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1. Inleiding 
1.1. Aanleiding 
De initiatiefnemer is voornemens om acht woningen te realiseren op het perceel aan de F.J. de Zeestraat te Veendam. 
Het voornemen is op grond van het geldende bestemmingsplan niet toegestaan, waardoor een afwijking noodzakelijk 
is.  

Om de bouw van het voorgenomen woningen mogelijk te maken is een omgevingsvergunning planologisch strijdig 
gebruik op basis van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 Wet Algemene bepalingen (Wabo) vereist. Deze aanvraag dient o.a. 
te bestaan uit een ruimtelijke onderbouwing waarin wordt gemotiveerd dat het besluit tot het afwijken van het 
bestemmingsplan in overeenstemming is met een `goede ruimtelijke ordening'.  

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing toont aan dat voorliggend plan in overeenstemming is met een 'goede 
ruimtelijke ordening' en vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt verantwoord is.  

1.2. Ligging en begrenzing van het plangebied 
Het plangebied is gelegen binnen de bebouwde kom van Veendam. Het plangebied beperkt zich tot het kadastrale 
perceel gemeente Veendam, sectie L nummer 1932. Het plangebied heeft een oppervlak van circa 1.646 m2 en wordt aan 
de noord- en zuidzijde begrensd door bestaande bebouwing, aan de oostzijde door de F.J. de Zeestraat en aan de 
westzijde door de Marijkestraat. In figuur 1.1 is middels een kader het plangebied aangeduid. 

 
Figuur 1.1 ligging plangebied 

Figuur 1-5
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1.3. Vigerend bestemmingsplannen 
De vigerende bestemmingsplanen ter plaatse van het plangebied betreffen het bestemmingsplan 'Veendam Noord' 
(vastgesteld 2010-02-17) en bestemmingsplan ┥Facetbestemmingsplan Supermarktlocaties┦ (vastgesteld 2014-03-03) 
van de gemeente Veendam.  

Bestemmingsplan ┥Veendam Noord┦ 

Op basis van dit bestemmingsplan zijn de gronden in het plangebied bestemd als 'Detailhandel' en voorzien van de 
bouwaanduiding 'Specifieke bouwaanduiding ┡ bouwklasse c'. In figuur 1.2 is de ligging van het plangebied in het 
vigerende bestemmingsplan middels een rode pijl aangeduid. 

 
Figuur 1.2 Uitsnede bestemmingsplan ┥Veendam Noord┦  

 
Het voorgenomen plan voldoet op de volgende punten niet aan de regels uit het vigerend bestemmingsplan: 

 in de bestemmingsomschrijving is de functie wonen niet toegestaan. 

 In de bouwregels is ter plaatse van de bouwaanduiding ┥specifieke bouwaanduiding ┡ bouwklasse c┦ een maximale 
hoogte van 6 meter toegestaan, de te realiseren woningen worden hoger dan deze maximale hoogte.  

Het voorgenomen plan voorziet in acht woningen met bijgebouwen, deze passen niet binnen de bestaande bestemming 
aangezien wonen niet toegestaan is en de woningen de aangegeven bouwhoogte overschrijden. 

Om de bouw van de voorgenomen woning juridisch-planologisch te regelen wordt middels een buitenplanse (project) 
afwijking afgeweken van het vigerende bestemmingsplan. 
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Bestemmingsplan ┥Facetbestemmingsplan Supermarktlocaties┦ 

Voor het plangebied geldt eveneens het bestemmingsplan ┥Facetbestemmingsplan Supermarktlocatie┦, dit 
bestemmingsplan stelt naast het bestemmingsplan ┥Veendam Noord┦ aanvullende regels ten aanzien van het gebruik 
van gronden ten behoeve van supermarkten. De aanvullende regels wijzen specifieke locaties aan als zijnde 
supermarktlocaties, het plangebied wordt niet aangewezen als een dergelijke locatie. Om die reden heeft dit 
bestemmingsplan geen nadere gevolgen voor de gestelde ontwikkeling.  

1.4. Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 gaat in op de bestaande en nieuwe gewenste situatie. In hoofdstuk 3 komt het beleidskader aan de orde. 
Het geldende beleid komt aan de orde in hoofdstuk 3, waarna in hoofdstuk 4 de milieu- en omgevingsaspecten worden 
behandeld. De economische uitvoerbaarheid komt in hoofdstuk 5 aan de orde en tot slot de procedure in hoofdstuk 6. 

 

Figuur 1-7
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2. Beschrijving van het plan 
2.1. Huidige situatie 
Het plangebied is gelegen in de bebouwde kom van Veendam. De omgeving van het plangebied omvat in hoofdzaak 
woningbouw afgewisseld met enkele maatschappelijke voorzieningen en detailhandel. Aan de noordzijde van het 
plangebied is detailhandel gevestigd met daarboven woningen, dit geheel bestaat uit drie bouwlagen en is georiÇnteerd 
op het noorden. Aan de zuidzijde van het plangebied staat aan de F.J. de Zeeweg een appartementencomplex en staan 
aan de Marijkestraat meerdere grondgebonden woningen, zowel vrijstaand als twee-onder-een kap. Aan de oostzijde 
wordt het gebied begrensd door de F.J. de Zeestraat met aan de overzijde woningen en aan de westzijde wordt het 
gebied begrensd door de Marijke straat met eveneens woningen aan de overzijde. De overige bebouwing in de directe 
omgeving kenmerkt zich met name door verschillende woningtypen met aan weerszijden trottoir. 

Binnen het plangebied waren bedrijfsruimtes ten behoeve van detailhandel gelegen, deze stonden al enige tijd leeg 
waarna het geheel enkel jaren geleden is gesloopt. Het omliggende terrein was verhard en ingericht als buitenruimte en 
parkeerruimte, deze voorzieningen zijn inmiddels ook verwijderd. In figuur 2.1 is een aanzicht van het plangebied in de 
huidige situatie weergegeven. 

 
Figuur 2.1 Aanzicht bestaande situatie  

Het complex aan bedrijfsruimten stond enige tijd leeg en verkeerde in vervallen staat van onderhoud. Het terrein ligt 
inmiddels al enkele jaren braak, in deze tijd is gezocht naar een nieuwe invulling voor het perceel. Hierbij is gekeken naar 
een invulling die passend is in het staat en bebouwingsbeeld. Woningbouw wordt in deze als de meest passende invulling 
gezien.  

  

Figuur 1-8
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2.2. Beoogde situatie 
In de beoogde situatie worden acht woningen gerealiseerd met bergingen. Hierbij gaat het specifiek om woningen 
conform het bouwconcept MorgenWonen.  De vier hoekwoningen en vier tussenwoningen worden gebouwd conform 
type 5700 met een gebruiksoppervlakte van circa 125 m2. Doordat de woningen volgens de Trias Energetica principes 
zijn ontwikkeld zijn de woningen in de basis nul-op-de-meter. Doormiddel van hoogwaardige isolatie, een luchtdichte 
schil, een warmtepomp, zonnepanelen en warmteterugwinning wordt Trias Energetica toegepast.   

De acht woningen worden allemaal gerealiseerd met een berging, bij de vier hoekwoningen worden eveneens carports 
gerealiseerd aan de zijkant van de woningen. De woningen zijn georiÇnteerd op de aangrenzende weg, zijnde de F.J. de 
Zeestraat bij de oostelijke vier woningen en de Marijkestraat bij de westelijke vier woningen. De bijgebouwen van de 
tussenwoningen zijn achter de woningen gerealiseerd en toegankelijk door een pad dat tussen de achtertuinen 
gerealiseerd wordt. Parkeren wordt, bij de hoekwoningen, deels op eigen terrein gefaciliteerd en deels aan de straat.  

 
Figuur 2.2 weergave beoogde situatie 
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3. Beleid 
3.1. Rijksbeleid en regelgeving 
3.1.1. Nationale omgevingsvisie 
De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt een duurzaam perspectief voor de Nederlandse leefomgeving. Hiermee moet 
ingespeeld worden op de grote uitdagingen die te wachten staan. De NOVI biedt een kader, geeft richting en maakt 
keuzes waar dat kan. Tegelijkertijd is er ruimte voor regionaal maatwerk en gebiedsgerichte uitwerking. Omdat de 
verantwoordelijkheid voor het omgevingsbeleid voor een groot deel bij provincies, gemeenten en waterschappen ligt, 
kunnen inhoudelijke keuzes in veel gevallen het beste op regionaal niveau worden gemaakt. Met de NOVI zet de 
Rijksoverheid een proces in gang waarmee keuzes voor onze leefomgeving sneller en beter gemaakt kunnen worden. 

Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie in beeld. In de NOVI benoemt 
het Rijk 21 nationale belangen voor het omgevingsbeleid, inclusief de opgaven en de rol van het Rijk in het realiseren van 
deze opgaven. Deze opgaven komen samen in vier prioriteiten: 

 Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie.  

 Duurzaam economisch groeipotentieel. 

 Sterke en gezonde steden en regio's. 

 Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.  

De druk op de fysieke leefomgeving in Nederland is zo groot, dat belangen soms botsen. Het streven vanuit de NOVI is 
om combinaties te maken en win-win situaties te creÇren. In sommige gevallen moeten belangen worden afgewogen en 
scherper keuzes worden gemaakt. Hiertoe gebruikt de NOVI drie afwegingsprincipes:  

 Combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies: In het verleden is scheiding van functies vaak te rigide 
gehanteerd. Met de NOVI wordt gezocht naar maximale combinatiemogelijkheden tussen functies, gericht op een 
efficiÇnt en zorgvuldig gebruik van de ruimte. 

 Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal: wat de optimale balans is tussen bescherming en 
ontwikkeling, tussen concurrentiekracht en leefbaarheid, verschilt van gebied tot gebied. Sommige opgaven en 
belangen wegen in het ene gebied zwaarder dan in het andere. 

 Afwentelen wordt voorkomen: het is van belang dat de leefomgeving zoveel mogelijk voorziet in mogelijkheden en 
behoeften van de huidige generatie van inwoners zonder dat dit ten koste gaat van die van toekomstige 
generaties. 

 

Doorwerking in het onderhavige plan en conclusie 

In dit geval is geen sprake van een lokale ontwikkeling waarmee Rijksbelangen zijn gemoeid. Er is dan ook geen sprake 
van strijd met het Rijksbeleid zoals verwoord in de NOVI. 

Figuur 1-10
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3.1.2. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) geeft richtlijnen voor de inhoud van bestemmingsplannen voor 
zover het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen van nationaal belang. Deze vorm van normstelling sluit aan op de vroegere 
planologische kernbeslissingen (pkb's) met concrete beleidsbeslissingen en beslissingen van wezenlijk belang die ook 
van betekenis waren voor de lagere overheden.  

De normering uit het Barro werkt zoveel mogelijk direct door op het niveau van de lokale besluitvorming. Bij 
besluitvorming over bestemmingsplannen moeten de regels worden gerespecteerd. Het merendeel van de regels legt 
beperkingen op, daarin is een gradatie te onderkennen. Deze zijn geformuleerd als een 'ja-mits', een 'ja, voor zover', een 
'nee-tenzij', een 'nee-als' of een stringente 'nee' bepaling. 

Doorwerking in het onderhavige plan en conclusie 

Het Barro bevat geen regels die van toepassing zijn voor het onderhavige plan. Het Barro heeft dan ook geen invloed op 
dit plan. 

3.1.3. Bro: Ladder voor duurzame verstedelijking 
In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), artikel 3.1.6., tweede lid, zijn eisen opgenomen waaraan een bestemmingsplan 
moet voldoen als dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt. Nieuwe stedelijke ontwikkelingen, zoals een 
bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke 
voorzieningen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de omgeving. Daarom is het noodzakelijk dat in een 
bestemmingsplan, maar ook in een inpassingsplan van rijk of provincie of bij het verlenen van een omgevingsvergunning 
voor het afwijken van een bestemmingsplan, nadrukkelijk wordt stilgestaan bij de vraag of er behoefte is aan een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling.   

Nieuwe stedelijke ontwikkeling 

De Laddertoets geldt alleen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Beoordeeld moet dan worden of sprake is van een 
nieuw beslag op de ruimte. Daarvan is in het beginsel sprake als het nieuwe ruimtelijke besluit meer bebouwing mogelijk 
maakt dan er op grond van het voorheen geldende planologische regime aanwezig was, of kon worden gerealiseerd. In 
het Bro is geen ondergrens voor de minimale omvang vastgelegd. Inmiddels heeft jurisprudentie reeds bepaald bij welke 
minimale omvang sprake is van een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling'. Conform jurisprudentie is bij 11 woningen geen 
sprake van een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling' (ABRvS 16 september 2015; ECLI:NL:RVS:2015:2921) en bij 12 woningen 
wel sprake van een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling' (ABRvS 25 maart 2015; ECLI:NL:RVS:2015:953). 

Doorwerking in het onderhavige plan en conclusie 

Bij voorliggend plan worden acht nieuwe grondgebonden woningen gerealiseerd. Dit zijn minder dan 11 woningen, 
waardoor er geen sprake is van een stedelijke ontwikkeling en de behoefte van de ontwikkeling niet hoeft te worden 
aangetoond. Daarmee kan geconcludeerd worden dat de Ladder voor duurzame verstedelijking geen belemmering 
vormt voor het voorliggende plan. 

 

Figuur 1-11
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3.2. Provinciaal beleid 
3.2.1. Omgevingsvisie Groningen 
Op 1 juni 2016 hebben Provinciale Staten de Provinciale Omgevingsvisie vastgesteld. Op 15 november 2017 hebben 
Provinciale Staten de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening op een aantal onderdelen gewijzigd. Dit integrale 
plan is de opvolger van het Provinciaal Omgevingsplan Groningen (POP) en bevat de integrale lange termijnvisie van de 
provincie op de fysieke leefomgeving. In grote lijnen wordt het omgevingsbeleid uit het POP voortgezet maar de nieuwe 
Omgevingsvisie beslaat nu een breder terrein. De provincie stelt het begrip 'vertrouwen' centraal. Dit sluit aan op de in 
voorbereiding zijnde Omgevingswet. Ten opzichte van het voorgaande beleid heeft de provinciale Omgevingsvisie een 
aantal regels losgelaten en overgelaten aan bijvoorbeeld gemeenten. Het provinciaal beleid is geformuleerd en 
geordend in 5 samenhangende thema's en 11 provinciale belangen. Deze thema's zijn samen met de belangen hieronder 
weergegeven: 

Ruimte 

 Versterken van ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe bovenlokale ontwikkelingen. 

 Het creÇren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor woningbouw, bedrijventerreinen, kantoorlocaties en 
detailhandel door het concentreren van ruimtelijke ontwikkelingen in stedelijke gebieden en vitale kernen. 

 Voorwaarden scheppen voor een goede infrastructuur en ruimte voor veilige winning, transport en opslag van 
duurzame energie. 

 Zorgen voor een vitale landbouwsector in balans met de omgeving. 

Natuur en landschap 

 Beschermen en versterken van de kenmerkende landschapsstructuren en het culturele erfgoed dat bijdraagt aan de 
identiteit en de variÇteit van de diverse landschappen in onze provincie. 

 Beschermen en ontwikkelen van de biodiversiteit, zowel binnen als buiten het Nationaal Natuurnetwerk Nederland. 

Water 

 Zorgen voor bescherming tegen wateroverlast en overstromingen. 

 Zorg dragen voor de beschikbaarheid van kwalitatief en voldoende schoon water. 

Mobiliteit 

 Zorgen voor goede en veilige (inter)nationale, provinciale en regionale bereikbaarheid over weg, water, spoor, door 
de lucht en digitaal. 

Milieu 

 Tegengaan van milieueffecten en -hinder door te sturen op de kwaliteit van water, lucht, geluid en bodem. 

 Streven naar een zorgvuldig gebruik van de ondergrond en een veilige winning en opslag van (delf)stoffen. 

Figuur 1-12



 

13   Ruimtelijke Onderbouwing F.J. de Zeestraat, Veendam 

 

Naast de genoemde provinciale belangen worden er in het beleid 5 specifieke opgaven genoemd voor specifieke 
onderwerpen of gebieden. De 5 opgaven zijn: 

 Gaswinning 

 Energyport 

 Groei en krimp 

 Regio Groningen-Assen 

 Waddengebied 

Doorwerking in het onderhavige plan en conclusie 

Het plangebied is gelegen in het gebied van de provincie Groningen waar de opgave 'groei en krimp' geldt. Het beleid 
van de provincie ten aanzien van deze opgave is gericht op de leefbaarheid in kleine dorpen en stedelijke kernen. Bij 
stedelijke kernen, zoals Veendam, richt het beleid zich op het in stand houden en versterken van de sterke regionale 
functie van deze kernen door bijvoorbeeld te werken aan de bereikbaarheid en het bundelen van functies. 

