natuurtoets is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden, litera-
tuuronderzoek en een verkennend terreinbezoek. Om de risico’s op verstoring van be-
schermde soorten (bijv. vogels) op het werkterrein te minimaliseren, wordt aanbevolen om 
voorafgaand aan de werkzaamheden het terrein te controleren op de aanwezigheid van 
beschermde soorten.  

Algemene zorgplicht 
Voor alle beschermde soorten, dus ook voor de soorten die zijn vrijgesteld van de onthef-
fingsplicht, geldt wel een zogenaamde ‘algemene zorgplicht’ (art. 1.11 Wnb). 

Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade 
aan beschermde soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent onder 
meer dat een initiatiefnemer zich tijdig op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, 
de kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen van het plan. Bij de uitvoering moeten 
negatieve gevolgen zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel beperkt of ongedaan ge-
maakt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het voorkómen van verontrusting of verstoring in de 
kwetsbare perioden zoals de broed-/voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid 
van de jongen. 

De kwetsbare perioden kan per soortgroep verschillen. Als ‘veilige’ periode voor alle groe-
pen geldt in het algemeen de periode van half augustus tot half november, de periode 
waarin de voortplantingstijd achter de rug is en dieren als vleermuizen, overige zoogdieren 
en amfibieën nog niet in winterslaap zijn. Indien een plangebied in die periode bouwrijp 
wordt gemaakt, geeft realisatie gedurende het winterseizoen en het daarop volgende voor-
jaar meestal geen problemen. Vaak is het voldoende om rekening te houden met de broed-
tijd (15 maart-15 juli-huismus tot 15 augustus).  

Als bekend is dat werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen de kwetsbare perio-
den van de soorten, is het zaak ervoor te zorgen dat het gebied tegen die tijd ongeschikt is 
als leefgebied voor die soorten. Zo kan bijvoorbeeld vegetatie buiten het broedseizoen 
worden verwijderd of kunnen bomen buiten het broedseizoen worden gekapt, zodat er 
geen vogels gaan broeden. Hierbij geldt overigens wel de algemene zorgplicht. 

Beschermde soorten 
Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschermde soorten worden waarge-
nomen dienen maatregelen te worden genomen om schade aan deze individuen zo veel 
mogelijk te voorkomen (bijvoorbeeld wegvangen en verplaatsen).  



FF Hamersveldseweg 115 Leusden Nov.19-v3.doc 14 Versie: 19 oktober 2019

7.6 Ecologische kansen / natuurinclusief bouwen 

Overigens zijn in de nieuwbouw relatief eenvoudig extra voorzieningen (niet verplicht) te 
realiseren voor vogels zoals huismus en gierzwaluw en/of vleermuizen. Door de betere iso-
latie van woningen verdwijnen openingen, kieren e.d. en daarmee nest- en schuilplaatsen, 
die vroeger heel gewoon waren. De maatregelen kosten weinig geld maar betekenen veel 
voor de betreffende soorten. Zo is een bijdrage te leveren aan het behoud van deze soor-
ten voor de toekomst.  

Bijvoorbeeld een speciale neststeen voor huismus of gierzwaluwen (eten veel muggen). 
Een toegang tot de spouw via een kleine opening in de overstek voor vleermuizen (eten 
veel muggen) is bij nieuwbouw eenvoudig mee te nemen. Ook een spouwmuurkast is bij 
nieuwbouw gemakkelijk in te metselen. De dieren krijgen daarmee extra verblijfplaatsen ter 
beschikking. Een aantal voorbeelden is weergegeven in Bijlage 4. Ingeval er voorzieningen 
voor de huismus worden geplaatst, denk dan ook aan het realiseren van een paar hagen 
en zandplekken. 

Bij de landschappelijke inpassing is het advies om de noordoever van de sloot aan de zuid-
zijde (deels) af te graven tot een flauwe helling. Dat geeft veel meer dynamiek en leidt tot 
een grotere biodiversiteit. Als de boomgaard is aangelegd is dat potentieel zeer geschikt 
voor het plaatsen van een nestkast voor de steenuil.  

Ook het verruigen van een strook aan de noord en zuidgrens van het perceel kan bijdragen 
aan de biodiversiteit ter plaatse.  

8 Advies 
 Bij uitvoering van de werkzaamheden altijd invulling geven aan de ‘algemene zorgplicht’ 

(art. 1.11 Wet natuurbescherming), wat inhoudt dat de initiatiefnemer passende maat-
regelen neemt om schade aan beschermde soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te 
beperken. 

 Concreet houdt de zorgplicht hier in om de sloop en het bouwrijp maken van het terrein 
uit te voeren buiten de broedtijd. Overigens mogen eventuele vroege of late legsels niet 
worden verstoord. De beste tijd is dan tussen 15 juli en 15 maart. Bij start van de 
werkzaamheden in de broedtijd vooraf een extra controle uitvoeren op aanwezigheid 
van broedende vogels. 

 Als onverhoopt beschermde soorten worden aangetroffen moet het werk worden 
stilgelegd tot er een passende oplossing is gevonden. Advies is dan daarbij een ter 
zake deskundige in te schakelen. In een dergelijk geval is dan meestal ook een 
ontheffing Wnb nodig van de provincie. 

 In de nieuwbouw aandacht besteden aan natuurinclusief bouwen. Dat kan door een 
aantal voorzieningen in de nieuwbouw mee te nemen, zoals genoemd in Bijlage 4, bijv. 
door plaatsing van een steenuilenkast in de aan te leggen boomgaard.  

 Er is geen stikstofdepositie berekend hoger dan 0.00 mol/ha/jaar. Significant negatieve 
effecten op Natura2000 gebied Veluwe zijn er niet. 
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Samenvatting Wet Natuurbescherming 
in werking per 1 januari 2017 – versie 16 februari 2017 

Inleiding 
In deze bijlage worden in het kort het wettelijk kader van de natuurwetgeving beschreven en de toepassing 
bij ruimtelijke ingrepen en beheer. De bescherming van natuur in Nederland is vastgelegd in Europese en 
Nationale wet- en regelgeving. Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getre-
den. De Wnb vervangt de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. De Wet 
beoogt waardevolle natuur te beschermen met duidelijke en eenvoudige regels. Er is net als in de oude 
regelgeving onderscheid tussen soortenbescherming en gebiedsbescherming. Daar waar sprake is van 
Europese bescherming verandert er qua beschermingsniveau niet zo veel. In de soortenbescherming is 
wel het één en ander gewijzigd voor wat betreft de nationale bescherming.  

De uitvoeringsregels zijn vastgelegd in het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming. 

Doel van de Wet 
Vooruitlopend op de Omgevingswet beoogt het Rijk met de bovengenoemde samenvoeging van drie wet-
ten in de Wnb, invulling te geven aan vermindering en vereenvoudiging van het aantal regels. Artikel 1.10 
geeft aan dat de Wnb gericht is op  
a. het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde, en het behou-

den en herstellen van de biologische diversiteit; 
b. het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maatschappelijke 

functies, en 
c. het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waardevolle 

landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhistorische beteke-
nis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies. 

Hiermee is ook duidelijk dat natuur en economie beide van belang worden geacht en dat het ontwikkelen 
van natuur ten dienste kan staan van maatschappelijke functies. Of zoals de memorie van antwoord het 
stelt: ‘De ambitie van het natuurbeleid en het doel van de natuurwetgeving is om de natuur en de maat-
schappij, ecologie en economie, met elkaar te verbinden en zo mogelijk elkaar laten versterken.’  

Ook is er de verplichting natuurvisies op te stellen (art. 1.5-1.7). Dit gebeurt op provinciaal niveaus via een 
Natuur- of Omgevingsvisie en het vaststellen van een verordening. Ook het Rijk stelt een nationale Na-
tuurvisie op. Qua beschermingsniveau gelden in ieder geval de Europese regels en zijn beperkt aanvul-
lende regels op nationaal niveau gesteld ter bescherming van soorten. 

De Wnb zal t.z.t (medio 2019) in principe integraal worden opgenomen in de Omgevingswet, via de Aan-
vullingswet natuur. 

Bevoegdheid 
Een andere belangrijke wijziging is dat in de meeste gevallen de Provincie het bevoegd gezag is, voor 
vrijwel alle vergunningen, ontheffingen, meldingen en handhaving van het natuurbeleid. De provincie heeft 
conform art. 1.12 een actieve rol in de bescherming, instandhouding en herstel van de natuur in de provin-
cie. Het aanwijzen van gebieden behorende tot het Natuurnetwerk Nederland is een verplichting. Daar-
naast mogen provincies ook bijzondere provinciale natuurgebieden of landschappen aanwijzen. Alleen bij 
nationale belangen, zoals bijv. hoofdwegen en spoorwegen, is het Rijk bevoegd gezag. Gemeenten blijven 
wel het eerste aanspreekpunt voor de aanvraag van een Omgevingsvergunning. Het is evenals in de oude 
situatie niet verplicht om voor natuur ‘aan te haken’. Een ontheffing of vergunning voor de natuur is los van 
de omgevingsvergunning aan te vragen. Een ontheffing Flora- en Faunawet lag bij Rijksdienst voor On-
dernemend Nederland (RVO.nl). Deze taak is dus nu ook naar de provincie overgegaan. Daarmee is de 
provincie in de meeste gevallen bevoegd gezag voor zowel de soort- als de gebiedsbescherming.  

Procedures 
Er staat in beginsel een doorlooptijd van 13 weken voor zowel een ontheffing als voor een vergunning. 
Verlenging is mogelijk met maximaal 7 weken. Bij aanhaken binnen de Omgevingsvergunning geldt de uit-
gebreide procedure van 26 weken. Bezwaar en beroep moet eerst bij een regionale rechtbank worden in-
gediend en daarna in voorkomende gevallen naar de Raad van State. In Art. 5.13 was een aanhaakver-
plichting opgenomen. D.w.z. dat bij een aanvraag Wnb verplicht moet meelopen bij een aanvraag Omge-
vingsvergunning. Deze verplichting is vooralsnog geschrapt, in ieder geval tot de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet (medio 2019). Het is dus mogelijk een Wnb vergunning aan te vragen los van de Omge-
vingsvergunning. Vrijwillig aanhaken mag wel. 



Gemeenten behouden de loketfunctie. Bij een aanvraag Omgevingsvergunning waar gevolgen kunnen zijn 
voor beschermde soorten, moet een natuurtoets deel uitmaken van de procedure. Een eventuele onthef-
fing kan vooraf worden aangevraagd bij de provincie. Als bij het indienen van een aanvraag Omgevings-
vergunning vooraf geen aparte ontheffing Wnb is aangevraagd moet de natuurtoets wel aanhaken. De 
gemeente legt de aanvraag dan voor aan de provincie. De provincie geeft op grond van de inhoudelijke 
toetsing al dan niet een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) af.  

Stappenplan soortbescherming ruimtelijke ingrepen (folder Min. EZ)



Soortbescherming 
In art. 1.10 is de intrinsieke waarde van de natuur expliciet erkend. Het bevoegd gezag oefent taken en 
bevoegdheden uit met het oog op die doelen. Eén van de instrumenten is het opstellen van een natuurvi-
sie, zowel nationaal als provinciaal, waarin het beleid en de bescherming expliciet is uitgewerkt. 

Voor de soortenbescherming wijkt de Wet natuurbescherming af van de voorheen geldende Flora- en 
Faunawet. Er zijn drie beschermingsniveaus te onderscheiden, twee op Europese en één op nationale 
grondslag. Dit vloeit voort uit het principe dat de regelgeving in principe niet strenger hoeft te zijn dan de 
Europese regels. Daarmee wijzigt ook een aantal definities. Zo is in art. 3.1 Wnb het woord ‘opzettelijk’ 
toegevoegd. Het opzettelijk doden, vangen is niet toegestaan. Het opzettelijk verstoren is in sommige situ-
atie wel toegestaan, als dat niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de soort. 
Voorwaardelijke opzet is hierbij inbegrepen. Dat is bewust de kans aanvaarden dat gedragingen schadelij-
ke gevolgen hebben voor beschermde soorten. Uit het voorgaande blijkt dat natuuronderzoek vooraf, in 
veel gevallen een vereiste is. 

Beschermingsregime 
De Wnb kent drie invalshoeken van bescherming. Twee geënt op de Europese regels en één op nationaal 
niveau. Daarbij zijn de regels van de Europese bescherming vrijwel één op één overgenomen. 

Vogelrichtlijnsoorten : Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (art. 3.1-3.4 Wnb) 
Habitatrichtlijnsoorten : Dier- en plantensoorten die strikt beschermd zijn uit Bijlage IV Habitatrichtlijn, Bij-

lage I en II van het verdrag van Bern en Bijlage II van het verdrag van Bonn (art. 
3.5-3.9 Wnb). 