3.2.2. Omgevingsverordening Groningen 
De Omgevingsverordening bevat regels voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen. Deze regels richten zich 
op de thema's ruimtelijke ordening, water, infrastructuur, milieu en ontgrondingen. De Omgevingsverordening is nauw 
verbonden met de Omgevingsvisie Provincie Groningen. De provinciale Omgevingsverordening is een beleidsinstrument 
uit de Wro. De verordening wordt vastgesteld door Provinciale Staten en bevat provinciale beleidsregels waarvan wordt 
verwacht dat gemeenten deze doorvertalen in hun bestemmingsplannen. De regels in de omgevingsverordening zijn 
gebaseerd op de doelen uit de Omgevingsvisie en zijn opgenomen voor onderwerpen: 

1 waarvoor de provincie in belangrijke mate verantwoordelijk is; 

2 die een algemene betekenis hebben; 

3 waarvan borging in een ruimtelijk plan mogelijk is; 

4 die blijvend moeten worden beschermd of veilig worden gesteld (waarborgfunctie); 

5 waarvan borging door middel van eenduidige kaderstelling nodig is (rechtszekerheid). 

Het hoofdstuk Ruimtelijke ordening bevat regels over de inhoud van gemeentelijke bestemmingsplannen, (bepaalde) 
omgevingsvergunningen en beheerverordeningen. De regels zijn een vertaling van de beleidsintenties uit het POP. Deze 
regels hebben onder meer betrekking op de volgende thema's: 

 agrarische bouwpercelen; 

 niet-agrarische functies in het buitengebied (o.a. bedrijven en wonen); 

 bescherming van landschappelijke waarden (open gebieden, groene linten); 

 vestiging van detailhandel; 

 duurzame energie (zoals wind- en zonne-energie). 

Figuur 1-13
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Doorwerking in het onderhavige plan en conclusie 

Voor nieuwbouw van woningen stelt de Omgevingsverordening (art. 2.15.1) als voorwaarde dat deze past in een 
regionale woonvisie die rekening houdt met regionale woningbehoefteprognoses die de provincie elke twee jaar 
uitbrengt.  

3.2.3. Conclusie 
Het onderhavige plan is passend binnen het provinciale beleid en regelgeving.  

 

Figuur 1-14
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3.3. Gemeentelijk beleid 
3.3.1. Structuurvisie Veendam 
Op 16 februari 2015 is de structuurvisie Veendam vastgesteld. Deze visie voorziet in een samenhangend en integraal 
toekomstbeeld, om zo op de ruimtelijke ontwikkeling van Veendam te kunnen sturen. Het samenhangend en integraal 
toekomstbeeld is verder uitgewerkt in de centrale thema┦s.  

 Veendam streeft naar een goed woon- en leefklimaat. Het woonbeleid voor de komende jaren is meer gericht 
op inbreiding in het centrum en het temporiseren van de uitbreidingslocaties. Daarnaast wordt het beleid zo 
geformuleerd dat tijdig kan worden geanticipeerd op ontwikkelingen in onderwijs, sport, welzijn, zorg en 
cultuur; 

 Veendam streeft naar een versterking van de regionale centrumfunctie. Het centrum dient daartoe goed 
bereikbaar te zijn en een aantrekkelijk winkel- een woongebied te zijn; 

 Veendam streeft naar een sterk bedrijfsleven en wil hiervoor waar mogelijk faciliteren. Hiervoor is een goede 
zonering van de diverse bedrijvigheid van belang en tevens goede ontsluiting over weg, rails en water; 

 Veendam streeft naar behoud en versterking van de landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve 
mogelijkheden. 

 
Figuur 3.1 weergave beoogde situatie 

Doorwerking in het onderhavige plan en conclusie 

Aan de hand van de visiekaart is te zien dat het plangebied aangemerkt is als aandachtspunt. Hierbij wordt specifiek 
verwezen naar de ┥heroriÇntatie locatie De Brink┦, de reden daarvoor is dat de locatie buiten de vastgelegde Detailhandel 
structuurvisie Veendam 2013. Locaties die als aandachtspunten aangemerkt zijn locaties waar ontwikkelingen 
gestimuleerd worden om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en meerwaarde te creÇren en kansen te benutten om 
ruimtelijke, cultuurhistorische, natuurlijke en economisch waarden te verbinden.  

Figuur 1-15
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3.3.2. Woonvisie 2019-2023  
In de Woonvisie 2019-2023 gemeente Veendam verwoordt het gemeentebestuur zijn visie op het toekomstbestendig 
houden van de bestaande woningvoorraad en de voornamelijk kwalitatieve nieuwbouw die als afgeleide daarvan nodig 
is. De gemeente wil door middel van nieuwbouw inspelen op de veranderende bevolkingssamenstelling. Centraal staat 
hierin de uitspraak in het Coalitieakkoord ┨Iedereen in Veendam moet geschikte woonruimte kunnen vinden die aansluit 
bij de eigen behoefte┩. 

In de Woonvisie 2019-2023 gemeente Veendam is de woningbehoefte die naar voren komt uit de regionale 
huishoudensprognose 2016 en het regionaal woningmarktonderzoek 2017, als uitgangspunt genomen. Dit is in lijn met 
de afspraken die in de regio met provincie woningcorporaties en gemeenten in Oost-Groningen zijn gemaakt en 
vastgelegd in het Regionaal prestatiekader 2018-2023. 

Voor de periode van 2019-2023 gaat de gemeente uit van een minimale toevoeging van 105 woningen aan de bestaande 
woningvoorraad in de gemeente om de huishoudensgroei te faciliteren, want dit correspondeert met de verwachte 
huishoudensgroei volgens de prognose en volgens het woningmarktonderzoek. 

De woningtoevoeging zal met name bestaan uit vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen, conform de 
woningbehoefte die uit het regionale woningmarktonderzoek naar voren is gekomen. Hierbij wordt conform afspraak 
met de provincie een extra 20% planvoorraad aangehouden in verband met mogelijke planuitval: totaal ca. 125 
woningen in projecten waar de focus op wordt gelegd. 

Ontwikkeling kwalitatieve woningbehoefte gemeente Veendam 2017-2032. 

Figuur 3.2 overzicht woningbehoefte  

 

 

 

Figuur 1-16
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Doorwerking in het onderhavige plan en conclusie 

Door de toevoeging van vrijstaande en twee onder een kapwoningen ontstaat er een overschot aan dergelijke woningen 
terwijl er juist vraag is naar koop rijwoningen en huur van gezinssociale woningen. Het plan voorziet in de bouw van 8 
woningen bestemd voor koop, het type woning is daarbij uitermate geschikt voor gezinnen. Het plan sluit aan op de 
behoefte in Veendam.   

Figuur 1-17
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4. Milieu- en omgevingsaspecten 
4.1. Algemeen 
Ingevolge artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt in dit hoofdstuk een beschrijving opgenomen van de 
wijze waarop de milieu- en omgevingsaspecten bij het plan zijn betrokken. Daarbij moet rekening gehouden worden met 
de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde (boven)gemeentelijke beleidskaders. In dit hoofdstuk wordt 
ingegaan op de in dit kader van belang zijnde milieu- en omgevingsaspecten. 

 

4.2. Bodem 

4.2.1  Algemeen 
Bij de verkenning van mogelijkheden om nieuwe functies in een gebied te realiseren dient de bodemkwaliteit te worden 
betrokken. Inzicht in eventuele beperkingen aan het bodemgebruik (i.v.m. milieuhygiÇnische risico's voor mens, plant 
en dier) is noodzakelijk om te beoordelen of de grond geschikt is voor de beoogde functie. Er mogen namelijk geen 
nieuwe gevoelige functies op een zodanig verontreinigd terrein worden gerealiseerd, dat schade is te verwachten voor 
de gezondheid van de gebruikers of het milieu. Bovendien dient een bodemonderzoek uitgevoerd te worden indien 
gebouwen worden gerealiseerd voor menselijk verblijf.  

4.2.2  Onderzoek 
Ten behoeve van het onderhavige plan is door Lycens B.V. in juli/augustus 2021 een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd. De conclusie van dit onderzoek is hierna opgenomen, voor het volledige onderzoek wordt verwezen naar 
Bijlage 1. 

Verkennend bodemonderzoek 

Resultaten grond 

De zintuiglijk schone bovengrond en de ondergrond bevatten geen parameters in verhoogde gehalten. De zintuiglijk 
baksteenhoudende bovengrond bevat licht verhoogde gehalten aan kwik en lood. De verhoogde gehalten worden 
gerelateerd aan het voormalige gebruik van de locatie. Op basis van de rekenregels voldoet betreffend monster aan 
de achtergrondwaarde. De milieuhygienische kwaliteit van de grond vormt geen belemmering voor de geplande 
planologische procedure, de geplande aanvraag van een omgevingsvergunning en de geplande herinrichting van 
de locatie.  

Resultaten grondwater 

In het grondwater is een licht verhoogde concentratie aan kobalt en een matig verhoogde concentratie aan nikkel 
aangetoond. De concentratie kobalt overschrijdt de streefwaarde in geringe mate, een directe oorzaak voor deze 
concentratie is niet bekend. De concentratie aan nikkel overschrijdt (ook na herbemonstering) de … streef-
+interventiewaarde maar overschrijdt de interventiewaarde niet. Een directe oorzaak is eveneens niet bekend.  

 

 

Figuur 1-18
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Voor zowel kobalt als nikkel geldt dat mede op basis van de voorgaande onderzoeken geen relatie wordt verwacht 
tussen de gemeten concentraties en de in het verleden uitgevoerde activiteiten. Met name ten aanzien van nikkel 
wordt verwacht dat sprake is van een natuurlijk verhoogde concentratie. Aangezien de betreffende parameters in 
hooguit licht tot (ook na herbemonstering) matig verhoogde concentraties is aangetoond, kan worden 
geconcludeerd dat geen sprake is van een overschrijding van de interventiewaarde. Om die reden wordt gesteld dat 
de grondwaterkwaliteit geen belemmering vormt voor de geplande planologische procedure, de geplande 
aanvraag van een omgevingsvergunning en de geplande herinrichting van de locatie. 

Conclusies en aanbevelingen 

De opzet van het uitgevoerde onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit ter plaatse van de 
onderzoekslocatie. Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek kan worden geconcludeerd dat er, ons 
inziens, milieuhygiÇnisch gezien geen belemmeringen zijn voor de geplande planologische procedure, de geplande 
aanvraag van een omgevingsvergunning en de geplande herinrichting van de locatie. 

Op basis van de historische gegevens kunnen in de ondergrond nog licht verhoogde gehalten aan minerale olie 
aanwezig zijn. In het kader van de geplande werkzaamheden wordt geadviseerd hier rekening mee te houden.  

De gestelde hypothese dat de locatie als "verdacht" beschouwd kan worden ten aanzien van chemische parameters 
is op basis van de aangetoonde verhoogde gehalten in grond en verhoogde concentraties in grondwater juist 
gebleken.  

4.2.3  Conclusie 
Op basis van het verkennend bodemonderzoek kan geconcludeerd worden dat het aspect bodem geen belemmering 
vormt voor de realisatie van het voorliggende plan. Deze conclusie wordt onderschreven door de Omgevingsdienst 
Groningen, zij merken daarbij op dat er tijdens de bouw nog wel gelet dient te worden op de aanwezigheid van minerale 
olie.  

 

  

Figuur 1-19
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4.3. Water 

4.3.1  Algemeen 
Op grond van artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening moeten ruimtelijke plannen zijn voorzien van een waterparagraaf. 
Hiervoor moet het proces van de watertoets worden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat het om het hele proces 
van vroegtijdig meedenken, informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige 
aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. 

Beleidskader 

De Europese Kaderrichtlijn Water (2003) 

De Europese Kaderrichtlijn Water gaat er vanuit dat water geen gewone handelswaar is, maar een erfgoed dat moet 
worden beschermd en verdedigd. Het hoofddoel van de richtlijn is daarop gebaseerd. De Kaderrichtlijn Water geeft het 
kader voor de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater. Dat moet ertoe leiden 
dat: aquatische ecosystemen en gebieden die rechtstreeks afhankelijk zijn van deze ecosystemen, voor verdere 
achteruitgang worden behoed; emissies worden verbeterd; duurzaam gebruik van water wordt bevorderd op basis van 
bescherming van de beschikbare waterbronnen op lange termijn; er wordt gezorgd voor een aanzienlijke vermindering 
van de verontreiniging van grondwater. 

Vierde Nota Waterhuishouding (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1998) 

De Vierde Nota Waterhuishouding geeft het kader voor het waterbeheer voor Nederland, nu en in de toekomst. De 
hoofddoelstelling is "een veilig en goed bewoonbaar land en het in stand houden/ versterken van gezonde en 
veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd". Om de veerkracht van de 
watersystemen te vergroten dient de waterconservering en buffering te worden bevorderd en de afwenteling van (water-
) problemen op naastgelegen gebieden te worden beperkt. 

Waterbeleid in de 21e eeuw (2000) 

De hoge waterstanden in de rivieren in 1995 en 1996 en de klimaatscenario's waarin naast de zeespiegelstijging ook meer 
en heviger buien worden voorspeld hebben geleid tot vernieuwde aandacht voor water. Nederland is met zijn lage ligging 
en hoge verstedelijkingsgraad kwetsbaar voor wateroverlast en de veiligheid is in de toekomst in het geding. Maar ook 
door de drogere zomers is er het risico van watertekorten en verdroging. De commissie "Waterbeheer 21e eeuw" heeft in 
opdracht van de regering duidelijk gemaakt dat we anders moeten omgaan met water en ruimte. Ruimte die nu 
beschikbaar is voor de bescherming tegen overstromingen en wateroverlast moet ten minste behouden blijven. De 
aanwezige ruimte mag niet sluipenderwijs verloren gaan bij de uitvoering van nieuwe projecten voor infrastructuur, 
woningbouw, landbouw of bedrijventerreinen. 
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4.3.2  Onderzoek 
Ten behoeve van het onderhavige plan is in juni 2021 de digitale watertoets uitgevoerd, deze is terug te vinden in Bijlage 
2. Uit de digitale watertoets blijkt dat, gezien de verhardingstoename er sprake is van een normale waterprocedure.  

Binnen het plangebied is voldoende onverharde ruimte aanwezig om het hemelwater te kunnen infiltreren. Gedurende 
piekmomenten kan het voorvallen dat hemelwater via de omliggende percelen in het gescheiden rioleringssysteem 
terecht komen. Gedurende de realisatie van het voorliggende plan wordt rekening gehouden met materiaal en materieel 
gebruik om verontreiniging of aantasting van grondwater te voorkomen.  

4.3.3  Conclusie 
Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het aspect water geen belemmering vormt voor de realisatie 
van het voorliggende plan.  

4.4. Erfgoed 
4.4.1. Archeologie 
Algemeen 

In de Wet op de archeologische monumentenzorg (2007) zijn de uitgangspunten van het Verdrag van Malta (1992) binnen 
de Nederlandse wetgeving geËmplementeerd. De wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de 
inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen, waarbij in beginsel geldt: "de 
veroorzaker betaalt". Het belangrijkste doel van de wet is het behoud van het bodemarchief "in situ" (ter plekke), omdat 
de bodem de beste garantie biedt voor een goede conservering van de archeologische waarden. Het is verplicht om in 
het proces van ruimtelijke ordening tijdig rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van archeologische 
waarden. Op die manier komt er ruimte voor overweging van archeologie vriendelijke alternatieven. 

Sinds 1 juli 2016 bundelt de Erfgoedwet bestaande wet- en regelgeving voor het behoud en beheer van het cultureel 
erfgoed in Nederland. Samen met de toekomstige Omgevingswet maakt de Erfgoedwet een integrale bescherming van 
ons cultureel erfgoed mogelijk. Zolang de Omgevingswet nog niet in werking is getreden, vallen de artikelen waarin de 
omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving zijn vastgelegd, nog in de overgangsregeling van de Erfgoedwet. 

Onderzoek 

Het plangebied heeft, volgens het vigerende bestemmingsplan, geen (verhoogde) verwachtingswaarde betreffende de 
aanwezigheid van archeologisch materiaal. Daarbij is met de bouw van de voormalige bebouwingen het gebied al 
grotendeels verstoord. Nader archeologisch onderzoek is niet noodzakelijk. 

Conclusie 

Op basis van bovenstaande valt te concluderen dat het aspect archeologie geen belemmering oplevert voor de realisatie 
van het onderhavige plan.  Ook voor het vrijgegeven plangebied bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens 
graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet, 
dient zo spoedig mogelijk melding te worden gemaakt van de vondst bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

 

Figuur 1-21
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4.4.2. Cultuurhistorie 
Algemeen 

In de visie erfgoed en ruimte 'Kiezen voor karakter' (juni 2011) zet het Rijk uiteen hoe cultureel erfgoed wordt geborgd in 
de ruimtelijke ordening voor de periode 2011-2015. De moderne monumentenzorg is ontwikkelings- en gebiedsgericht. 
Bovendien vindt het Kabinet samenwerking met publieke en private partijen van belang. 

In de visie wordt het karakter van Nederland gevat in vier kenmerkende eigenschappen: waterland, stedenland, 
kavelland en vrij land. De gebiedsgerichte omgang met erfgoed vergt dat deze karakteristieken worden verbonden met 
opgaven uit andere sectoren en dat de economische, sociaal-culturele en ecologische kracht van het erfgoed beter wordt 
uitgebaat. 

Veranderingen in de monumentenzorg en de ruimtelijke ordening geven burgers en bedrijven meer ruimte en geven 
decentrale overheden meer vrijheden en verantwoordelijkheden. Iedere overheidslaag staat voor de taak zijn belangen 
zo veel mogelijk vooraf kenbaar te maken en waar nodig met regels te borgen. Het rijk is daarnaast verantwoordelijk voor 
een goed functionerend stelsel. Provincies krijgen een centrale rol in de gebiedsgerichte belangenafweging en 
gemeenten verbinden gevolgen aan een gebiedsgerichte analyse van erfgoedwaarden bij het opstellen van ruimtelijke 
plannen. 

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

1 werelderfgoed: de samenhang borgen en de uitstraling vergroten; 

2 eigenheid en veiligheid: zee, kust en rivieren; 

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

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

5 en wederopbouw: het tonen van een tijdperk.  

 

Onderzoek 

Onderstaand is een uitsnede van de beleidskaart archeologie en cultuurhistorie gemeente Veendam weergegeven met 
daarop het plangebied aangeduid met een rood vierkant. Op de uitsnede is te zien dat het plangebied is aangeduid als 
lage verwachting. Binnen het gebied zijn verder geen cultuurhistorische aandachtpunten aanwezig en het plangebied 
ligt binnen de aanwezige historische structuren zoals waterlopen en spoorlijnen. 

Figuur 1-22
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Figuur 4.1 uitsnede beleidskaart archeologie en cultuurhistorie versie 2018 

Conclusie 

Binnen het plangebied zijn geen cultuurhistorische gewaardeerde aspecten of monumenten aanwezig. De bebouwing 
in het plangebied zijn niet aangewezen als (rijks)monument en het betreffen geen (bijzondere) karakteristieke 
gebouwen. Daarnaast zijn ook in de (directe omgeving) geen cultuurhistorische waarden aanwezig. Als gevolg van het 
onderhavige plan gaan geen cultuurhistorische waarden verloren en worden ook niet aangetast. Het aspect 
cultuurhistorie vormt geen belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan.  
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4.5. Flora en fauna 
4.5.1. Algemeen 
Wet natuurbescherming 

De natuurwetgeving voor Nederland is per 1 januari 2017 vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Binnen de wet zijn 
de beschermingsregimes voor Natura 2000-gebieden, soortbescherming en houtopstanden opgenomen als 
afzonderlijke hoofdstukken, waardoor de wet via duidelijke en eenvoudige regels voorziet in een heldere implementatie 
van de Europese natuurbeschermingsrichtlijnen. Naast de Wet natuurbescherming bestaat in Nederland het Natuur 
Netwerk Nederland (NNN), waarvoor de provincies beleid maken. 

Natura 2000 

De wetgeving met betrekking tot Natura 2000-gebieden is vastgelegd in Hoofdstuk 2 van de Wet Natuurbescherming. 
Natura 2000-is de overkoepelende naam voor gebieden die op Europees niveau worden beschermd vanuit de Vogel- en 
Habitatrichtlijn. Vanuit deze richtlijnen worden specifieke diersoorten en hun habitat beschermd om de biodiversiteit te 
behouden, te herstellen of uit te breiden. Het ondernemen van projecten, plannen of activiteiten in en in de omgeving 
van een Natura 2000-gebied kan mogelijkerwijs leiden tot (significant) negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen. Indien het niet mogelijk is om negatieve effecten op voorhand uit te sluiten, dan is er 
sprake van een vergunningsplicht en moet een habitattoets uitgevoerd worden. In een habitattoets worden de projecten, 
plannen of activiteiten getoetst op hun invloed op de instandhoudingsdoelstellingen en of (onder bepaalde 
voorwaarden) toestemming voor de uitvoering kan worden verleend. 

Soortbescherming 

De Wet natuurbescherming kent naast het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden drie 
beschermingscategorieÇn onder het hoofdstuk 'soortbescherming': 

 Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels op grond van de Vogelrichtlijn (art 3.1). 

 Soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn (art. 3.5). 

 Nationaal beschermde 'andere soorten' (art.3.10) als vermeld in Bijlage A van de Wet Natuurbescherming alsmede 
alle de vaatplanten van de soorten genoemd in bijlage B van de Wet Natuurbescherming. 

De Soortbescherming is alleen (met uitzondering van de zorgplicht) van toepassing op soorten genoemd onder deze drie 
beschermingscategorieÇn. 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Naast de Wet natuurbescherming bestaat in Nederland het Natuur Netwerk Nederland (NNN), waarvoor de provincies 
beleid maken. Het NNN is ruimtelijk in de Provinciale Structuurvisie vastgelegd. Het vormt een robuust netwerk van 
natuurgebieden en tussenliggende verbindingszones. Dit netwerk bestaat uit bestaande natuurgebieden, nieuw aan te 
leggen natuur en verbindingszones tussen deze gebieden. 

 

Figuur 1-24



 

25   Ruimtelijke Onderbouwing F.J. de Zeestraat, Veendam 

 

Ook de beheersgebieden voor agrarisch natuurbeheer behoren tot het NNN. De planologische verankering van het 
NNN vindt plaats in (gemeentelijke) bestemmingsplannen. Wanneer bij ruimtelijke ontwikkelingen een 
bestemmingsplan wijziging moet worden doorgevoerd dient altijd een 'Nee, tenzij'- toets te worden uitgevoerd. Hierin 
wordt beoordeeld of er als gevolg van de voorgenomen maatregelen significante effecten op de wezenlijke waarden en 
kenmerken van het netwerk optreden. 

4.5.2. Onderzoek 
Om de impact voor de ontwikkeling op de aanwezige flora en fauna inzichtelijk te maken is in juli 2021 een QuickScan 
flora en fauna uitgevoerd door Lycens B.V. Dit onderzoek is opgenomen in Bijlage 3 QuickScan flora en fauna, de 
conclusies zijn hieronder weergegeven.  

 

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ┥ruimtelijke ontwikkeling┦. Voor een aantal algemeen voorkomende en 
talrijke faunasoorten geldt in Groningen een vrijstelling van de verbodsbepalingen ┥doden┦, en het opzettelijk ┥verstoren, 
beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats┦, als gevolg van werkzaamheden die in het kader van een 
ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een 
ontheffing vereist om ze te mogen verstoren of te doden en om opzettelijk de vaste rust- en voortplantingsplaats te 
mogen beschadigen en te vernielen. Afhankelijk van de status van de beschermde soorten, kan soms ook gewerkt 
worden conform een door de Minister goedgekeurde, en op de situatie toepasbare, gedragscode. In het kader van de 
zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren en moet er gekozen 
worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren zo min mogelijk schade 
ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten. 

 

Soortenbescherming 

Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland, Bos- en natuurgebied buiten NNN, leefgebied weide- en 
akkervogels of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging van het plangebied buiten Natuurnetwerk Nederland, Bos- en 
natuurgebied buiten NNN en leefgebied weide- en akkervogels, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties. De wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden in de omgeving van het plangebied worden 
negatief beËnvloed. Een negatief effect van stikstof op Natura 2000-gebied, als gevolg van de voorgenomen activiteiten, 
kan op basis van een uitgevoerde stikstofberekening worden uitgesloten. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten 
leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming. Voor nader informatie wordt verwezen 
naar de rapportage van de stikstofberekening, die apart wordt gepubliceerd. 

 

Gebiedsbescherming 

De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde planten, 
maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied van verschillende beschermde diersoorten. Beschermde diersoorten 
benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezet een beschermd grondgebonden 
zoogdier en een vaste rust- en/of voortplantingsplaats en bezetten amfibieÇn er een vaste (winter)rustplaats. 
Vleermuizen bezetten geen vaste rust- en voortplantingsplaats in het plangebied, amfibieÇn bezetten er geen 
voortplantingsplaats en er nestelen geen vogels. 

Figuur 1-25
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Mogelijk wordt een beschermd grondgebonden zoogdier en amfibie gedood en wordt een vaste rust- en/of 
voortplantingsplaats beschadigd en/of vernield, als gevolg van uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Voor de 
beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieÇn, die een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats in het 
plangebied bezetten, en die mogelijk gedood worden, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ┥doden┦ en het 
┥beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen┦. Deze vrijstelling is van toepassing omdat er sprake is 
van een ruimtelijke ontwikkeling. 

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten, wordt de functie van het plangebied als foerageergebied, voor de 
in het plangebied foeragerende grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, amfibieÇn en vogels, aangetast. Dit leidt 
echter niet tot wettelijke consequenties in het kader van soortenbescherming. 

Stikstof 

Ten behoeve van het onderhavige plan is in juni 2021 door Lycens B.V. een stikstofonderzoek uitgevoerd. Hieronder volgt 
de conclusie van het onderzoek, het gehele onderzoek is terug te vinden als Bijlage 4. Uit de rekenresultaten van Aerius-
calculator is gebleken dat als gevolg van onderhavig plan gedurende de gebruiksfase geen sprake is van 
stikstofdeposities op de omliggende Natura 2000-gebieden hoger dan 0,00 mol/ha/j. Daarom vorm het aspect stikstof in 
relatie tot Natura 2000 geen belemmering voor de realisatie en de vergunningverlening van de ┥omgevingsvergunning, 
activiteit bouwen┦.  

4.5.3. Conclusie 
De voorgenomen ontwikkeling past binnen de kaders van de Wet Natuurbescherming.  
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4.6. Rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai 
4.6.1. Algemeen 
De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus als gevolg van 
rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd 
bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan indien het plan een geluidgevoelig object mogelijk 
maakt binnen een geluidszone van een bestaande geluidsbron of indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk 
maakt. Het akoestisch onderzoek moet uitwijzen of de wettelijke voorkeursgrenswaarde bij geluidgevoelige objecten 
wordt overschreden en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. 

Wegverkeerslawaai 

Met betrekking tot geluid veroorzaakt door het wegverkeer is in de Wet geluidhinder de verplichting opgenomen tot het 
verrichten van onderzoek naar de geluidsbelasting op de gevels van (nieuw geprojecteerde) woningen en andere 
geluidgevoelige objecten. Op grond van artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) hoofdstuk VI, afdeling 1 bevindt zich 
aan weerszijden van een weg een zone. Als in deze zone geluidgevoelige bebouwing wordt geprojecteerd dan dient 
akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd. De breedte van deze zone is afhankelijk van: 

 de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied; 

 het aantal rijstroken. 

In stedelijk gebied worden twee typen wegen onderscheiden, met aan weerszijden van de weg de volgende 
zonebreedtes: 

 wegen met een of twee rijstroken: 200 meter; 

 wegen met drie of meer rijstroken: 350 meter. 

In buitenstedelijk gebied worden drie typen wegen onderscheiden, met aan weerszijden van de weg de volgende 
zonebreedtes: 

 wegen met een of twee rijstroken: 250 meter; 

 wegen met drie of vier rijstroken: 400 meter; 

 wegen met vijf of meer rijstroken: 600 meter. 

De volgende wegen hebben op grond van artikel 74 Wgh geen zone: 

 wegen gelegen in een als woonerf aangeduid gebied; 

 wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. 
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Spoorweglawaai 

Spoorwegen hebben een zone, waarvan de breedte afhankelijk is van de hoogte van het geluidsproductieplafond. In 
artikel 1.4 van het Besluit geluidhinder is de breedte van de zone aangegeven. De zonebreedte varieert van 100 tot 1.200 
meter. Bij ontwikkelingen rond geluidsgevoelige bestemmingen in de zone of wijzigingen aan de spoorlijn moet 
akoestisch onderzoek worden gedaan. Op basis van de uitkomsten kunnen zo nodig maatregelen worden overwogen. 

De voorkeursgrenswaarde en maximaal toegestane geluidsbelasting bedragen respectievelijk 55 en 68 dB (Lden), 
afhankelijk van de situatie. 

Industrielawaai 

Rondom industrieterreinen waarop de mogelijkheid aanwezig is tot vestiging van zogenaamde grote lawaaimakers, is 
op grond van art. 41 van de Wgh een geluidszone vastgesteld. In geval van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen 
binnen de zone of een wijziging aan het industrieterrein of de geluidszone is een akoestisch onderzoek vereist. Op basis 
van de uitkomsten kunnen zo nodig maatregelen worden overwogen. 

De voorkeursgrenswaarde en maximaal toegestane geluidsbelasting bedragen respectievelijk 50 en 65 dB(A) (Letm), 
afhankelijk van de situatie. Buiten de zone mag de geluidsbelasting nooit meer dan 50 dB(A) (Letm) bedragen. Er dient 
te worden gewaarborgd dat deze waarde, en de eventuele vastgestelde hogere grenswaarden niet worden overschreden. 
Middels zogenaamd zonebeheer wordt daarvoor continu de totale vergunde geluidsbelasting vanwege het 
industrieterrein beheerd. 

4.6.2. Onderzoek 
Ten behoeve van een goed woon- en leefklimaat is in juli 2021 door Akoestisch Buro Tideman een akoestisch onderzoek 
verricht naar de geluidbelasting door het wegverkeer. Hieronder volgt de conclusie uit het onderzoek, voor de gehele 
rapportage wordt verwezen naar bijlage 5. Het onderzoek is reeds beoordeeld en akkoord bevonden door de 
Omgevingsdienst Groningen.  

De geluidbelasting op de grens van het bouwplan bedraagt maximaal 59 dB na aftrek van 5 dB op grond van art. 110g 
van de Wet geluidhinder. De geluidbelasting is daarmee hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  De woning dient 
ter vervanging van de bestaande bebouwing. Er kan een hogere waarde worden verleend van 59 dB voor deze woningen. 
Voor de verdere ontwikkeling van deze locatie dient een hogere waarde procedure te worden opgestart waarbij een 
hogere waarde van 59 dB wordt vastgesteld voor vier woningen gelegen aan de zijde van de F.J. de Zeestraat. Er geldt de 
voorwaarde dat de benodigde gevelisolatie moet gelijk zijn aan het verschil tussen de werkelijke geluidbelasting en het 
niveau van 33 dB. De geluidbelasting gelegen op het blok aan de Marijkestraat wordt door het bouwblok aan de F.J. de 
Zeestraat voldoende afgeschermd waardoor de geluidbelasting op dit blok voldoet aan de voorkeursgrenswaarde. De 
geluidwering van de woningen pand is nader onderbouwd in de bouwbesluit toets bijgevoegd aan deze aanvraag. 
Daarmee wordt inzichtelijk dat kan worden voldaan aan de vereiste geluidwering van 31 dB.4.7.3   

4.6.3 Conclusie 
Aan de hand van het uitgevoerde onderzoek kan geconcludeerd worden dat het aspect akoestiek geen belemmering 
vormt voor de realisatie van het onderhavige plan, mits hogere grenswaarde toegestaan wordt. De Omgevingsdienst 
onderschrijft deze conclusie. Er dient bij de aanvraag omgevingsvergunning wel een onderzoek worden uitgevoerd 
naar e geluidswering van de vier woningen aan de F.J. de Zeestraat. Dit onderzoek is separaat toegevoegd.  

Figuur 1-28
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4.7. Luchtkwaliteit 
4.7.1. Algemeen 
De 'Wet milieubeheer' is ÄÄn van de maatregelen die de overheid heeft getroffen om: 

 negatieve effecten op de volksgezondheid als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging aan te 
pakken; 

 mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling te creÇren ondanks de overschrijdingen van de Europese 
grenswaarden voor luchtkwaliteit. 

De paragraaf luchtkwaliteit in de 'Wet milieubeheer' voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de 
luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt voor een 
flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen 
is vastgesteld dat deze 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen zonder 
toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. 