Andere soorten : Dier- en plantensoorten genoemd in Bijlage bij art. 3.10 en 3.11 Wet natuurbe-
scherming Onderdeel A en B. Ca. 145 soorten. 

Hiermee zijn ca. 700 soorten vogels en ca. 230 andere Europese en nationale soorten beschermd. Voor 
ca. 200 soorten die eerder wel beschermd waren onder de Flora- en Faunawet geldt nu alleen de algeme-
ne zorgplicht. 

De indeling in de Tabel 1, 2 en 3 soorten uit de Flora- en Faunawet is verdwenen. Daarvoor in de plaats 
kunnen de provincies een vrijstellingsverordening opstellen. Deze kunnen dus per provincie verschillen, 
wat ook de bedoeling is van de wetgever. Zo kunnen regionaal bedreigde soorten worden beschermd en 
daar waar geen bedreiging bestaat op populatieniveau is minder bescherming nodig.  

Verboden 
De Wnb kent voor elk van de drie categorieën van beschermde soorten aparte bestuursrechtelijke en straf-
rechtelijke verboden. Deze sluiten aan bij de verboden in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de 
nationale soorten geldt een iets soepeler regime met minder verboden en meer ruimte voor afweging van 
belangen. Alle verboden zijn van toepassing op individuen. Het opzettelijk handelen omvat ook voorwaar-
delijke opzet. Dat betekent het bewust de aanmerkelijke kans aanvaarden dat een gedraging schadelijke 
gevolgen heeft voor beschermde soorten. 

Relevante belangen voor vrijstellingen bij ruimtelijke ingrepen 
In de Wnb is een regeling opgenomen voor de jacht (art. 3.20 e.v.), een landelijke regeling voor schade-
bestrijding (art. 3.15), gedragscodes (art. 3.31), regulier onderhoud en beheer Rijk (regeling) en enkele bij-
zondere vrijstellingsregelingen (bijv. dierenambulances). Er zijn 6 landelijke schadesoorten aangewezen, 
te weten: Canadese gans, houtduif, kauw, konijn, vos en zwarte kraai. Er is een landelijke vrijstellingsrege-
ling voor regulier beheer en onderhoud e.d. in gevallen waar het Rijk bevoegd is (in regeling aangewezen 
nationaal beschermde soorten). 

Provincies hebben de bevoegdheid om vrijstellingen te verlenen (PS) of ontheffingen (GS) van de verbo-
den genoemd in de art. 3.3, 3.8 of 3.10.  

Om te kunnen afwijken van de verbodsbepalingen gelden 3 voorwaarden (ar. 3.3 lid 4, 3.8 lid 5, 3.10 lid 2): 
- Er is geen andere bevredigende oplossing 
- Er moet een in de wet genoemd wettelijk belang zijn (verschillend per beschermingsregime) 
- De ingreep mag geen afbreuk doen aan de gunstige staat van instandhouding van de soort 

Als aan deze drie is vereisten voldaan, is het aanvragen van een ontheffing mogelijk. Daarnaast is het 
mogelijk dat er aanvullende vrijstellingen gelden voor bepaalde handelingen. Bijvoorbeeld door te werken 
volgens een goedgekeurde gedragscode (met maatregelen voor de betreffende soort en handeling), of 
zoals omschreven in een provinciale verordening.



De genoemde belangen verschillen per type beschermingsregime. Dit kan van belang zijn voor het al dan 
niet verkrijgen van een ontheffing. 

 Soorten Vogelrichtlijn: 
- in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; 
- ter bescherming van flora of fauna; 

 Dier- en plantensoorten Habitatrichtlijn/verdragen van Bern en Bonn: 
- in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of  
- in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats; 
- in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen vang-

groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip 
van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

 Nationaal beschermde soorten planten en dieren: 
- in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het 

daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 
- in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw; 
- in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, wa-

terstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbe-
heer; 

- in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een be-
paald gebied; of 

- in het algemeen belang. 

Gedragscode (art. 3.31) 
Verboden en meldingen (art. 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.10 Wnb) zijn niet van toepassing als handelingen aan-
toonbaar worden uitgevoerd conform een door de Minister goedgekeurde gedragscode. De gedragscode 
moet ook feitelijk betrekking hebben op de betreffende soort, uit te voeren handelingen en plaatsvinden in 
het kader van één van de volgende doelen: 

- Bestendig gebruik, beheer en onderhoud 
- Ruimtelijke ontwikkeling of inrichting 

Er moet gewaarborgd zijn dat er geen benutting of economisch gewin plaatsvindt en er sprake is van zorg-
vuldig handelen.  

Bestaande gedragscodes van de Flora- en Faunawet blijven geldig (max. 5 jaar) tot een nieuwe gedrags-
code conform de Wnb is goedgekeurd. 

Vogels 
Bij vogels is verstoring tijdens het broedseizoen niet per sé verboden als de gunstige staat van instand-
houding niet in gevaar is (zorgplicht geldt wel). Dit geldt alleen voor het verstoren. Het vernielen of be-
schadigen van nesten blijft verboden. Voor de jaarrond beschermde soorten mogen de nesten niet worden 
beschadigd of vernietigd. Wel kan verstoring er toe leiden dat beschermde vogels kiezen voor een alterna-
tieve nestlocatie. Ook hier geldt altijd de algemene zorgplicht. Dat houdt onder meer in dat een initiatief-
nemer zich tijdig op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de kwetsbaarheid ervan, de moge-
lijke gevolgen van het plan voor de natuur en mogelijke maatregelen om negatieve gevolgen tegen te 
gaan. In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen de oude regelgeving en de Wnb weergegeven: 

Verboden Flora- en Faunawet Verboden Wet natuurbescherming 

Doden, verwonden, vangen Opzettelijk doden of vangen 

Opzettelijk verontrusten Opzettelijk storen 

Beschadigen, vernielen, uithalen, verstoren nesten, 
holen, vaste rust- of verblijfplaatsen 

Opzettelijk vernielen, beschadigen van nesten, 
rustplaatsen en eieren of wegnemen nesten 

Rapen, uit nest nemen, beschadigen of vernietigen 
van eieren 

Rapen en onder zich hebben van eieren 

Handel, vervoer en onder zich hebben Handel, vervoer en onder zich hebben 

Uitzetten in vrije natuur Uitzetten in vrije natuur 

De bescherming van een nest omvat ook de inhoud en functionele omgeving daarvan, voor zover het 
broedsucces daarvan afhankelijk is. Dit impliceert dat inheemse in gebruik zijnde nesten beschermd zijn 



gedurende het broedseizoen. Buiten het broedseizoen zijn nesten niet beschermd, behalve voor soorten 
met jaarrond beschermd nesten.  