Luchtkwaliteitseisen vormen onder de nieuwe 'Wet luchtkwaliteit' geen belemmering voor ruimtelijke ontwikkeling als: 

 er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 

 een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt, wat wil zeggen dat een 
project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging (meer dan 3% ten opzichte van de 
grenswaarde); 

 een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het NSL, dat op 1 augustus 2009 
in werking is getreden, nadat de EU op 7 april 2009 derogatie heeft verleend.  

NIBM-grens woningbouwlocatie, 3% criterium: 

 < 1.500 woningen (netto) bij minimaal een ontsluitingsweg, met een gelijkmatige verkeersverdeling; 

 < 3.000 woningen bij minimaal twee ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling. 

4.7.2. Onderzoek 
De realisatie van acht woningen betreft een geringere omvang dan wat hiervoor is aangegeven. De luchtkwaliteit zal dus 
'in niet betekende mate' verslechteren. Daarom hoeft niet nader op het aspect luchtkwaliteit te worden ingegaan. 

4.7.3. Conclusie 
Artikel 5.16, lid 1, sub c van de Wet milieubeheer vormt geen belemmering voor het plan. Deze conclusie is bevestigt door 
de Omgevingsdienst Groningen.   

Figuur 1-29
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4.8. Bedrijven en milieuzonering 
Milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) in de directe omgeving van zogenoemde milieuhinder gevoelige 
bestemmingen (zoals wonen) kunnen hinder vanwege geur, stof, geluid, gevaar en dergelijke veroorzaken. Ten behoeve 
van een goede ruimtelijke ordening, zoals dat uitgangspunt is van de Wro, dient te worden aangetoond dat ter plaatse 
van milieuhinder gevoelige bestemmingen sprake is van een 'goed woon- en leefklimaat'.  

VNG-publicatie 'Bedrijven & milieuzonering┦ 

Om niet alle ontwikkelingen bij voorbaat te onderwerpen aan een onnodig langdurig en kostbaar onderzoek is door de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' uitgebracht. Deze uitgave 
maakt gebruik van het principe 'functiescheiding'. Door voldoende afstand aan te houden tussen nader bepaalde 
milieubelastende activiteiten en milieugevoelige bestemmingen kan eenvoudigweg in veel gevallen worden aangetoond 
dat sprake is een 'goed woon- en leefklimaat'. De VNG-publicatie betreft zgn. pseudowetgeving (geen wetgeving maar 
een algemeen door de rechter aanvaarde methode). 

De VNG-publicatie maakt gebruik van een basiszoneringslijst waarin voor nader gedefinieerde bedrijfscategorieÇn 
richtafstanden zijn bepaald. Een richtafstand wordt beschouwd als de minimaal aan te houden afstand tussen een 
milieubelastende activiteit en de milieuhinder gevoelige bestemming waarbij onaanvaardbare milieuhinder als gevolg 
van milieubelastende (bedrijfs)activiteiten betreffende geluid, geur, stof en gevaar redelijkerwijs kan worden uitgesloten. 
De genoemde maten zijn indicatief; met een goede motivering kan hiervan worden afgeweken. 

Naast de gegeven richtafstanden hanteert de VNG-publicatie twee omgevingstypen, namelijk: een rustige 
woonwijk/buitengebied en een gemengd gebied. In een rustige woonwijk of buitengebied (omgevingstype 1) wordt 
functiescheiding nagestreefd. Tussen milieuhinder gevoelige functies en bedrijven dient de minimaal aan te houden 
'richtafstand' in acht te worden genomen. In geval van een gemengd gebied (omgevingstype 2), waar sprake is van 
functiemenging, kan een verkleinde richtafstand worden gehanteerd. In tegenstelling tot rustige woongebieden worden 
in dergelijke levendige gebieden milieubelastende activiteiten op kortere afstand van milieuhinder gevoelige functies 
acceptabel geacht. De richtafstand mag in deze gebieden met ÄÄn afstandsstap worden verkleind (10 meter behorende 
bij milieucategorie 1 wordt 0 meter, 30 meter van milieucategorie 2 wordt 10 meter van milieucategorie 1, etc.). 

Relatie tussen milieucategorie, richtafstanden en omgevingstype 

Milieucategorie Richtafstanden tot omgevingstype rustige woonwijk en 
buitengebied 

Richtafstanden tot omgevingstype 
gemengd gebied 

1 10 m 0 m 
2 30 m 10 m 

3.1 50 m 30 m 
3.2 100 m 50 m 
4.1 200 m 100 m 
4.2 300 m 200 m 
5.1 500 m 300 m 
5.2 700 m 500 m 
5.3 1.000 m 700 m 
6 1.500 m 1.000 m 

De gegeven richtafstanden zijn in het algemeen richtafstanden en geen harde afstandseisen. Ze moeten daarom 
gemotiveerd worden toegepast. Dit betekent dat geringe afwijkingen in de lokale situatie mogelijk zijn.  

Figuur 1-30
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4.8.1. Onderzoek 
Milieuhindergevoelige functie 

De te realiseren woningen betreffen geen milieubelastende activiteiten. Er hoeft, voor de woningen, derhalve niet te 
worden getoetst of omliggende milieugevoelige functies last ondervinden van het onderhavige plan als 
milieubelastende activiteit. Er dient wel te worden beoordeeld of ter plaatse van het plangebied sprake is van een 'goed 
woon- en leefklimaat' en of omliggende milieubelastende functies in de bedrijfsvoering worden belemmerd. 

Nabijgelegen milieubelastende activiteiten 

Om te kunnen beoordelen of er sprake is van een 'goed woon- en leefklimaat' en of omliggende milieubelastende 
functies in de bedrijfsvoering worden belemmerd zijn hieronder in tabel 4.2 alle nabijgelegen milieubelastende 
activiteiten weergegeven. Op basis van deze tabel kan geconcludeerd worden of de voorgenomen ontwikkeling 
belemmeringen ondervindt of oplevert van/voor omliggende milieubelastende activiteiten. 

Tabel 4.2: richtafstanden activiteiten in de omgeving 
Adres Omschrijving cf. systematiek VNG-richtlijn Richtafstand 

(m)  
Werk. 
afstand (m) 

Milieu 
bepalend 
aspect 

Brink 2 – 12a Detailhandel (categorie – 1) 10 8 Geluid 
Doctor B. Brongersstraat 
18 

CBS de kern 30 125 Geluid 

Jakob Bruggemalaan 74 Maatschappelijk – De buurtschuur 30 110 Geluid 

In de bovenstaande tabel zijn de in de omgeving gelegen bedrijven opgenomen met de bijbehorende richtafstanden 
conform de VNG-publicatie 'bedrijven en milieuzonering' en de feitelijke afstand tussen het betreffende bedrijf en 
onderhavig plan.  

Uit de tabel blijkt dat de richtafstanden vanaf het plangebied tot de omliggende milieubelastende functies wordt 
overschreden. Ter plaatse van de naastgelegen detailhandel bestemming zijn categorie 1 bedrijven gevestigd. De meeste 
van deze bedrijven is met de achterzijde gelegen aan het plangebied, hierdoor zal er weinig tot geen bedrijvigheid 
plaatsvinden direct grenzend aan het plangebied. Daarbij moet gesteld worden dat er woningen op kortere afstand tot 
de bedrijvigheid bevinden, namelijk de woningen gelegen boven de bedrijven. Aangezien die woningen al moeten 
voldoen aan een goed woon- en leefklimaat kan ervan uitgegaan worden dat de te realiseren woning eveneens zullen 
voldoen aan een goed woon- en leefklimaat.  

Verder zijn er in de omgeving van het plangebied meerder maatschappelijke functies te vinden, waarvan de Buurtschuur 
de dichtstbijzijnde is op 110 meter afstand. Om hinder te ondervinden van een bedrijf op meer dan 100 meter zou er 
sprake moeten zijn van een categorie 4.1 bedrijf. Een dergelijke categorie bedrijf zal niet gelegen zijn binnen een 
woonwijk en tevens niet bestemd zijn als maatschappelijk. Om die reden kan ervanuit worden gegaan dat omliggende 
maatschappelijke functies geen belemmeringen vormen voor dit plan.  

Daarmee kan de met dit plan toe te voegen woningen geen belemmering omvatten voor nabij gelegen (planologische) 
bedrijven. Anderszins is met deze afwezigheid van nabijgelegen bedrijven een goed woon- en leefklimaat binnen het 
plangebied gegarandeerd. 

4.8.2. Conclusie 
Vanuit het oogpunt van milieuzonering zijn er geen belemmeringen voor de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling. 
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4.9. Externe veiligheid 
4.9.1. Algemeen 
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 (Bevi) worden bedrijven en activiteiten geselecteerd die een risico op 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 potentiÇle gevarenbron aangemerkt. 

Het externe veiligheidsbeleid 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 op de ruimtelijke ordening 
de invloed van een risicobron op zijn omgeving te beoordelen. Daartoe wordt binnen het werkveld van de externe 
veiligheid veelal het plaatsgebonden risico en het groepsrisico gehanteerd. 

Het plaatsgebonden risico (PR) 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 en 
transportas vastgelegd in contouren. Er geldt een contour waarbinnen deze kans 1x10-6 (ÄÄn op de miljoen) bedraagt. 

Het groepsrisico (GR) is een berekening van de kans dat een groep personen binnen een bepaald gebied overlijdt ten 
gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De oriÇntatiewaarde geeft hierbij de indicatie van een aanvaardbaar 
groepsrisico. Indien een ontwikkeling is gepland in de nabijheid van een risicobron geldt afhankelijk van de ontwikkeling 
een verantwoordingsplicht voor het toelaten van gevoelige functies. 

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 

Voor bepaalde risicovolle bedrijven geldt het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Hierin zijn de risiconormen 
voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. 

Transport van gevaarlijke stoffen (water, spoor, weg) 

Voor de beoordeling van de risico's vanwege transport van gevaarlijke stoffen geldt het Besluit externe veiligheid 
transportroutes (Bevt), met als uitvloeisel het zogeheten Basisnet en de bijbehorende regeling Basisnet. 

Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen   

Voor de beoordeling van de risico's van transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen geldt het Besluit externe 
veiligheid buisleidingen (Bevb). Naast de toetsing aan het plaatsgebonden risico en het groepsrisico is hierin vastgelegd 
dat aan weerszijden van een buisleiding een bebouwingsvrije afstand moet worden aangehouden voor beheer en 
onderhoud aan de buisleidingen. 

4.9.2. Onderzoek 
Met behulp van de risicokaart is beoordeeld of er risicobronnen in en rond het plangebied aanwezig zijn. In figuur 4.2 is 
een uitsnede van de risicokaart weergegeven. 

Figuur 1-32
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Figuur 4.2 uitsnede risicokaart 

In de nabijheid van het plangebied is enkel de spoorlijn Veendam - Zuidbroek op te merken als mogelijke risicobron. Er 
zijn geen inrichtingen, buisleidingen of overige transport van gevaarlijke stoffen over weg of water in de nabijheid van 
het plangebied.  

De aan de zuidoostzijde van het plangebied gelegen spoorverbinding is opgenomen in het Basisnet Spoor, waarmee 
aangegeven wordt dat over dit spoortraject vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Uit het Basisnet blijkt echter dat 
het betreffende spoortraject geen plasbrandaandachtsgebied heeft.  

 

Bestrijdbaarheid 

Bestrijdbaarheid is de mate waarin een rampscenario door de brandweer te bestrijden is. De mate waarin uitvoering aan 
een aanvalsstrategie kan worden gegeven hangt af van de capaciteit van de brandweer (opkomsttijd en beschikbare 
blusmiddelen) en de bereikbaarheid van het plangebied (opstelplaatsen).  

Bij een ongeval met toxische stoffen kan de brandweer, afhankelijk van de stofintensiteit en het groeiscenario, optreden 
door de gaswolk neer te slaan of te verdunnen/op te nemen met water.  

Zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid is de mate waarin personen in staat zijn zichzelf (zonder hulp van buitenaf) in geval van een calamiteit 
in veiligheid te brengen. Het gewenste handelingsperspectief in geval van een calamiteit (schuilen en/of vluchten) is 
afhankelijk van het scenario. Voor het toxisch scenario is dat in principe schuilen.  

Figuur 1-33
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Gerichte risicocommunicatie met bewoners en andere aanwezigen (bijvoorbeeld via NL-Alert) kan ertoe bijdragen dat 
alarmering van een gebied sneller verloopt. Hierbij dient aan te worden gegeven wat het gewenste handelingsperspectief 
is (schuilen of vluchten) en op welke wijze hieraan invulling kan worden gegeven.  

Mogelijkheden van zelfredzaamheid  

Bij een calamiteit met toxische gassen zit er enige tijd tussen het ontstaan van het ongeval en het optreden van letsel bij 
aanwezigen. Daarbij is ook de duur van de blootstelling van invloed op de ernst van het letsel. Snel reageren, naar binnen 
vluchten en ramen en deuren sluiten is bij dit scenario dus het advies. Hierbij is het van belang dat de bebouwing 
bescherming biedt; (nieuwe) gebouwen worden beschouwd als geschikte schuillocaties. Het verdient daarbij 
aanbeveling dat de (eventueel aanwezige) mechanische ventilatie centraal afgesloten kan worden (via een 
noodschakelaar). Het is een goedkope maatregel die bij een calamiteit met giftige stoffen zeer effectief kan zijn. Binnen 
het plangebied is geen sprake van de langdurige aanwezigheid van beperkt zelfredzame personen.  

4.9.3. Conclusie 
Op basis van bovenstaande beperkte verantwoording valt te concluderen dat het aspect externe veiligheid geen 
belemmering vormt voor de realisatie van het onderhavig plan. 
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4.10. Licht 

4.10.1 Algemeen 
Hoewel er (nog) geen wettelijke lichtnormen zijn, kan met behulp van richtlijnen en de daarop gebaseerde jurisprudentie 
wel een kader geschapen worden om lichthinder te voorkomen of te beperken. De Nederlandse Stichting Voor 
Verlichtingskunde (NSVV) heeft in 2017 de Richtlijn Lichthinder uitgegeven. Inmiddels is hier een 3e druk van verschenen 
die is aangepast aan Europese normeringen. Hierin zijn normkaders opgenomen waarbij gesteld kan worden dat een 
groot deel van de gehinderde geen (over)last meer kent. Deze grenswaarden zijn zoveel mogelijk analoog aan de 
grenswaarden van de Wet geluidhinder opgesteld. Daarbij is een dosis-effectrelatie gehanteerd waarbij 10 % van de 
geÇnquÅteerden aangeeft 'erg' of 'heel erg' gehinderd te worden. Inmiddels is de Richtlijn Lichthinder 2020 ook door het 
StAB aangemerkt als goed uitgangspunt bij de beoordeling van lichthinder of het voorkomen daarvan. 

Grenswaarden 

Voor de handhaving is het wenselijk om een norm te hanteren waarbij op eenduidige wijze en reproduceerbaar kan 
worden gemeten. De door de NSVV ontwikkelde methodiek voor het vaststellen van grenswaarden en is op onderzoek 
en zoveel mogelijk in afstemming met andere internationaal gepubliceerde richtlijnen opgesteld. Daarbij opgemerkt dat 
wanneer voldaan wordt aan de grenswaarden uit de richtlijn, er nog steeds (over)last ervaren kan worden, maar dat deze 
mogelijk op grond van een toetsing aan de grenswaarde ongegrond worden verklaard. Dit omdat, bij voldoen aan de 
grenswaarde, de lichtbelasting als "maatschappelijk aanvaardbaar" aangemerkt mag wordt. 

De richtlijn Lichthinder 2020 kent een vijftal gebiedstypering waarbij de beoordeling bij de gehinderde de 
uitgangssituatie is (tabel 6.1 van de Richtlijn Lichthinder 2020): 

 E0: Intrinsiek duistere gebieden, zoals duisternisgebieden; 

 E1: Gebieden met een zeer lage omgevingshelderheid, zoals natuurgebieden en landelijke gebieden; 

 E2: Gebieden met een lage omgevingshelderheid, zoals buitenstedelijke en landelijke (woon)gebieden; 

 E3: Gebieden met een gemiddelde omgevingshelderheid, zoals stedelijke (woon)gebieden; 

 E4: Gebieden met een hoge omgevingshelderheid, zoals stedelijke gebieden met nachtelijke activiteiten; 

Net als de omgevingstypering bij geluid, is het aan het bevoegde gezag om aan te geven welke E-zone voor haar 
omgevingen van toepassing zijn. Het maken van een beleidskader en E-zonegebieden aanwijzen op kaarten kan daarbij 
zinvol zijn. 

Op basis van de E-zone zijn er grenswaarden voor de maximale verlichtingssterkte (Ev in lux) en de maximale lichtsterkte 
van een verlichtingsarmatuur (l in candela) in de richtlijn opgenomen. 

Openbare verlichting 

In Paragraaf 7.6 van de Richtlijn Lichthinder 2020 wordt ingegaan op openbare verlichting. Een belangrijk doel van 
openbare verlichting is het verbeteren van de verkeersveiligheid. De verkeersdeelnemers moeten daarom de weg en de 
directe omgeving ervan goed kunnen overzien. Openbare verlichting kan echter hinder veroorzaken voor omwonenden. 
Om deze binnen acceptabele grenzen te houden worden grenswaarden aangegeven voor alle relevante 
verlichtingsparameters. 

Figuur 1-35
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Van een openbare verlichtingsinstallatie wordt in het algemeen meer licht op gevels getolereerd dan van andere 
verlichtingsinstallaties, zoals voor sportaccommodaties, terreinverlichting, reclameverlichting, illuminatie en 
aanstraling van gebouwen en objecten. Dit komt omdat openbare verlichting tevens bijdraagt aan een veiligere 
openbare ruimte, zowel met betrekking tot verkeersveiligheid als de sociale veiligheid. De grenswaarden voor openbare 
verlichting wijken daarom af van die voor de overige toepassingen. 

Voor het voorkomen van lichthinder door openbare verlichting moet worden voldaan aan de grenswaarden die zijn 
opgenomen in tabel 7.10 van de Richtlijn Lichthinder 2020. 

Strooilicht 

Naast de directe lichtinstraling kan ook strooilicht als hinderlijk ervaren worden. De beoordelingsgrootheid voor de 
begrenzing van het strooilicht ten gevolge van door een armatuur direct naar boven uitgestraald licht is de relatieve 
opwaartse lichtstroom. Deze relatieve opwaartse lichtstroom wordt internationaal aangeduid met ULR (Upward Light 
Ratio). 

De ULR is de naar boven gerichte directe lichtuitstraling van een armatuur ten opzichte van de totale uitgestraalde 
hoeveelheid licht. Daarbij geldt als uitgangspunt de voor de toepassing van de armatuur bedoelde gemonteerde stand. 
Ook hiervoor geeft de richtlijn een grenswaarde welke afhankelijk is van het omgevingstype. 

4.10.2 Onderzoek 
Voor dit nieuwbouwplan is in beginsel geen lichtplan noodzakelijk. Wel dient bij de plaatsing van straatverlichting 
rekening te worden gehouden met de aanbevelingen en grenswaarden als beschreven in paragraaf 7.6 Openbare 
verlichting van de Richtlijn Lichthinder 2020 van de NSVV. 

Het is aan het bevoegd gezag om een omgevingszone vast te stellen waarop de grenswaarde kan worden gebaseerd. 
Voor de omgevingszone wordt geadviseerd om de zijde van de Molenstreek waar een snelheidslimiet van 30 km/uur 
geldt, als E3 (stedelijk gebied) aan te merken (mede door de classificering van het wegdektype volgens NPR 13201 - NSVV 
als P-Klasse). Voor de achtergevels zou omgevingszone E2 beter passen bij de te verwachten hoeveelheid licht op de 
achtergevels. Onderaan dit advies worden aanbevelingen gegeven om lichthinder te voorkomen bij de ontwerpfase. 

Naar verwachting zal de hoeveelheid licht als gevolg ban dit plan geen grote gevolgen op de omgeving hebben. Wel zijn 
er in het ruimtelijk spoor en in de ontwerpfase mogelijkheden om de lichtemissie te beperken en lichtvervuiling te 
voorkomen. Hiermee kan eenvoudig een begin gemaakt worden door voor dit plan de omgevingszone vast te leggen. 
Voor de voorzijde van de woningen aan de Molenstreek waar nogal wat verkeer is en een goede straatverlichting 
wenselijk, wordt een omgevingszone E3 voorgesteld door de Omgevingsdienst. Voor de achtergevels ligt een lagere 
omgevingshelderheid voor de hand en wordt een omgevingszone E2 voorgesteld. Hiermee wordt een kader vastgesteld 
waarop kan worden teruggevallen wanneer er klachten over hinder (licht vanuit de omgeving) ontstaan. 

Voor het voorkÏmen of verminderen van lichthinder moeten tijdens de ontwerpen de gebruiksfase de volgende 
algemene principes worden gehanteerd: Verlicht op maat, dus alleen: 

 a. waar nodig (plaats); 

 b. wanneer nodig (tijd); 

 c. zoveel als nodig (hoeveelheid). 

Figuur 1-36
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Ad a. Allereerst moet kritisch worden bezien of op de betreffende locatie verlichting noodzakelijk is. Als dit het geval is, 
kan directe hinder of indirecte hinder via spiegeling van de toegepaste armaturen, worden voorkomen door een juiste 
plaatsing en positionering van de verlichting, zo nodig in combinatie met een adequate afscherming. Strooilicht kan 
onder andere worden beperkt door: 

 afscherming van het uitgestraalde licht in niet wenselijke richtingen. Bijvoorbeeld door de lichtuitstraling van 
armaturen naar boven zo gering mogelijk te houden of uit te sluiten; 

 afstemming van de lichtverdeling van de armaturen op het te verlichten gebied. 

Ad b. Een lichtinstallatie dient alleen in gebruik te zijn wanneer dit noodzakelijk is voor de functie die deze vervult. Het 
toepassen van een tijdschakelaar of aanwezigheidsdetectie kan lichthinder beperken. 

Ad c. Bij het ontwerp dient kritisch te worden gekeken naar de hoeveelheid licht die voor de functie noodzakelijk is. Indien 
dit niet op alle momenten gelijk is, is het toepassen van een statisch of dynamisch dimregiem een mogelijkheid of het 
op bepaalde momenten uitschakelen van een deel van de verlichting. 

De woningen worden gebouwd volgens het bouwprincipe van MorgenWonen. De woningen zijn doorgaans voorzien van 
een lichtarmatuur nabij de voor en achterdeur. Daarbij is er een optie om een lichtarmatuur bij de berging te plaatsen. 
De armaturen zijn goed verdeeld over de percelen en zijn goed toepasbaar voor het gebruik als wonen. De armaturen 
zijn voorzien van aanwezigheidsdetectie en branden daarmee alleen wanneer nodig. In het plan is geen sprake van de 
aanleg van openbare verlichtingen.  

4.10.3 Conclusie 
Het voorliggende plan voldoet aan de richtlijnen voor de toepassing van lichtbronnen en geeft geen licht overlast voor 
de omgeving.  
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4.11. Verkeer en parkeren 
4.11.1. Algemeen 
Om te bepalen of het plan geen negatieve effecten heeft op omliggende wegen en de parkeersituatie, wordt in deze 
paragraaf de effecten beschreven van het plan op het verkeer en parkeersituatie. Voor parkeren wordt getoetst aan de 
voor het plangebied geldende parkeernormen. 

Beleid 

In november 2014 is de zogenaamde Reparatiewet BZK 2014 in werking getreden. Deze wet regelt formeel dat de 
grondslag voor het opnemen van stedenbouwkundige bepalingen in de bouwverordening komt te vervallen. Alle 
stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening moeten worden opgenomen in bestemmingsplannen. Voor 
parkeren geldt dat in het bestemmingsplan opgenomen dient te worden dat er voldoende parkeergelegenheid aanwezig 
moet zijn. In het bestemmingsplan moet opgenomen worden hoe bepaald wordt of sprake is van voldoende 
parkeergelegenheid.  

4.11.2. Onderzoek 
Verkeer 

De woningen zullen voor een lichte toename van het aantal verkeersbewegingen zorgen. Bij een gemiddelde van 7,1 
vervoersbewegingen per woning per etmaal, worden er 56,8 bewegingen per dag gegenereerd. Bij een spitsuur-
gemiddelde van 10%, leidt dit tot een extra verkeersbeweging van 1 auto per 11 minuut. Dit is geen probleem voor de 
omliggende wegen. 

Parkeren 

De gemeente Veendam hanteert de kencijfers van de CROW-publicatie 'Toekomstbestendig parkeren (381, december 
2018)'. Het plangebied ligt in de schil rond het centrum waar voor tussen/hoek woningen een gemiddelde behoefte van 
1,7 parkeerplekken per woning geldt.  In deze norm zit een bezoekersaandeel van 0,3 parkeerplaats per woning. Het plan 
voorziet in de realisatie van 8 woningen. Dit betekent dat er 13,6 ofwel 14  parkeerplekken benodigd zijn om te voldoen 
aan de behoefte. Parkeren zal gedeeltelijk op eigen terrein (hoofdzakelijk bij de hoekwoningen) plaats vinden en 
gedeeltelijk in de straat. Hier is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.  

4.11.3. Conclusie 
Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat het plan geen nadelige gevolgen heeft voor de 
verkeersbewegingen en voldoet aan het parkeerbeleid van de gemeente.  
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4.12. Kabels en leidingen 
4.12.1. Algemeen 
In het kader van het bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van ondergrondse 
planologisch relevante leidingen (hoofdtransportleidingen). Indien daartoe aanleiding bestaat dient rondom een leiding 
een zone te worden aangegeven waarbinnen mogelijke beperkingen gelden. 

4.12.2. Onderzoek 
Aardgastransportleidingen 

In het plangebied of in de nabijheid hiervan bevinden zich geen aardgastransportleidingen. 

Hoogspanningsleidingen 

In het plangebied of in de nabijheid hiervan bevinden zich geen hoogspanningsleidingen. 

Rioolleidingen 

De rioolleidingen leiden voor dit plan leidt dit niet tot enige belemmering. 

Watertransportleidingen 

In het plangebied of in de nabijheid hiervan bevinden zich geen watertransportleidingen. 

Straalverbindingen 

In het plangebied of in de nabijheid hiervan bevinden zich geen straalverbindingen. 

Kabels en niet planologisch relevante leidingen 

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt de wettelijk verlichte KLIC-melding uitgevoerd. Een dergelijke 
melding zorgt ervoor dat netwerkbeheerders van kabels en leidingen een melding krijgen van geplande werkzaamheden 
in de ondergrond. Aan de hand van de melding sturen netwerkbeheerders tekeningen naar de aanvrager. De tekeningen 
kunnen vervolgens gebruikt worden om na te gaan of er kabels en leidingen aanwezig zijn op de plaats waar gegraven 
gaat worden. Tijdens het bouwrijp maken van het plangebied worden deze bestaande kabels en leidingen verwijderd 
dan wel omgelegd. 

4.12.3. Conclusie 
In en nabij het plangebied van dit bestemmingsplan zijn geen planologisch relevante leidingen en/of verbindingen 
aanwezig. Er zijn daarom geen belemmeringen te verwachting. Bij graafwerkzaamheden op het terrein dient wel 
rekening te worden gehouden met eventueel aanwezige kabels en niet-planologische leidingen. 
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4.13. MER-toets 
4.13.1. Algemeen  
De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met als doel het aspect milieu een volwaardige plaats in deze 
integrale afweging te geven. Een bestemmingsplan kan op drie manieren met milieueffect-rapportage in aanraking 
komen:  

 Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm (als wettelijk plan); Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een passende 
beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1 Wet natuurbescherming nodig is.  

 Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 3); Er ontstaat een m.e.r.-plicht voor die 
activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd 
is in kolom 3 (plannen).  

 Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 4); Er ontstaat een m.e.r.-
(beoordelings)plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage van dit besluit waar het 
bestemmingsplan genoemd is in kolom 4 (besluiten).  

In het Besluit m.e.r. neemt het bestemmingsplan een bijzondere positie in, want het kan namelijk tegelijkertijd 
opgenomen zijn in zowel kolom 3 als in kolom 4 van het Besluit m.e.r.. Of het bestemmingsplan in deze gevallen voldoet 
aan de definitie van het plan uit kolom 3 of aan de definitie van het besluit uit kolom 4 is afhankelijk van de wijze waarop 
de activiteit in het bestemmingsplan wordt bestemd. Als voor de activiteit eerst ÄÄn of meerdere uitwerkings- of 
wijzigingsplannen moeten worden vastgesteld dan is sprake van 'kaderstellend voor' en voldoet het bestemmingsplan 
aan de definitie van het plan. Is de activiteit geheel of gedeeltelijk als eindbestemming opgenomen voldoet het aan de 
definitie van het besluit.  

Een belangrijk element in het Besluit m.e.r. is het (in feite) indicatief maken van de gevalsdefinities (de drempelwaarden 
in kolom 2 in de D-lijst). In het geval dat een activiteit wel genoemd staat in de D-lijst maar onder de genoemde 
drempelwaarde blijft, is een vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig.  

 

4.13.2. Onderzoek 
In het voorliggende geval is geen sprake van activiteiten die op grond van onderdeel C van het Besluit 
milieueffectrapportage m.e.r.-plichtig zijn. Wel is sprake van een activiteit die is opgenomen in onderdeel D van het 
Besluit m.e.r., namelijk: 'de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de 
bouw van winkelcentra of parkeerterreinen'. 

Daarom dient te worden getoetst of er sprake is van m.e.r-beoordelingsplicht. Hier is sprake van indien de activiteiten de 
volgende drempelwaarden uit onderdeel D overschrijden: 

 een oppervlakte van 100 hectare of meer; 

 een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat, of 

 een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2  of meer. 

Figuur 1-40
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Gezien de drempelwaarden wordt geconcludeerd dat voor dit bestemmingsplan geen sprake is van een m.e.r. 
beoordelingsplicht. Echter, zoals ook in het voorgaande aangegeven, dient ook wanneer ontwikkelingen onder 
drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er van te vergewissen of activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen 
kunnen hebben. 

Gelet op de aard- en omvang van de voorgenomen ontwikkeling is het de vraag of er sprake is van een 'stedelijk 
ontwikkelingsproject' als bedoeld in onderdeel D 11.2 van het Bestluit milieueffectrapportage. Uit jurisprudentie (ABRvS 
15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:694) volgt dat het antwoord op deze vraag afhankelijk is van de concrete 
omstandigheden van het geval, waarbij onder meer aspecten als de aard en de omvang van de voorziene ontwikkeling 
moet worden beoordeeld of sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject. Niet relevant is of per saldo aanzienlijke 
negatieve gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan. 

Voor dit plan is een vormvrije m.e.r. notitie opgesteld welk als Bijlage 6 is toegevoegd aan dit plan. Hieruit blijkt dat de 
activiteiten die mogelijk worden gemaakt in het kader van de voorgenomen ontwikkeling gelet op de kenmerken en de 
plaats van de activiteiten en de kenmerken van de potentiÇle effecten, niet zodanig van invloed op het milieu dat een 
milieueffectrapportage moet worden doorlopen. Een milieueffectrapportage is niet nodig. 

4.13.3. Conclusie 
Dit bestemmingsplan is niet m.e.r.-plichtig. Tevens zijn geen nadelige milieugevolgen te verwachten als gevolg van de 
vaststelling van dit bestemmingsplan. 
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5. Uitvoerbaarheid 
5.1. FinanciÇle uitvoerbaarheid 
Bij de voorbereiding van een ruimtelijke procedure dient op grond van artikel 3.1.6 lid f van het Bro onderzoek plaats te 
vinden naar de economische uitvoerbaarheid van het plan.  

Met de inwerkingtreding van de Wro op 1 juli 2008 is de gemeente verplicht, op grond van artikel 6.12 lid 1 van die wet, 
tot kostenverhaal bij grondexploitatie. Deze verplichting houdt in dat als de gemeente er bij een ruimtelijke ontwikkeling 
niet in slaagt met alle particuliere eigenaren in het gebied een overeenkomst te sluiten over grondexploitatie, de 
gemeente publiekrechtelijk de kosten moet verhalen bij alle eigenaren in het exploitatiegebied waarmee niet is 
gecontracteerd. Gemaakte kosten (limitatief opgesomd in artikelen 6.2.3 tot en met 6.2.5 van het Bro) zoals plankosten, 
onderzoekskosten, kosten van inrichting van de openbare ruimte etc. kunnen worden verhaald door middel van een 
exploitatieplan dat gelijktijdig met het bestemmingsplan moet worden vastgesteld. 

De toepassing voor het afdwingbare kostenverhaal richt zich op bouwplannen. De definitie van wat onder een bouwplan 
wordt verstaan is opgenomen in artikel 6.2.1 Bro (o.a. bouw van 1 of meer woningen, bouw van 1 of meer 
hoofdgebouwen). Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van meerdere woningen. Deze ontwikkeling maakt 
daarmee een bouwplan mogelijk in de zin van artikel 6.2.1 Bro. 