Jaarrond beschermde nesten 
Vooralsnog is de verwachting dat de indeling van de jaarrond beschermde nesten niet zal wijzigen onder 
de Wet natuurbescherming. Het betreft dan de indeling waarbij nesten van vogelsoorten in categorie 1 t/m 
4 jaarrond beschermd zijn. De nesten van soorten in categorie 5 zijn beschermd als er onvoldoende alter-
natieven zijn. De Provincie kan per verordening hiervan afwijken. 

Verstoring 
In art. 3.1 lid 4 is opgenomen dat het opzettelijk verstoren van vogels verboden is. Lid 5 stelt dat dit niet 
van toepassing is als de verstoring niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de 
desbetreffende vogelsoort (doden en vernielen van nesten blijft dus wel verboden). Dit vraagt dan om na-
der en specifiek onderzoek, zoals om welke soort het gaat (algemeen/zeldzaam/bedreigd), de locatie, de 
periode van het jaar en de intensiteit, duur en frequentie van de verstorende activiteit en of er voldoende 
uitwijkmogelijkheden zijn. Verstoring in het broedseizoen ligt daarbij heel kritisch als dit invloed heeft op 
het broedsucces (art. 5d Vogelrichtlijn).  

Zorgplicht (art. 1.11 Wnb) 
In artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming is de zorgplicht omschreven. De zorgplicht geldt voor alle 
soorten en alle beschermde gebieden. Dus ook voor niet specifiek in de wetgeving benoemde soorten. 
Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor beschermde gebieden, in het wild levende dieren en planten 
en hun directe leefomgeving. Een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of 
nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een beschermd gebied of voor in het wild le-
vende soorten, laat deze handelingen achterwege. Indien het achterwege laten redelijkerwijs niet kan wor-
den gevraagd, worden maatregelen getroffen om de gevolgen te voorkomen, of zoveel mogelijk beperkt of 
ongedaan gemaakt. Dat houdt onder meer in dat een initiatiefnemer zich tijdig op de hoogte stelt van de 
aanwezige natuurwaarden, de kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen van het plan. Bij de uitvoe-
ring moeten negatieve gevolgen zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel beperkt of ongedaan ge-
maakt. 

In art. 7.2 is bepaald dat Gedeputeerde Staten bevoegd zijn tot handhaving (last onder bestuursdwang). 

Gebiedsbescherming 
De bescherming van gebieden is geregeld via een aantal sporen. Dat zijn Natura 2000 gebieden, gebie-
den behorende bij het natuurnetwerk Nederland (NNN), provinciale natuurgebieden of provinciale land-
schappen. Deze laatste twee zijn nieuw t.o.v. de wetgeving voor 1 januari 2017. 

Natura 2000 gebieden 
De Natura 2000 gebieden zijn op basis van Europese regels aangewezen als beschermde gebieden, incl. 
de daarbij horende beschermde soorten en habitats. Omdat de Europese regels worden gevolgd is er ten 
aanzien van de gebiedsbescherming niet veel gewijzigd. Nederland kent een 164 Natura 2000 gebieden, 
waarvoor instandhoudingsdoelen zijn vastgesteld. Per gebied is het ook de bedoeling beheerplannen vast 
te stellen. Daarin staat o.a. welke maatregelen nodig zijn om de natuurdoelen te halen en welk (bestaand 
en toekomstig) gebruik al dan niet vergunningplichtig is. Voor regulier onderhoud en beheer is dan in prin-
cipe geen vergunning nodig (Art. 2.9 Wnb). Overigens blijft de zorgplicht altijd gelden. Omdat de meeste 
onder de oude wetgeving beschermde natuurmonumenten in een Natura 2000 gebied liggen is de aparte 
bescherming van deze natuurmonumenten vervallen. 

Als handelingen kunnen leiden tot nadelige effecten voor instandhoudingsdoelen van een Natura 2000 
gebied is een vergunning nodig. Zoals gezegd is de provincie meestal bevoegd gezag. De vergunning-
aanvraag kan apart bij de provincie of via de Omgevingsvergunning bij de gemeente.  

Passende beoordeling (Art. 2.7-2.8 Wnb) 
Als een project of andere handeling gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, mogelijk schadelijke ge-
volgen heeft voor een Natura 2000-gebied is een natuurvergunning noodzakelijk, tenzij een wettelijke uit-
zondering geldt. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld het handelen conform een vastgesteld beheerplan of een 
programma (PAS, Art. 2.9 Wnb) of het weiden van vee (Art. 2.9 Regeling Wnb). Ook bestaand gebruik op 
referentiedatum 31 maart 2010 is een uitzondering. Het bevoegd gezag moet hier dan wel redelijkerwijs 
van op de hoogte (kunnen) zijn en de handelingen mogen niet of niet in betekenende mate zijn gewijzigd. 
Mogelijk leidt dit tot discussies vanwege oudere Europese data voor Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijnge-
bieden, resp. 10 juni 1994 en 7 december 2004.  



Er is overigens geen definitie van een project of een andere handeling. Alle activiteiten welke geen project 
zijn, zijn daarmee feitelijk ‘andere handelingen’. 

Onderzoek moet uitwijzen of deze gevolgen significant kunnen zijn. De gevolgen moeten worden beoor-
deeld in samenhang met die van andere plannen en projecten (‘cumulatieve effecten’). Als er geen effec-
ten zijn, is geen vergunning nodig. Als de effecten klein zijn, volgt een verslechterings- en verstorings-
toets’. Bij mogelijke significante effecten volgt een ‘passende beoordeling’. Het positieve effect van maat-
regelen mag niet bij de afweging voor vergunningplicht worden betrokken. Dat mag wel bij het besluit op 
een vergunningaanvraag.  

In de verslechterings- en verstoringstoets worden de effecten gespecificeerd. Daarbij hoeft dan niet meer 
naar cumulatieve effecten te worden gekeken. Het bevoegd gezag beoordeelt of de effecten aanvaardbaar 
zijn of niet. Aan de vergunning kunnen beperkende voorwaarden worden verbonden (mitigatie en com-
pensatie). 