De gemeente heeft met de initiatiefnemers een overeenkomst gesloten over grondexploitatie (een anterieure 
overeenkomst). Hierin zijn afspraken gemaakt over de betaling van de gemeentelijke kosten. De kosten van 
grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden zijn hiermee anderszins verzekerd. Het maken van een 
exploitatieplan is niet nodig. 

5.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning, waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan, wordt de 
uitgebreide procedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gevolgd. De procedure hiervoor is 
opgenomen in artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3 van de Wabo. Binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag 
moet het college van burgemeester en wethouders beslissen over het verlenen van de vergunning. Tijdens deze periode 
moet de aanvraag zes weken ter visie worden gelegd, waarbij de mogelijkheid aan een ieder wordt geboden voor het 
indienen van zienswijzen. Na de bekendmaking van het besluit kan door belanghebbenden die een zienswijze hebben 
ingediend beroep worden ingesteld.  
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6. Conclusie 
In deze ruimtelijke ordening is aangetoond dat er geen belemmeringen zijn voor de realisatie van de acht woningen en 
dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. 

Figuur 1-43
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Bijlagen 
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Bijlage 1  Verkennend bodemonderzoek 
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http://www.bodemloket.nl/
https://bagviewer.kadaster.nl/
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https://topokaartnederland.nl/
https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten
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Bijlage 3

Projectcode: 2021-0374

Projectnaam: F.J. De Zeestraat te Veendam

Opdrachtgever: MorgenWonen B.V. Projectleider: Bjorn Franke

Boormeester: E.C. Karperien

Schaal: 1: 30

getekend volgens NEN 5104

Boring: 01
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gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

4

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, lichtbeige,
Edelmanboor

5 0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
roesthoudend, geen olie-water
reactie, licht beigebruin,
Edelmanboor
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2

gras0

Veen, sterk zandig, donkerbruin,
Edelmanboor

5 0

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

1 0 0

Boring: 03
0

50

100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

4

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

5 0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Edelmanboor

1 0 0

Boring: 04
0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk
humeus, sporen baksteen, laagjes
veen, donkerbruin, Edelmanboor

5 0

Boring: 05
0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk
humeus, sporen baksteen, laagjes
veen, donkerbruin, Edelmanboor

5 0

Boring: 06
0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk
humeus, sporen baksteen, laagjes
veen, donkerbruin, Edelmanboor

5 0

Boring: 07
0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk
humeus, sporen baksteen, laagjes
veen, donkerbruin, Edelmanboor

5 0

Boring: 08
0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk
humeus, sporen baksteen, laagjes
veen, donkerbruin, Edelmanboor

5 0

Boring: 09
0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

4

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

5 0

Boring: 10
0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

4

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

5 0

Boring: 11
0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

4

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

5 0

Boring: 12
0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

4

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalbruin, Edelmanboor

5 0
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Bijlage 3

Projectcode: 2021-0374

Projectnaam: F.J. De Zeestraat te Veendam

Opdrachtgever: MorgenWonen B.V. Projectleider: Bjorn Franke

Boormeester: E.C. Karperien

Schaal: 1: 30

getekend volgens NEN 5104

Boring: 13
0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

4

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

5 0
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Projectcode: 2021-0374 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM BG 1 MM BG 2 MM OG 

Grondsoort  Zand Zand Zand 

Zintuiglijke bijmengingen  geen olie-water reactie sporen baksteen, laagjes veen zwak roesthoudend, geen olie-
water reactie 

Certificaatcode   2021113910 2021113910 2021113910 

Boring(en)   01, 03, 09, 10, 11, 12, 13 04, 05, 06, 07, 08 01, 02, 03 

Traject (m -mv)   0,04 - 0,50 0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 

Humus % ds 1,40 5,10 3,70 

Lutum % ds 2,00 2,00 2,00 

Datum van toetsing  15-7-2021 15-7-2021 15-7-2021 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)  <20 <54 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt  mg/kg ds  <3 <7 -0,04  <3 <7 -0,04  <3 <7 -0,04 

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22  15 28 -0,08  <5 <7 -0,22 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  0,12 0,17 0  0,068 0,096 -0 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Nikkel  mg/kg ds  <4 <8 -0,41  <4 <8 -0,41  <4 <8 -0,41 

Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08  39 58 0,02  19 29 -0,04 

Zink  mg/kg ds  <20 <33 -0,18  23 51 -0,15  <20 <32 -0,19 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04 (6)  <0,05 <0,04 (6)  <0,05 <0,04 (6) 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,04 (6)  <0,05 <0,04 (6)  <0,05 <0,04 (6) 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04 (6)  <0,05 <0,04 (6)  <0,05 <0,04 (6) 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04 (6)  0,061 0,061 (6)  <0,05 <0,04 (6) 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04 (6)  <0,05 <0,04 (6)  <0,05 <0,04 (6) 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,04 (6)  0,065 0,065 (6)  <0,05 <0,04 (6) 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04 (6)  <0,05 <0,04 (6)  <0,05 <0,04 (6) 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04 (6)  <0,05 <0,04 (6)  <0,05 <0,04 (6) 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04 (6)  <0,05 <0,04 (6)  <0,05 <0,04 (6) 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04 (6)  0,054 0,054 (6)  <0,05 <0,04 (6) 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,004 (6)  <0,001 <0,001 (6)  <0,001 <0,002 (6) 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,004 (6)  <0,001 <0,001 (6)  <0,001 <0,002 (6) 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,004 (6)  <0,001 <0,001 (6)  <0,001 <0,002 (6) 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,004 (6)  <0,001 <0,001 (6)  <0,001 <0,002 (6) 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,004 (6)  <0,001 <0,001 (6)  <0,001 <0,002 (6) 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,004 (6)  <0,001 <0,001 (6)  <0,001 <0,002 (6) 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,004 (6)  <0,001 <0,001 (6)  <0,001 <0,002 (6) 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 4 (6)  <3 6 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 7 (6)  <5 9 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 7 (6)  <5 9 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  <11 39 (6)  27 53 (6)  12 32 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  6,1 30,5 (6)  32 63 (6)  13 35 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <6 21 (6)  6,1 12,0 (6)  <6 11 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  69 135 -0,01  <35 <66 -0,03 

     

OVERIG     

Droge stof % m/m  86,8 86,8 (6)  82,7 82,7 (6)  78,7 78,7 (6) 

Lutum %  <2   <2   <2  

Organische stof (humus) %  1,4   5,1   3,7  

Gloeirest % (m/m) 
ds 

 99   95   96  
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---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
  

Figuur 1-74
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Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  01-1-1 01-1-2 

Datum  7-7-2021 21-7-2021 

Filterdiepte (m -mv)  1,80 - 2,80 1,80 - 2,80 

Datum van toetsing  14-7-2021 27-7-2021 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN    

Barium  µg/l  32 32 -0,03  

Cadmium  µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  

Kobalt  µg/l  34 34 0,18  

Koper  µg/l  <2 <1 -0,23  

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,06  

Molybdeen  µg/l  <2 <1 -0,01  

Nikkel  µg/l  67 67 0,87  64 64 0,82 

Lood  µg/l  <2 <1 -0,23  

Zink  µg/l  21 21 -0,06  

    

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

BTEX (som) µg/l  <0,9   

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1  

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1  

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14)  

    

PAK    

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  

PAK 10 VROM -   <0,00020(11)  

    

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

CKW (som) µg/l  <1,6   

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0  

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42   

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01  

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01  

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1  

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14)  

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1  

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0  

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01  

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,01  

    

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6)  

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6)  

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6)  

Minerale olie C21 - C30 µg/l  <15 11(6)  

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6)  

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6)  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03  
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---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 
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T.a.v. Bjorn Franke
Deventerstraat 10
7570 AH  OLDENZAAL

Datum: 15-Jul-2021

Lycens

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-Jul-2021

F.J. De Zeestraat te Veendam

2021-0374
2021113910/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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F.J. De Zeestraat te Veendam

1 2 3

E.C. Karperien

1/2

2021-0374

Analysecertificaat

15-Jul-2021/10:51

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

08-Jul-2021

2021113910/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 15-Jul-2021

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 86.8% (m/m) 82.7 78.7Droge stof

S 1.4% (m/m) ds 5.1 3.7Organische stof

99% (m/m) ds 95 96Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 15 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.12 0.068Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 39 19Lood (Pb)

S <20mg/kg ds 23 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 27 12Minerale olie (C21-C30)

6.1mg/kg ds 32 13Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 6.1 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 69 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

MM BG 1

MM BG 2

MM OG 12163546

12163545

12163544

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 
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Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Figuur 1-79



F.J. De Zeestraat te Veendam

1 2 3

E.C. Karperien

2/2

2021-0374

Analysecertificaat

15-Jul-2021/10:51

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

08-Jul-2021

2021113910/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 15-Jul-2021

A,B,C

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.061 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.065 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.054 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.35mg/kg ds 0.42 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

MM BG 1

MM BG 2

MM OG 12163546

12163545

12163544
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA

Figuur 1-80



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021113910/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12163544 MM BG 1

010538915046 1 4  50 07-Jul-2021

030538915009 1 4  50 07-Jul-2021

100538990302 1 4  50 07-Jul-2021

090538990303 1 4  50 07-Jul-2021

110538990305 1 4  50 07-Jul-2021

120538990307 1 4  50 07-Jul-2021

130538990308 1 4  50 07-Jul-2021

 12163545 MM BG 2

060538990297 1 0  50 07-Jul-2021

070538990306 1 0  50 07-Jul-2021

080538990300 1 0  50 07-Jul-2021

040538990301 1 0  50 07-Jul-2021

050538990304 1 0  50 07-Jul-2021

 12163546 MM OG

010538915044 2 50  100 07-Jul-2021

020538915038 2 50  100 07-Jul-2021

030538915042 2 50  100 07-Jul-2021
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021113910/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
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het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021113910/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106UitScan Cryo

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 12163545
Certificate no.: 2021113910
Sample description.: MM BG 2
 V
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T.a.v. Bjorn Franke
Deventerstraat 10
7570 AH  OLDENZAAL

Datum: 14-Jul-2021

Lycens

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-Jul-2021

F.J. De Zeestraat te Veendam

2021-0374
2021115084/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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F.J. De Zeestraat te Veendam

1

Karperien

1/2

2021-0374

Analysecertificaat

14-Jul-2021/13:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

09-Jul-2021

2021115084/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 14-Jul-2021

A,B,C

Metalen

S 32µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S 34µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 67µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 21µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 01-1-1 12167385

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

Figuur 1-86



F.J. De Zeestraat te Veendam

1

Karperien

2/2

2021-0374

Analysecertificaat

14-Jul-2021/13:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

09-Jul-2021

2021115084/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 14-Jul-2021

A,B,C

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 01-1-1 12167385

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

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

Site www.eurofins.nl
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BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

VA

Figuur 1-87



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021115084/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 12167385 01-1-1

010800925222 1 180  280 07-Jul-2021

010692087313 2 180  280 07-Jul-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
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P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL
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Fax +31 (0)34 242 63 99
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021115084/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Figuur 1-89



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021115084/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021121588/1
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Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 
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Bijlage 2  Digitale watertoets 
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datum 14-7-2021
dossiercode    20210714-33-27144

Realisatie woningen, Veendam, F.J. de Zeestraat

Vooralsnog ontvang u van het waterschap een voorlopige standaard uitgangspuntennotitie. Deze notitie zal op basis van uw plan
nader uitgewerkt worden. Binnen 6 weken ontvangt u de definitieve uitgangspuntennotitie.

Uitgangspuntennotitie Watertoets normale procedure
Via de digitale watertoets is het Waterschap op de hoogte gesteld van dit plan. De aanmelding heeft ertoe geleid dat de normale procedure
wordt doorlopen. Dit houdt in dat het waterschap een uitgangspuntennotitie levert. Deze uitgangspuntennotitie moet gebruikt worden bij het
opstellen van de waterparagraaf. De uitgewerkte waterparagraaf moet voorgelegd worden aan de beleidsmedewerker planvorming.

Plannaam zoals aangemeld bij de digitale watertoets
Realisatie woningen, Veendam, F.J. de Zeestraat
Wijzigingen in verhard oppervlak
Het braakliggende terrein wordt ontwikkeld tot 8 woningen met bijgebouwen, totale oppervlakte verharding bedraagt circa 500 m2
Fysieke watersysteemveranderingen
Hemelwater zal geinfiltreerd worden
Vuilwater-, en hemelwaterbehandeling
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Op dit moment is het terrein braakliggend, in beoogde situatie worden er 8 woningen gerealiseerd. vuilwater wordt afgevoerd via riolering,
hemelwater wordt geinfiltreerd

Contactgegevens:

Planindiener:
D. IJzereef
Lycens BV
Deventerstraat 10
7575EM Oldenzaal

d.ijzereef@lycens.nl

Gemeente Gemeente Veendam:
Gemeente Veendam
0598 652222
info@veendam.nl

Waterschap Hunze en Aa's:

Wilfried Heijnen
(0598) 69 3402
w.heijnen@hunzeenaas.nl

Inhoud:

1. Specifieke en aanvullende uitgangspunten
2. Inleiding
3. Waterveiligheid
4. Waterkwantiteit
5. Waterkwaliteit
6. Aanvullende belangen Waterschap
7. Verdere betrokkenheid waterschap
8. Bronnenlijst

1 Specifieke en aanvullende uitgangspunten

In dit onderdeel wordtspecifiek planadvies gegeven.

Compenserende waterberging
Door de toename verhard oppervlak dient er compensatie in het watersysteem te worden gerealiseerd. De gemeente dient hiervoor, in
afstemming met de initiatiefnemer, in de waterparagraaf aan te geven op welke wijze de benodigde hoeveelheid compenserende
waterberging (opgave) zal worden ingepast en onderdeel zal zijn van het plan. Het waterschap kan in het vooroverleg nader advies geven.
Om de effectiviteit van de compenserende maatregel goed te kunnen beoordelen is het van belang om duidelijk aan te geven; welke
maatregel waar wordt genomen (infiltreren, vasthouden/bergen, vertraagd afvoeren, ...), de maatvoering van de maatregel (m1, m2, m3) en
waar het hemelwater uiteindelijk op zal afvoeren.
Compenserende maatregelen kunnen op meerdere manieren en in combinatie met elkaar worden gerealiseerd. Naast uitbreiding van het
bestaande oppervlaktewater (ruimte)kan bijvoorbeeld worden gedacht aan vertraagde afvoer in/op het bouwoppervlak via een groen dak, een
waterdak en opvang hemelwater voor hergebruik. Indien de locatie hiervoor geschikt is kan infiltratie overwogen worden, zoals; een
grindkoffer, infiltratiekratten, een infiltratieriool en/of een zaksloot. Indien infiltratie wordt overwogen, is in de meeste gevallen aanvullend
onderzoek nodig over de toepasbaarheid en eventuele effecten naar de omgeving.

Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG)

De hoge grondwaterstanden die in het plangebied (deels) voorkomen, kunnen de toepasbaarheid van infiltratiemaatregelen beperken.

Figuur 1-99
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2 Inleiding

Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van waterveiligheid en het voorkomen van wateroverlast en watertekort
(waterkwantiteit). Daarnaast zorgen waterschappen voor het verbeteren van de waterkwaliteit van het oppervlaktewater, zowel chemisch als
ecologisch. Het is van belang dat deze taken zowel nu als in de toekomst gewaarborgd blijven. Om dit te kunnen doen worden ruimtelijke
plannen en ontwikkelingen getoetst op hun impact op het goed blijven functioneren van het watersysteem. Waterschap Hunze en Aa's streeft
ernaar om de impact van dergelijke plannen en ontwikkelingen zoveel mogelijk waterneutraal te houden en waar mogelijk positieve
ontwikkelingen te stimuleren.

Op grond van het Besluit Ruimtelijke Ordening (Art.12), moeten ruimtelijke plannen zijn voorzien van een waterparagraaf. Om deze
waterparagraaf te kunnen opstellen moet de waterbeheerder worden geraadpleegd door middel van de Watertoets, door; vroegtijdige
betrokkenheid, meedenken, informeren, adviseren en het afwegen van belangen (vooroverleg). Tot en met de uiteindelijke vaststelling van
het ruimtelijk plan (voorontwerp, ontwerp en vaststelling) blijft de waterbeheerder betrokken bij het planproces.