De passende beoordeling is veel uitgebreider. Op basis van de beste wetenschappelijke kennis dienen de 
effecten op de habitats en soorten te worden ingeschat, rekening houdende met cumulatieve effecten. Als 
de passende beoordeling uitwijst dat er slechts beperkte effecten zijn, dan dient vergunning te worden 
aangevraagd, die wordt verleend indien de effecten aanvaardbaar worden geacht. Als er significante effec-
ten zijn, dan mag vergunning alleen worden verleend als er voldaan is aan alle drie onderstaande ADC-
criteria: 

-  Er zijn geen geschikte Alternatieven. 
-  Er is sprake van Dwingende redenen van groot openbaar belang, waaronder redenen van sociale en 

economische aard. 
-  Er is voorzien in exacte en tijdige Compensatie. 

Als er sprake is van aantasting van een gebied dat is aangewezen ter bescherming van prioritair natuurlijk 
habitat of een prioritaire soort, dient eerst door de minister van LNV aan de Europese Commissie advies te 
worden gevraagd. Bovendien is het aantal redenen van groot openbaar belang beperkt.  

Externe werking 
Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied hebben invloed op de staat van instandhouding van het 
gebied. Ook activiteiten buiten het gebied kunnen de waarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt 'exter-
ne werking' genoemd. Externe werking treedt op wanneer er, ongeacht de locatie, een effectgebied ont-
staat als gevolg van het optreden van ruimtelijke overlap tussen een invloed gebied van een instandhou-
dingsdoelstelling (IHD) en een invloed gebied van een activiteit die plaatsvindt buiten een Natura 2000-
gebied en waarvoor de IHD gevoelig is. 

Stikstof in Natura 2000-gebieden (Besluit natuurbescherming) 
Een voorbeeld van externe werking is de depositie van stikstof. Door allerlei bronnen komt stikstof in het 
milieu terecht, afkomstig van de landbouw, verkeer, industrie en huishoudens. De grote hoeveelheid stik-
stof heeft effecten op de groei van planten. Dit gaat in de regel ten koste van kwetsbare planten en biodi-
versiteit, waardoor gevoelige gebieden (zoals venen en heide) verruigen door de groei van bijv. grassen 
en soorten als braam.  

Hiervoor gold vanaf 1 juli 2015 het systeem van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Hiermee 
hoopte het Rijk de hoeveelheid stikstof in de Natura 2000 gebieden te kunnen verminderen, zonder alle 
ontwikkelingen te blokkeren. De PAS bracht daartoe alle bronnen in beeld. Met behulp van een rekentool 
(Aerius Calculator) is de stikstofbijdrage van een (nieuw) plan op beschermde habitats te berekenen. De 
basisgedachte was dat economische ontwikkelingen verantwoord mogelijk blijven (ontwikkelruimte), mits 
de totale hoeveelheid stikstof in het gebied omlaag gaat.  

Voor de PAS is voor elk van de 118 Natura 2000 gebieden een samenhangend pakket herstelmaatregelen 
opgesteld op basis van een vastgestelde herstelstrategie per habitattype (69). Uiteindelijk krijgen deze af-
spraken over stikstof een plaats in de per gebied op te stellen beheerplannen.  

Op basis van de uitkomsten van de Aerius-calculator was een project vergunningsvrij (<0.05 mol/ha/jr), 
melding plichtig (tussen 0.05 mol/ha/jr. en de grenswaarde) of was het aanvragen van een Natuurvergun-
ning noodzakelijk (> grenswaarde). 

De systematiek is echter op basis van een uitspraak van het Europese hof en de Raad van State op on-
derdelen afgekeurd en mag niet meer op dezelfde wijze worden gebruikt. 



Uitspraak Raad van State (PAS)
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 mei 2019  beslist dat het Programma 
Aanpak Stikstof (PAS) niet meer is te gebruiken als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten, 
die leiden tot een stikstoftoename ter plaatse van stikstofgevoelige habitattypen en soorten in Natura 
2000-gebieden. Het Ministerie van BiZa heeft op 2 juli een factsheet gemaakt hoe hiermee vooralsnog 
moet worden omgegaan. Een aantal relevante aspecten staan hieronder. 

De beslissing van de Raad van State heeft vergaande consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen, zo-
als woningbouw, de aanleg van infrastructuur (o.a. vaar-, spoor-, en autowegen), de bouw van nieuwe be-
drijven en agrarische activiteiten die kunnen leiden tot een toename van de stikstofdepositie op stikstofge-
voelige habitattypen in Natura 2000-gebieden. 

Hierdoor is het een stuk ingewikkelder geworden om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken en te 
realiseren die effecten hebben voor de stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-
gebieden. 

Stikstof is één van de aspecten waarop een project of plan (zoals een bestemmingsplan) moet worden ge-
toetst. Complicerende factor hierbij is dat stikstof tot op grote(re) afstand van de bron neerslaat. Daarbij 
zijn er in Nederland momenteel 118 Natura 2000-gebieden met overbelaste stikstofgevoelige habitattypen 
en leefgebieden van (dier)soorten.  

Nu het ecologisch onderzoek (“de passende beoordeling”) van het PAS niet meer als basis voor toestem-
mingverlening kan worden gebruikt, is voor veel ruimtelijke ontwikkelingen, ook op grote afstand van Natu-
ra 2000-gebieden, nodig dat zij op een andere manier gaan aantonen, dat hun project of plan (zoals een 
bestemmingsplan) op voorhand geen significant schadelijke effecten heeft op de Natura 2000-gebieden. 
Pas daarna kan toestemming worden verleend. De passende beoordeling van het PAS kan daarvoor sinds 
de uitspraak van 29 mei 2019 niet meer worden gebruikt. 

Voor projecten betekent dit dat moet worden beoordeeld of een natuurvergunning is vereist. Gedeputeer-
de staten (en in een aantal gevallen het ministerie van LNV) zijn het bevoegde gezag voor deze vergun-
ning. Zij dienen te beoordelen of voor een project een natuurvergunning is vereist. Voor bestemmings-
plannen geldt weliswaar geen natuurvergunningsplicht, maar ook zij moeten aan de eisen van de Wet na-
tuurbescherming voldoen. Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan is een beoordeling nodig om te 
bepalen of de met het bestemmingsplan mogelijk gemaakte ontwikkelingen significant negatieve effecten 
zouden kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. Is dat het geval, dan is ook  een passende beoor-
deling (en als gevolg daarvan ook een milieueffectrapport) noodzakelijk.  