In de waterparagraaf (+ bijlage) moet door het waterschap afgegeven advies zijn verwoord. Bij het afwijken van het wateradvies, dient er
door de gemeente een onderbouwing te zijn opgenomen die tot het afwijken van het wateradvies heeft geleid.
In de definitieve uitgangspuntennotitie (onderdeel 1) zijn plan specifieke en aanvullende uitgangspunten (adviezen) opgenomen voor dit
plan. De verdere opbouw van dit document bestaat uit 5 thema`s; waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, aanvullende belangen
waterschap en gerelateerde belangen van derden. Per thema is voor dit plan relevante informatie opgenomen en zijn uitgangspunten
opgesteld. Ten slotte is de verdere gewenste betrokkenheid van het waterschap bij het vervolg van het planproces beschreven.

3 Waterveiligheid

Waterveiligheid betreft het voorkomen, zo mogelijk uitsluiten, van levensbedreigende overstromingsrisico's voor mens en dier en het
voorkomen van schade aan have en goed. Risico's die met name zullen optreden bij het doorbreken van een zeekering (primaire kering) of
boezemkade (secundaire kering). Binnen dit thema zijn, indien van toepassing, alle waterschapsbelangen beschreven die vanwege de
waterveiligheid extra bescherming genieten of anderzijds van belang zijn voor de waterveiligheid.

4 Waterkwantiteit

Het waterschap heeft als taak de zorg voor voldoende water in droge perioden als de afvoer in perioden van overvloed. Een vergrote kans op
wateroverlast of watertekort dient dus voorkomen te worden. Binnen dit thema zijn, indien van toepassing, de voor dit plan gerelateerde
belangen beschreven die in meer of mindere mate de waterkwantiteit beïnvloeden.

Wateroverlast vanuit het oppervlaktewater moet in ieder geval zoveel mogelijk voorkomen worden. Overtollig grond- en hemelwater dat tot
afvoer komt volgt de trits ; ''vasthouden, bergen, afvoeren''.

Verhardingstoename
In het ingediende plan neemt het verharde oppervlak toe boven de compensatiedrempel; voor stedelijk gebied of kassengebieden met meer
dan 150 m2 of in het buitengebied met meer dan 1500 m2 (Keur Waterschap Hunze en Aa s). Omdat deze verhardingstoename ervoor zorgt
dat hemelwater versneld tot afstroming komt, kan dit tot overlast en schade leiden verderop in het watersysteem (peilgebied). Dit vergroot de
kans op inundatie, zeker bij piekbuien, waardoor de landelijke werknormen (landbouwkundige afvoer)voor de inundatiekans overschreden
kunnen worden. Compenserende waterberging is noodzakelijk om de kans op inundatie binnen peilgebieden niet te vergroten en de
werknormen te kunnen waarborgen.

Grondgebruikstype Maaiveldcriterium Inundatienorm (1/jaar) 
Grasland 5% 1/10
Akkerbouw 1% 1/25
Hoogwaardige land-, en tuinbouw 1% 1/50
Glastuinbouw 1% 1/50
Bebouwd gebied 0% 1/100
Natuurgebied - geen norm

Bovenstaande werknormen zijn gebaseerd op de midden-variant van het klimaatscenario 2015 van het KNMI (klimaatscenario G)
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Grondwaterstand en ontwateringsdiepte
Om grondwateroverlast te voorkomen is een minimale ontwateringsdiepte (de afstand tussen het maaiveld en de grondwaterstand) nodig. In
het plangebied is de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) (plaatselijk) relatief hoog, waardoor de kans op overlast toeneemt. De
voor het plan noodzakelijke ontwateringsnorm wordt mogelijk niet in het hele plangebied gehaald. Voor primaire wegen is de
ontwateringsnorm 1,0 m-mv, voor woningen met kruipruimtes, industrieterreinen en secundaire wegen is dit 0,7 m-mv, voor tuinen en
plantsoenen is dit 0,5 m-mv, en voor woningen zonder kruipruimte is de norm 0,3 m-mv. Mocht de beoogde functie van het ingediende plan
overlast kunnen ondervinden door onvoldoende ontwateringsdiepte, is het te adviseren om hier rekening mee te houden in het ontwerp en bij
de inrichting.

5 Waterkwaliteit

Om de waterkwaliteit te waarborgen heeft het waterschap de zorg voor het realiseren van schoon en ecologisch gezond water, waarin
systeem-specifieke dieren en planten voorkomen. In de eerste plaats is dit van belang voor de grotere beken, kanalen en meren waarvoor
binnen de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen en maatregelen zijn opgesteld voor aangewezen waterlichamen. Daarnaast is een
goede waterkwaliteit van belang voor het recreatief medegebruik als zwemmen en kanoën en voor het stelsel van kleinere watergangen voor
water aan- en afvoer. In dit thema zijn, indien van toepassing, alle voor dit plan specifieke waterschapsbelangen beschreven die impact
hebben op de waterkwaliteit.

Vervuiling van het oppervlaktewater moet in ieder geval zoveel mogelijk voorkomen worden. Om deze reden vraagt het waterschap op de
toepassing van uitlogende materialen zoveel mogelijk te beperken en om vervuiling door bedrijfsmatige activiteiten te voorkomen.
Afstromend hemelwater dat vervuild is geraakt moet zo veel mogelijk gescheiden worden afgevoerd, of moet worden gezuiverd. Dit volgt de
trits ; ''schoonhouden, scheiden, zuiveren''.

6 Aanvullende waterschapsbelangen

Onder dit thema zijn, indien van toepassing, een aantal onderwerpen opgenomen die mogelijk een belang raakt voor het waterschap of die
van gerelateerde partners. Dit betreft enerzijds locatie specifieke eigenschappen die in een toekomstige situatie de effecten op het
waterbeheer kunnen vergroten. Anderzijds kunnen ook watergerelateerde gebiedseigenschappen zijn opgenomen buiten de jurisdictie van het
waterschap, maar die wel indirect de belangen van het waterbeheer raken.

7 Verdere betrokkenheid waterschap

Voor alle voor dit plan relevante watergerelateerde onderwerpen zijn in dit document uitgangspunten opgenomen. Voor de verdere
procedurele afhandeling van het ruimtelijk plan (voorontwerp en ontwerp), is het van belang om het waterschap te blijven informeren en te
betrekken en hierin rekening te houden met deze uitgangspunten.

In de waterparagraaf dient worden aangegeven op welke wijze invulling zal worden gegeven aan de belangen met betrekking tot het
waterbeheer. Het waterschap kan altijd geraadpleegd worden voor overleg en nadere uitleg.

8 Bronnen

Keur waterschap Hunze en Aa s. Waterschap Hunze en Aa s, Veendam (2010)

Beheerprogramma 2016-2021. Waterschap Hunze en Aa s, Veendam (2016)

www.dewatertoets.nl
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Bijlage 3  Quickscan flora en fauna 
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Samenvatting 
Er zijn concrete plannen voor de realisatie van acht woningen op een onbebouwd perceel aan F.J. de Zeestraat 
te Veendam. Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet natuurbescherming op 
voorhand niet uitgesloten worden. Daarom is Lycens B.V. gevraagd om de wettelijke consequenties van de 
voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend 
rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het 
onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven. 

Het plangebied is op 14 juni 2021 onderzocht op de (potentiÅle) aanwezigheid van beschermde planten, dieren 
en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies, zoals 
foerageergebied en vliegroute van vleermuizen. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief 
effect hebben op beschermd (natuur)gebied, zoals Natura 2000, het Natuurnetwerk Nederland, Bos- en 
natuurgebied buiten NNN en leefgebied weide- en akkervogels. 

Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland, Bos- en natuurgebied buiten NNN, leefgebied 
weide- en akkervogels of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging van het plangebied buiten Natuurnetwerk 
Nederland, Bos- en natuurgebied buiten NNN en leefgebied weide- en akkervogels, leiden de voorgenomen 
activiteiten niet tot wettelijke consequenties. De wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden in de 
omgeving van het plangebied worden negatief beÊnvloed. Een negatief effect van stikstof op Natura 2000-
gebied, als gevolg van de voorgenomen activiteiten, kan op basis van een uitgevoerde stikstofberekening 
worden uitgesloten. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het 
kader van gebiedsbescherming. Voor nader informatie wordt verwezen naar de rapportage van de 
stikstofberekening, die apart wordt gepubliceerd. 

Wettelijke consequenties m.b.t. soortenbescherming 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde 
planten, maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied van verschillende beschermde diersoorten. 
Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezet een 
beschermd grondgebonden zoogdier en een vaste rust- en/of voortplantingsplaats en bezetten amfibieÅn er 
een vaste (winter)rustplaats. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- en voortplantingsplaats in het plangebied, 
amfibieÅn bezetten er geen voortplantingsplaats en er nestelen geen vogels. 

Figuur 1-106



5    Quickscan Ecologisch Onderzoek F.J. de Zeestraat te Veendam     12 juli 2021 

Mogelijk wordt een beschermd grondgebonden zoogdier en amfibie gedood en wordt een vaste rust- en/of 
voortplantingsplaats beschadigd en/of vernield, als gevolg van uitvoering van de voorgenomen activiteiten. 
Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieÅn, die een vaste (winter)rust- en/of 
voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, en die mogelijk gedood worden, geldt een vrijstelling van de 
verbodsbepalingen ┬doden┭ en het ┬beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen┭. Deze 
vrijstelling is van toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling. 

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten, wordt de functie van het plangebied als foerageergebied, 
voor de in het plangebied foeragerende grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, amfibieÅn en vogels, 
aangetast. Dit leidt echter niet tot wettelijke consequenties in het kader van soortenbescherming. 

Samenvattende conclusie 
Algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieÅn aanwezig; 
Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieÅn, die een vaste (winter)rust- en/of 
voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, en die mogelijk gedood worden, geldt een vrijstelling van 
de verbodsbepalingen ┬doden┭ en het ┬beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen┭; 
Op basis van een uitgevoerde stikstofberekening, vormt stikstof geen belemmering. Hiervoor wordt 
verwezen naar de desbetreffende rapportage. 

Figuur 1-107
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1. Inleiding 
1.1. Aanleiding 
Er zijn concrete plannen voor de realisatie van acht woningen op een onbebouwd perceel aan F.J. de Zeestraat 
te Veendam. Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet natuurbescherming op 
voorhand niet uitgesloten worden. Daarom is Lycens B.V. gevraagd om de wettelijke consequenties van de 
voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend 
rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het 
onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven. 

Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiÅle) aanwezigheid van beschermde planten en dieren en 
beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies. Ook is 
onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied. 

Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming en de Geconsolideerde Omgevingsverordening februari 
2021 Groningen. 
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Figuur 1-108
l van deze rapportage 
uickscan natuurwaardenonderzoek is uitgevoerd als ÃÃn van de verschillende 
ieu)onderzoeken in het kader van besluitvorming binnen de Ruimtelijke Ordening (doorgaans het 
igen van het bestemmingsplan) of het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Het onderzoek is 
evoerd om antwoord te kunnen geven op de vraag: is er sprake van een goede ruimtelijke ordening
e voorgenomen activiteit uitvoerbaar?). Het is nadrukkelijk geen ecologisch werkprotocol dat 
esteld wordt om te voorkomen dat de Wet natuurbescherming overtreden wordt als gevolg van de 
rgenomen activiteiten. De Wet natuurbescherming is tijdens de uitvoering van voorgenomen 
viteiten altijd van toepassing en het is aan de uitvoerende partijen om de noodzakelijke 
vuldigheid te betrachten tijdens de uitvoering. Om een goed ecologisch werkprotocol op te 
nen stellen is meer detailinformatie vereist, zoals de planning in uitvoering, in te zetten materieel 
formatie over type bebouwing, bouwwijze, materiaalgebruik etc.  
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Leeswijzer 
stuk 2 wordt ingegaan op het plangebied. In hoofdstuk 3 komen vervolgens de voorgenomen 
iten aan de orde. Hoofdstuk 4 bevat de uitleg en uitwerking van de gebiedsbescherming. Hoofdstuk 5 
e uitleg en uitwerking van de soortenbescherming. In hoofdstuk 6 komt de conclusie aan de orde. Voor 
adpleegde bronnen wordt verwezen naar hoofdstuk 7. In de bijlage zijn foto┭s van het plangebied en 
ende informatie te vinden. 
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2. Het plangebied 
2.1. Situering 
Het plangebied is gesitueerd aan F.J. de Zeestraat te Veendam. Het plangebied ligt in de woonkern Veendam en 
wordt omgeven woonerven en openbare ruimte. In figuur 2.1 wordt de globale ligging van het plangebied (rode 
marker) weergegeven op een topografische kaart. 

Figuur 2.1: Globale ligging van het plangebied (bron: ruimtelijkeplannen.nl). 

2.2. Beschrijving van het plangebied 
Het plangebied bestaat uit braakliggend terrein en wordt omgeven door stedelijk gebied. Het perceel is verruigd 
en een deel is verhard. Er is geen bebouwing en opgaande beplanting in het plangebied aanwezig. Voor een 
verbeelding van het plangebied wordt verwezen naar bijlage 1. In figuur 2.2 wordt de begrenzing (rode kader) 
van het plangebied weergegeven. 

Figuur 1-109
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Figuur 2.2: Begrenzing van het plangebied (bron luchtfoto: ruimtelijkeplannen.nl). 

Figuur 1-110
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3. Voorgenomen activiteiten 
3.1. Algemeen 
Initiatiefnemer is voornemers om acht woningen te realiseren op een onbebouwd perceel. Hierbij gaat het om 
twee blokken van vier rijwoningen. De ruigte/beplanting op het perceel wordt gerooid en verharding wordt 
verwijderd. Bij elke woning wordt een berging gerealiseerd. Figuur 3.1 geeft een verbeelding van de beoogde 
situatie. 

Figuur 3.1: Verbeelding van de beoogde situatie.  

De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 
rooien beplanting; 
verwijderen verharding; 
bouwrijp maken bouwplaatsen; 
bouwen woningen en bijgebouwen; 
aanleggen verharding. 

Figuur 1-111
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3.2. Mogelijk effect op beschermde soorten en/of ┨gebieden 
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en beschermd 
(natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 

Mogelijke tijdelijke invloeden: 
verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 
werkzaamheden. 

Mogelijke permanente invloeden: 
mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of voortplantingsplaatsen en/of jaar rond 
beschermde nesten; 
vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 
aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten. 

3.3. Vaststellen van de invloedsfeer 
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang van 
de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een beschermde 
soort verschilt per soort en/of soortgroep. 

In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals 
bouwwerkzaamheden. 

Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit 
Om de effecten van een voorgenomen activiteiten goed in beeld te kunnen brengen, is het van belang ook 
buiten het plangebied te kijken. In voorliggend geval grenst het plangebied aan woonerven en openbare ruimte. 
Vanwege de lokale invloedsfeer, wordt het onderzoeksgebied gelijkgesteld aan het plangebied. Er is geen 
aanleiding te veronderstellen dan beschermde soorten en/of -waarden buiten het plangebied op een dusdanige 
wijze aangetast worden, dat dit leidt tot wettelijke consequenties. 

3.4. Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied wordt gelijkgesteld aan het plangebied.  

Figuur 1-112
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4. Gebiedsbescherming 
4.1. Algemeen 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd 
natuurgebied (Natura 2000), het Natuurnetwerk Nederland, Bos- en natuurgebied buiten NNN en leefgebied 
weide- en akkervogels.  

4.2. Natuurnetwerk Nederland, Bos- en natuurgebied buiten NNN en 
leefgebied weide- en akkervogels 

Voor het leggen van een kabel hoeft vanuit een omgevingsvergunning geen uitgebreide procedure te worden 
doorlopen. Er geldt hiervoor een standaart procedure. Eveneens hoeft voor het leggen van een kabel geen 
bestemmingsplan te worden gewijzigd. Hierdoor hoeft er niet getoetst te worden aan provinciale 
beschermingsregimes met betrekking tot natuurgebieden. Gezien de locatie van het tracÃ is echter gekozen om 
aan procinciale beschermingsregimes te toetsen, zodat wettelijke consequenties kunnen worden uitgesloten. 

Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland (verder 
NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name uitgevoerd te 
worden in de afweging van een ┬goede ruimtelijke ordening┭ als onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing. De 
aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  

Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN. Voor het NNN geldt de verplichting tot 
instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de verordening is het "nee, tenzij"-
regime vastgelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of handelingen niet zijn toegestaan indien zij 
de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten. Er kan echter aanleiding zijn om toch 
ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een uitzondering te maken op de algemene lijn van behoud en 
duurzame ontwikkeling van wezenlijke kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden gebonden. Uiteraard 
geldt ook hier dat de generieke regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van de principes van zuinig en 
zorgvuldig ruimtegebruik, ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het ruimtelijk beleid voor het 
NNN is gericht op ┬behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN┭ 
waarbij tevens zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig 
zijn.  