Gevolgen woningbouw 
Wordt in de voortoets op basis van objectieve gegevens geconcludeerd dat er geen significant negatieve 
effecten zijn te verwachten voor de instandhoudingsdoelen van het betrokken Natura 2000-gebied, dan 
kan volgens de factsheet van het ministerie worden volstaan met een voortoets en kan de gemeenteraad 
(voor wat betreft de stikstoftoets) het bestemmingsplan vaststellen. Dit is het geval als bijvoorbeeld geen 
toename plaatsvindt van de stikstofdepositie.  

Wordt woningbouw gerealiseerd op gronden waar voorheen bijvoorbeeld (planologisch legaal en ten tijde 
van de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan feitelijk bestaande) agrarische activiteiten plaatsvon-
den en die activiteiten worden gestaakt (omdat bijvoorbeeld op die gronden woningen worden gebouwd en 
als gevolg daarvan de agrarische functie verdwijnt) dan mag in beginsel de daarmee samenhangende 
vermindering van de stikstof-depositie in mindering worden gebracht op de toename van de stikstofdeposi-
tie als gevolg van de woningbouw. Dat kan ertoe leiden dat per saldo de effecten op de stikstofgevoelige 
habitattypen in Natura 2000-gebieden gelijk blijven (en soms zelfs verminderen als gevolg van het verdwij-
nen van die agrarische functie). Er hoeft dan geen passende beoordeling te worden uitgevoerd 

Overige beschermde natuurgebieden 
Naast de Natura 2000 gebieden dient de provincie conform art. 1.12 ook gebieden aan te wijzen en in 
stand te houden, welke onderdeel zijn van een samenhangend netwerk van natuurgebieden (Natuurnet-
werk Nederland). 

Tot slot kunnen Gedeputeerde staten ook gebieden aanwijzen buiten het natuurnetwerk Nederland, welke 
van belang zijn vanwege hun natuur-, landschappelijke of cultuurhistorische waarden.  



Houtopstanden 
Ook de Boswet is opgenomen in de Wet natuurbescherming (H4 Wnb). In de Boswet was er sprake van 
een meldplicht en een herplantplicht. Dat blijft ook zo. Opstanden binnen de bebouwde kom, fruitbomen, 
bos voor biomassa, wegbeplanting e.d. vallen hier buiten (zie art. 4.1 Wnb). Bij het vellen van (een deel 
van) een houtopstand, moet dit vooraf worden gemeld. Ook is er de verplichting tot het herbeplanten van 
minimaal hetzelfde areaal binnen drie jaar na het vellen. De herplantplicht geldt niet voor het vellen van 

een houtopstand in verband met realisatie van een Natura 2000-doel. Provincies kunnen bij verordening 
aangeven, welke gegevens moeten worden aangeleverd en/of er een toeslag geldt op het te herbeplanten 

areaal.  

Bronnen: 
- www.wetten.nl 
- www.rijksoverheid.nl 
- www.natuurbeheer.nu 
- www.Natura 2000.nl 
- www.infomil.nl  
- www.rvo.nl  
- http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/ 



Vrijstellingen beschermde soorten Utrecht 

Landelijk  

Als vogels en dieren van soorten als bedoeld in artikel 3.15, eerste lid, van de wet worden 

aangewezen: Canadese gans (Branta Canadensis en Branta hutchinsii hutchinsii); houtduif

(Columba palumbus); kauw (Corvus monedula); konijn (Oryctolagus cuniculus); vos (Vulpes 

vulpes), en zwarte kraai (Corvus corone corone). 



Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn

Categorieën jaarrond beschermde nesten 
1.     Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, 

        buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats. 

2.     Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden   

        en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke)  

        voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar. 

3.     Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats  

        broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke)  

        voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar. 

4.     Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet  

        of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen. 

5.     Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar 

        daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over 

        voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan,  

        zich elders te vestigen. 

Bescherming Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Categorie 1 steenuil  Athene noctua 

Categorie 2 gierzwaluw  Apus apus roek Corvus frugilegus 

huismus  Passer domesticus 

Categorie 3 grote gele kwikstaart  Motacilla cinerea ooievaar  Ciconia ciconia 

kerkuil  Tyto alba slechtvalk  Falco peregrinus 

oehoe  Bubo bubo 

Categorie 4 boomvalk  Falco subbuteo sperwer  Accipiter nisus 

buizerd  Buteo buteo wespendief  Pernis apivorus 

havik  Accipiter gentilis zwarte wouw  Milvus migrans 

ransuil  Asio otus 

Categorie 5 blauwe reiger  Ardea cinerea ijsvogel  Ardea cinerea 

boerenzwaluw  Hirundo rustica kleine bonte specht  Hirundo rustica 

bonte vliegenvanger  Ficedula hypoleuca kleine vliegenvanger  Ficedula hypoleuca 

boomklever  Sitta europaea koolmees  Sitta europaea 

boomkruiper  Certhia brachydactyla kortsnavelboomkruiper  Certhia brachydactyla 

bosuil  Strix aluco oeverzwaluw  Strix aluco 

brilduiker  Bucephala clangula pimpelmees  Bucephala clangula 

draaihals  Jynx torquilla raaf  Jynx torquilla 

eidereend  Somateria mollissima ruigpootuil  Somateria mollissima 

ekster  Pica pica spreeuw  Pica pica 

gekraagde roodstaart  Phoenicurus phoenicurus tapuit  Phoenicurus phoenicurus 

glanskop  Parus palustris torenvalk  Parus palustris 

grauwe vliegenvanger  Muscicapa striata zeearend  Muscicapa striata 

groene specht  Picus viridis zwarte kraai  Picus viridis 

grote bonte specht  Dendrocopos major zwarte mees  Dendrocopos major 

hop  Upupa epops zwarte roodstaart  Upupa epops 

huiszwaluw  Delichon urbicum zwarte specht  Delichon urbicum 



Opmerkingen bescherming soorten vogelrichtlijn en conventie van Bern 
Alle inheemse vogels vallen binnen het beschermingsregime van de vogelrichtlijn. Voor 
een aantal vogels is art 3.1 lid 5 niet van toepassing omdat deze vogels tevens onder 
het beschermingsregime van art. 3.5 vallen. Het betreft de vogels die zijn opgenomen 
in bijlage II van de conventie van Bern. 

Artikel 3.1 lid 5 bepaald dat het verbod op verstoren (art. 3.1 lid 4) niet van toepassing 
is indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van 
de desbetreffende vogelsoort. De soorten die zijn opgenomen in bijlage II van Bern zijn 
derhalve strikter beschermd dan de andere vogelsoorten. 

Een aantal van de vogels (niet uitErmelod) welke zijn opgenomen in bijlage II van de 
conventie van Bern en dus strikter zijn beschermd (vet = ook op lijst jaarrond beschermde 

nesten): 

Appelvink Baardman Blauwborst Bergeend 
Boerenzwaluw Bonte vliegenvan-

ger
Boomklever Boomkruiper 

Boompieper Boomvalk Bosuil Braamsluiper
Buizerd Draaihals Fitis Fluiter 
Geelgors Glanskopmees Goudhaan Graspieper
Grauwe vliegenvan-
ger

Groene specht Groenling Grote bonte specht 

Grote gele kwikstaart Grote karekiet Havik Heggenmus
Hop Huiszwaluw Kerkuil Klapekster 
Kleine bonte specht Kneu Koolmees Kruisbek
Kuifmees Lepelaar Matkopmees Middelste bonte 

specht
Nachtegaal Nachtzwaluw Nonnetje Oeverzwaluw
Ooievaar Paapje Pestvogel Pimpelmees
Putter Ransuil Rietgors Rietzanger 
Roerdomp Roodborst Roodborsttapuit Sijs
Slechtvalk Sperwer Spotvogel Steenuil
Tapuit Tjiftjaf Torenvalk Tuinfluiter 
Velduil Visarend Visdief Vuurgoudhaan
Wespendief Wielewaal Wilde zwaan Winterkoning 
Witte kwikstaart Zeearend Zwarte mees Zwarte roodstaart
Zwarte specht Zwartkop



Bijlage 4 
Voorbeeld voorzieningen 

Huismus 

(verplicht indien nesten  
verdwijnen) 

Mussenflat 

      Mussenpot 

   Neststeen 

Gierzwaluwen 

  Nestkasten      Neststeen  

Gierzwaluwen eten veel muggen. Ze zijn zeer honkvast. Als ze eenmaal ergens 
gebroed hebben komen ze jaren na elkaar op dezelfde plek. Voor gierzwaluwen zijn 
ook nestpannen beschikbaar. Bij warme zomers kunnen die soms te heet worden 
waardoor de overlevingskans van de jongen daalt. Er is daardoor een voorkeur voor de 
hierboven getoonde oplossingen. 



Voorbeelden verblijfplaatsen (bron: soortenstandaard dwergvleermuis) 

Voorbeeld van gevelbetimmering welke geschikt is als verblijfplaats voor 
gewone dwergvleermuizen (bron www.vleermuizenindestad.nl). 

Verblijfplaatsen realiseren achter boeiboorden of sierlijsten 
Ook achter boeiboorden of sierlijsten kunnen gewone dwergvleermuizen verblijfplaatsen heb-
ben. De hierboven omschreven criteria zijn hiervoor eveneens van belang. Het heeft een grote 
meerwaarde wanneer de ruimte achter de boeiboorden van verschillende gevels met elkaar in 
verbinding staan, zodat vleermuizen overdag, afhankelijk van de temperatuur, van 
locatie kunnen wisselen. 

Verblijfplaatsen bij dakconstructies 
Een eenvoudige manier is om bij dakconstructies gebruik te maken van boeiboorden met een 
ruimte van 1 centimeter die toegang geven tot het dak. Ook kunnen speciale dakpannen e.d. 
worden toegepast.  

Verblijfplaatsen in muren door middel van inmetselkasten 
In Nederland zijn nog weinig positieve resultaten bekend van het gebruik van inmetselkasten 
door de gewone dwergvleermuis. 

Voorbeelden van inmetselkasten (bron: http://www.schwegler-natur.de). 



Voorbeeldvoorziening  
Steenuil 

Type Thoonen 
bron: Vivara 

Type Stone  
Bron: Stone  
Steenuilenoverleg Nederland 



www.checklistgroenbouwen.nl
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Insectenhotel 
Nuttig en leuk. Trekt o.a. Lieveheersbeestjes: bladluiseters. Metselbijen: legt eitjes in 
hotltes (bijv. rietstengels) en metselt ze dicht. Goede bestuivers. Steekt bijna niet. 
Graafwespen: gebruiken plantafval en afgeknipte takken als nestplaats. Ze zijn uiterst 
nuttige helpers in de strijd tegen bladluis, cicaden en bladkeverlarven. Vlinders: 
schuilplaats bij slechtweer en winterverblijf voor een aantal soorten. Gaasvliegen: 
bladluiseters.  



Bijlage 5 

Gegevens NDFF 



Soort Soortgroep Bescherming Afstand

Alpenwatersalamander AmfibieÃƒÂ«n wnb-andere soorten 0 - 1 km

Bastaardkikker AmfibieÃƒÂ«n wnb-andere soorten 0 - 1 km

Bruine kikker AmfibieÃƒÂ«n wnb-andere soorten 0 - 1 km

Gewone pad AmfibieÃƒÂ«n wnb-andere soorten 0 - 1 km

Kleine watersalamander AmfibieÃƒÂ«n wnb-andere soorten 0 - 1 km

Hazelworm Reptielen wnb-andere soorten 0 - 1 km

Levendbarende hagedis Reptielen wnb-andere soorten 0 - 1 km

Ringslang Reptielen wnb-andere soorten 0 - 1 km

Boommarter Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Bosmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Bunzing Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Das Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Eekhoorn Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Egel Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Haas Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Huisspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Konijn Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Ree Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Veldmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Vos Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Wezel Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Kamsalamander AmfibieÃƒÂ«n wnb-hrl 0 - 1 km

Poelkikker AmfibieÃƒÂ«n wnb-hrl 0 - 1 km

Gewone dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Laatvlieger Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Meervleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Rosse vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Ruige dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Watervleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Boomvalk Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Buizerd Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Gierzwaluw Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Grote Gele Kwikstaart Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Havik Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Huismus Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Kerkuil Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Ooievaar Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Ransuil Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Roek Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Slechtvalk Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Sperwer Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Steenuil Vogels wnb-vrl 0 - 1 km
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Wespendief Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Zwarte Wouw Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Meerkikker AmfibieÃƒÂ«n wnb-andere soorten 1 - 5 km

grote vos Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 1 - 5 km

sleedoornpage Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 1 - 5 km

zilveren maan Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 1 - 5 km

Kempense heidelibel Insecten-Libellen wnb-andere soorten 1 - 5 km

Muurbloem Vaatplanten wnb-andere soorten 1 - 5 km

Dwergmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km

Hermelijn Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km

Steenmarter Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km

Vroedmeesterpad AmfibieÃƒÂ«n wnb-hrl 1 - 5 km

Gevlekte witsnuitlibel Insecten-Libellen wnb-hrl 1 - 5 km

Zandhagedis Reptielen wnb-hrl 1 - 5 km

Baardvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km

Franjestaart Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km

Tweekleurige vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km

kommavlinder Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 5 - 10 km

Adder Reptielen wnb-andere soorten 5 - 10 km

Dennenorchis Vaatplanten wnb-andere soorten 5 - 10 km

Dreps Vaatplanten wnb-andere soorten 5 - 10 km

Glad biggenkruid Vaatplanten wnb-andere soorten 5 - 10 km

Groot spiegelklokje Vaatplanten wnb-andere soorten 5 - 10 km

Knolspirea Vaatplanten wnb-andere soorten 5 - 10 km

Korensla Vaatplanten wnb-andere soorten 5 - 10 km

Wilde averuit Vaatplanten wnb-andere soorten 5 - 10 km

Grote modderkruiper Vissen wnb-andere soorten 5 - 10 km

Aardmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km

Dwergspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km

Edelhert Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km

Woelrat Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km

Heikikker AmfibieÃƒÂ«n wnb-hrl 5 - 10 km

Sierlijke witsnuitlibel Insecten-Libellen wnb-hrl 5 - 10 km

Muurhagedis Reptielen wnb-hrl 5 - 10 km

Vuursalamander AmfibieÃƒÂ«n wnb-andere soorten 10 - 25 km

aardbeivlinder Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 10 - 25 km

bosparelmoervlinder Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 10 - 25 km

gentiaanblauwtje Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 10 - 25 km

grote weerschijnvlinder Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 10 - 25 km

kleine heivlinder Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 10 - 25 km

grote parelmoervlinder Insecten;Geleedpotigen;Dagvlinderswnb-andere soorten 10 - 25 km

Vliegend hert Insecten-Kevers wnb-andere soorten 10 - 25 km

Beekrombout Insecten-Libellen wnb-andere soorten 10 - 25 km

Gevlekte glanslibel Insecten-Libellen wnb-andere soorten 10 - 25 km
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Bijlage 6 

Aerius berekening 



Gebruiksfase : Hvw_gebrf_AERIUS_gml_20191019104420.zip 

Aanlegfase: Hvw_aanleg_AERIUS_gml_20191019100928.zip



Indicatieve Nox berekening realisatiefase sloop en nieuwbouw Hamersveldseweg 115 Leusden

Bron Diesel Tijd eenheid Aerius (tool)

Verreiker 2015 sloop 160 L totaal 2 dagen 0,16 kg/jr

Shovel 2017 (sloop) 24 L totaal 12 uur 0,023

Volvo L 60 shovel (2 jr oud) grondwerk 12 L totaal 12 uur 0,011

Kraan (<2jr oud) 50 L totaal 3 uur 0,1

Verreiker 120 L totaal 2 weken 5u/d 0,12

Betonpomp MAN (<3 jr oud) 11 L totaal 3 uur 0,0125

0,2325 kg/jr

Aerius

MB sprinter bus pers. 10,5 L totaal 10 dagen 1 per etm (min.invoer)

Vrachtauto's puin 3 ritten 1 per etm (min.invoer)


	Bestemmingsplan
	Buitengebied 2009 - herziening Hamersveldseweg 115
	Gemeente Leusden

	Algemene gegevens
	Omschrijving
	Bestemmingsplan voor de realisatie van twee halfvrijstaande woningen aan de Hamersveldseweg 115 in Leusden

	Opdrachtgever
	Kavel 3 Architecten
	de heer D. den Ouden
	Postbus 2
	3925 ZG Scherpenzeel
	T 033-4328040
	W www.kavel3.nl

	Opsteller
	Teus' Advies
	Teus van Essen
	Ambon 10
	3772 ZV Barneveld
	T 06-15658065
	E teus@teusadvies.nl
	W www.teusadvies.nl

	Datum | status | versie
	27 januari 2020 | ontwerp | 1.0

	Identificatiecode
	NL.IMRO.0327.241-0301


	Toelichting
	Hoofdstuk 1 Inleiding
	1.1 Aanleiding
	1.2 Ligging en begrenzing
	1.3 Geldend bestemmingsplan
	1.4 Werkwijze en opzet van de toelichting
	Hoofdstuk 2 Beleidskader
	2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
	2.2 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 (herijking 2016)
	2.3 Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (herijking 2016)
	2.4 Omgevingsvisie landelijk gebied
	Hoofdstuk 3 Ruimtelijke en functionele opzet
	3.1 Bestaande situatie
	3.2 Nieuwe situatie
	3.3 Beeldkwaliteit
	Hoofdstuk 4 Uitvoerbaarheid
	4.1 Milieuaspecten
	4.2 Archeologie, cultuurhistorie en monumenten
	4.3 Ecologie
	4.4 Waterparagraaf
	4.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
	Hoofdstuk 5 Juridische planopzet
	5.1 Agrarisch met waarden
	5.2 Wonen
	5.3 Overige bestemmingen
	Hoofdstuk 6 Inspraak en overleg
	6.1 Vooroverleg
	6.2 Inspraak
	6.3 Totstandkoming plan
	Regels
	Hoofdstuk 1 Inleidende regels
	Artikel 1 Begrippen
	Artikel 2 Wijze van meten
	Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
	Artikel 3 Agrarisch met waarden
	Artikel 4 Wonen
	Artikel 5 Waarde - Archeologie hoge verwachting
	Artikel 6 Waarde - Archeologie lage verwachting
	Hoofdstuk 3 Algemene regels
	Artikel 7 Anti-dubbeltelregel
	Artikel 8 Algemene bouwregels
	Artikel 9 Algemene gebruiksregels
	Artikel 10 Algemene afwijkingsregels
	Artikel 11 Algemene wijzigingsregels
	Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
	Artikel 12 Overgangsrecht
	Artikel 13 Slotregel
	Bijlagen bij de regels
	Bijlage 1 Inrichtingsplan
	3373 Situatie bestaand en nieuw
	Bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten
	Bijlagen bij de toelichting
	Bijlage 1 Bodemonderzoek
	Asbest_NEN5898
	Asbest_NEN5898
	19-181243
	19-181244
	19-181245


	Bijlage 2 Akoestisch onderzoek
	Bijlage 3 Natuurtoets