Figuur 1-113
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De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. Voor 
grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij er sprake 
is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden voldaan. 
Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: her-begrenzing van het NNN, saldering van 
negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ┬nee, tenzij┭-principe en de overige 
spelregels hebben is opgenomen in de Geconsoliceerde Omgevingsverordening februari 2021 Groningen. Er is 
door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op een 
betere manier kunnen worden bereikt. 

Ligging t.o.v. Natuurnetwerk Nederland, Bos- en natuurgebied buiten NNN en leefgebied 

weide- en akkervogels 
Het plangebied ligt buiten Natuurnetwerk Nederland, Bos- en natuurgebied buiten NNN en leefgebied weide- en 
akkervogels. Gronden die tot Bos- en natuurgebied buiten NNN behoren liggen op 920 afstand van het 
plangebied. In figuur 4.1 wordt de ligging van Bos- en natuurgebied buiten NNN (lichtgroene kleur) in de 
omgeving van het plangebied (rode marker) weergegeven. 

Figuur 4.1: Ligging plangebied t.o.v. Bos- en natuurgebied buiten NNN (bron: ruimtelijkeplannen.nl). 

Effectbeoordeling 
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen negatief 
effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van Natuurnetwerk Nederland, Bos- en natuurgebied buiten 
NNN en leefgebied weide- en akkervogels in de omgeving van het plangebied. 

Figuur 1-114
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Wettelijke consequenties 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland, Bos- en natuurgebied buiten NNN en leefgebied 
weide- en akkervogels. Vanwege de ligging van het plangebied buiten voorgenoemde gebieden, leiden de 
voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties. De wezenlijke kenmerken en waarden van deze 
gebieden in de omgeving van het plangebied worden negatief beÊnvloed. 

4.3. Natura 2000 
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en fauna is 
hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om 
natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in 
Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. Alle 
EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De onder 
beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De Nederlandse bijdrage 
aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 gebieden. 

Beschermingsregime 
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn speciale 
beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst deze gebieden 
aan. Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor: 

de leefgebieden van vogels;  
de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming).  

De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). In het 
beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen worden bereikt. 

Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend door 
provincies of door de Minister van LNV. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade ondervinden. Dit 
houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf Îf in combinatie met andere plannen en projecten, de 
natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief mogen beÊnvloeden. Elke 
ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen aan een ┬voortoets┭. Uit de 
voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste werkzaamheden/ontwikkelingen een 
(significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met andere plannen of projecten). Voor alle 
Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld waaruit duidelijk wordt welke activiteiten wel en 
niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die gebieden. 

Figuur 1-115
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Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden. Hierin wordt gesteld dat 
bouw- en sloopactiviteiten en het aanleggen, veranderen of verwijderen van een werk met daarbij behorende 
vervoersbewegingen beschouwd worden als vergunningsvrije activiteiten ten aanzien van de Wet 
natuurbescherming. De tijdelijke toenames van stikstof op Natura 2000-gebieden worden, in de bouwsector, 
buiten beschouwing gelaten. De permanente toenames van stikstof afkomstig uit de bouwsector dienen nog 
wel te worden getoetst. 

Ligging t.o.v. Natura 2000  
Het plangebied ligt buiten Natura 2000-gebied. Het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied is het meest 
nabij gelegen Natura 2000-gebied en ligt op 10,62 kilometer afstand van het plangebied. In figuur 4.2 wordt de 
ligging van Natura 2000-gebied (okergele en lichtblauwe kleur) in de omgeving van het plangebied (rode 
marker) weergegeven.  

Figuur 4.2: Ligging plangebied t.o.v. Natura 2000-gebied (bron: pdok.nl). 

Stikstofgevoelige habitattypen 
Niet alle habitattypen in Natura 2000-gebied zijn even gevoelig voor verzuring, als gevolg van stikstofdepositie. 
Zo bestaat Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied niet uit stikstofgevoelige habitattypen, maar bestaat 
Natura 2000-gebied Drentsche Aa-gebied voor een aanzienlijk deel uit stikstofgevoelige habitattypen. Dit gebied 
ligt echter op 13,17 kilometer afstand van het plangebied. 

Figuur 1-116
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Effectbeoordeling 
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten 
De uitvoering van fysieke activiteiten in een plangebied zou kunnen leiden tot een negatief effect op 
instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied in de omgeving van een plangebied. Als gevolg van 
bouwwerkzaamheden kunnen negatieve effecten optreden, zoals een toename van geluid, trillingen, kunstlicht, 
visuele verstoring, areaalverlies en aantasten hydrologie. 

Gelet op de aard, omvang en duur van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen het plangebied en 
Natura 2000-gebied, wordt in voorliggend geval een negatief effect op instandhoudingsdoelen van Natura 2000-
gebied uitgesloten. De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal en gelet op de afstand tussen het 
plangebied en het Natura 2000-gebied is een negatief effect uitgesloten. 

Beoordeling Stikstof 
Ten behoeve van de totale ontwikkeling, wordt materieel met een verbrandingsmotor ingezet en vindt er een 
tijdelijke toename plaats van verkeersbewegingen als gevolg van de aan- en afvoer van materialen, materieel en 
personeel. Als gevolg van de voorgenomen activiteiten in het plangebied, neemt het aantal verkeersbewegingen 
van en naar het plangebied, tijdens de gebruiksfase, toe ten opzichte van de huidige situatie. Om het effect van 
stikstof van de voorgenomen activiteiten op stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebied, is een 
stikstofberekening uitgevoerd. Uit deze berekening bleek dat voorgenomen activiteiten niet leiden tot een 
toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebied. De stikstofberekening wordt in een aparte rapportage 
gepubliceerd. 

Wettelijke consequenties  
Voorgenomen activiteiten hebben geen negatief effect op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebied 
en leidt daarom niet tot wettelijke consequenties. 

4.4. Slotconclusie 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland, Bos- en natuurgebied buiten NNN, leefgebied 
weide- en akkervogels of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging van het plangebied buiten Natuurnetwerk 
Nederland, Bos- en natuurgebied buiten NNN en leefgebied weide- en akkervogels, leiden de voorgenomen 
activiteiten niet tot wettelijke consequenties. De wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden in de 
omgeving van het plangebied worden negatief beÊnvloed. Een negatief effect van stikstof op Natura 2000-
gebied, als gevolg van de voorgenomen activiteiten, kan op basis van een uitgevoerde stikstofberekening 
worden uitgesloten. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het 
kader van gebiedsbescherming. Voor nader informatie wordt verwezen naar de rapportage van de 
stikstofberekening, die apart wordt gepubliceerd. 

Figuur 1-117
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5. Soortenbescherming 
5.1. Verwachting en bureauonderzoek 
Uit de bureaustudie (bronnenonderzoek) zijn geen veldbiologische gegevens naar voren gekomen die bruikbaar 
zijn voor deze studie. 

Het plangebied bestaat uit braakliggend terrein en wordt omgeven door stedelijk gebied. De inrichting en het 
gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde plantensoorten, 
maar wel tot een potentieel geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde diersoorten. Gelet 
op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied mogelijk tot functioneel leefgebied van 
sommige algemene en weinig kritische diersoorten uit onderstaande soortgroepen: 
amfibieÅn;  
grondgebonden zoogdieren; 
vleermuizen;  
vogels. 

Overige soorten 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen, 
libellen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het 
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het normale 
verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of soortgroepen, die 
moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale verspreidingsgebied vestigen. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren, reptielen en voor planten. 

5.2. Methode 
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 14 juni 2021 tijdens de daglichtperiode 
bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en potentiÅle aanwezigheid van 
beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief onderzocht. Tijdens het veldbezoek is 
gebruik gemaakt van een verrekijker (Bushnell Prime 8x32), zaklamp en zijn de in dit rapport opgenomen 
afbeeldingen gemaakt. De onderzoeker beschikte tevens over een warmtebeeldcamera (Helion Pulsar xq28). 

AmfibieÅn 
De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieÅn. AmfibieÅn hebben de 
winterverblijfplaats verlaten en bezetten de land- of voortplantingsbiotoop. AmfibieÅn in landbiotoop zitten 
overdag ook meestal weggekropen in holen en gaten in de grond of onder strooisel, bladeren, takken, rommel 
of opgeslagen goederen en zijn dan lastig waar te nemen. 
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Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van 
de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieÅn en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 
gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van het 
plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieÅnsoorten. 

Grondgebonden zoogdieren 
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden zoogdieren. 
De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek. Verschillende beschermde grondgebonden 
diersoorten hebben zogende zogen in deze tijd van het jaar en veel grondgebonden zoogdieren benutten de 
voortplantingsplaats als vaste rustplaats buiten de voortplantingsperiode. 

Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de 
aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, 
krab- en bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen. 

Vleermuizen 
De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Er is in het 
onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiÅle foerageergebieden en vliegroutes van 
vleermuizen. Gebouwen en bomen ontbreken in het plangebied waardoor vaste rust- en voortplantingsplaatsen 
op voorhand kunnen worden uitgesloten. 

Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag dat vleermuizen foerageren of lijnvormige 
landschapselementen benutten als vliegroute, maar de mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied als 
foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele beoordeling van de 
landschappelijke karakteristieken van het plangebied. 

Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels omdat de meeste vogels in deze tijd van het jaar territorium-
indicerend gedrag (zingen/balts) vertonen en veel soorten een bezet nest hebben. Sommige standvogels (dit 
zijn vogels die niet wegtrekken in de winter), zoals de huismus, steen- en kerkuil zijn doorgaans het hele jaar 
door aanwezig in de buurt van de nest-/rustplaats. 

In het plangebied is gekeken naar vogels, (oude) nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in het 
plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren (roofvogels), eierdoppen 
en zichtbaar nestmateriaal. De bebouwing is o.a. onderzocht op de aanwezigheid van huismussennesten. Op 
basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van 
de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde 
eisen voor onderzoek naar vogels. 

Figuur 1-119



18    Quickscan Ecologisch Onderzoek F.J. de Zeestraat te Veendam     12 juli 2021 

5.3. Resultaten 
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten waarvan 
het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in deze 
paragraaf besproken. 

AmfibieÅn 
Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieÅn waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, wordt een deel van het plangebied als functioneel leefgebied voor sommige algemene en weinig 
kritische amfibieÅnsoorten beschouwd. AmfibieÅn als bastaard kikker, gewone pad, kleine watersalamander en 
bruine kikker benutten de buitenruimte mogelijk als foerageergebied en mogelijk bezetten ze er een 
(winter)rustplaats. Geschikt voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied. AmfibieÅn kunnen een 
(winter)rustplaats bezetten in holen en gaten in de grond. Het plangebied wordt niet als functioneel leefgebied 
van zeldzame amfibieÅnsoorten als kamsalamander, rugstreeppad of poelkikker beschouwd. Voorgenomende 
soorten komen niet in het plangebied voor en er zijn geen waarnemingen van deze soorten in of nabij het 
plangebied bekend. 

Door het rooien van beplanting, het uitvoeren grondverzet en het bebouwen en verharden van het plangebied, 
wordt mogelijk een beschermd amfibie gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rustplaats beschadigd 
en/of vernield. De functie van het plangebied als foerageergebied wordt, door uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten, aangetast. 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 
rooien beplanting; 
uitvoeren grondverzet; 
bebouwen en verharden plangebied. 

Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen en er zijn geen 
aanwijzingen gevonden dat grondgebonden zoogdieren een rust- en/of voortplantingslocatie bezetten in het 
plangebied, maar gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied vermoedelijk tot 
functioneel leefgebied van verschillende beschermde grondgebonden zoogdiersoorten als huisspitsmuis, 
bosmuis, konijn, steenmarter en egel. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als 
foerageergebied, maar mogelijk bezetten soorten als bosmuis en huisspitsmuis er een vaste rust- en 
voortplantingsplaats. Deze soorten kunnen een vaste rust- of voortplantingsplaats bezetten in holen en gaten in 
de grond en onder lage, dichte begroeiing. Er is geen vaste rust- en voortplantingsplaats van de steenmarter 
aangetroffen. Deze zijn eenvoudig vast te stellen aan de hand van prooiresten en latrine. 

Door het rooien van beplanting, het uitvoeren grondverzet en het bebouwen en verharden van het plangebied, 
wordt mogelijk een vaste rust- en/of voortplantingsplaats beschadigd of vernield. De functie van het plangebied 
als foerageergebied, voor de in het plangebied foeragerende grondgebonden zoogdieren, wordt aangetast.  
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Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 
rooien beplanting; 
uitvoeren grondverzet; 
bebouwen en verharden plangebied. 

Vleermuizen 
Verblijfplaatsen 
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 
vleermuizen een rust- of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten. Bebouwing en opgaande beplanting 
ontbreken in het plangebied, waardoor vleermuizen er geen vaste verblijfplaats kunnen bezetten. 

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt geen 
vaste rust- of voortplantingsplaats beschadigd of vernield. 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 
geen. 

Foerageergebied 
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis van 
een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als een ongeschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Het is aannemelijk dat soorten als laatvlieger, gewone 
dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en ruige dwergvleermuis over het plangebied vliegen tijdens het 
foerageren rond de bomen die buiten het plangebied staan. Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer en de 
kleine oppervlakte, wordt het plangebied niet als essentieel foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. 

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied niet 
aangetast.  

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 
geen. 

Vliegroute 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een rij 
lantarenpalen en gevels van woningen. 

Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom geen 
onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen 
negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 
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Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 
geen. 

Vogels  
Vogels benutten het plangebied mogelijk als foerageergebied, maar nestelen er niet. Bebouwing en opgaande 
beplanting ontbreken in het plangebied. Gezien de ligging van het plangebied, omringt door stedelijk gebied, 
wordt de aanwezigheid van weide- en akkervogels uitgesloten. Door het uitvoeren van de voorgenomen 
activiteiten wordt geen vogel gedood en wordt geen nest- of nestplaats verstoord, beschadigd of vernield. Als 
gevolg van het bebouwen en verharden van het plangebied, neem de betekenis van het plangebied als 
foerageergebied, voor de in het plangebied foeragerende vogels, af. De duurzame instandhouding van een 
jaarrond beschermde nestplaats van een vogel wordt hierdoor echter niet negatief beÊnvloed. 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 
geen. 

Overige soorten 
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  

5.4. Toetsingskader 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die beschermd 
zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, evenals de in 
paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden, evenals het beschadigen en 
vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. Verder is het verboden om plantensoorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te 
vernielen.  

Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk doden 
en vangen en het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste rust- en voortplantingsplaats, als gevolg van 
werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling. In voorliggend geval is de 
vrijstellingsregeling van de Provincie Groningen van kracht. 

Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op doden mits er gewerkt wordt volgens een door de 
Minister goedgekeurde en toepasbare Gedragscode. 
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Foerageergebied 
Foerageergebied voor veel beschermde soorten is niet expliciet beschermd in de Wet natuurbescherming. 
Foerageergebied van soorten, beschermd volgens de Habitatrichtlijn is beschermd, evenals foerageergebied 
van vogels met een jaarrond beschermde nestplaats die niet of nauwelijks in staat zijn alternatief 
foerageergebied te zoeken, zoals huismus en steenuil. Het aantasten van foerageergebied van nationaal 
beschermde soorten, uitgezonder de soorten waarvoor een vrijstelling geldt in het kader van een ruimtelijke 
ontwikkeling, leidt niet tot wettelijke consequenties, zolang de functionaliteit van de vaste rust- en 
voortplantingsplaats, maar niet wordt aangetast. 

Zorgplicht 
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om voldoende 
zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt de 
zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die weet of 
redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt 
voor in het wild levende dieren en planten: 
1 dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
2 indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om 

die gevolgen te voorkomen, of 
3 voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt. 

Wettelijk kader 
Voorgenomen activiteit wordt gezien als ┬ruimtelijke ontwikkeling┭. In afwijking van de verboden in artikel 3.10, 
eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te vangen en de 
vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen 
wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 

In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild levende 
dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om zinvolle 
concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport. 

5.5. Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 
AmfibieÅn 
Mogelijk wordt een beschermd amfibie gedood en wordt een vaste (winter)rustplaats beschadigd en/of 
vernield, als gevolg van uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Voor de beschermde amfibieÅn, die een 
vaste (winter)rustplaats in het plangebied bezetten, en die mogelijk gedood worden, geldt een vrijstelling 
van de verbodsbepalingen ┬doden┭ en het ┬beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen┭. 
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Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb. 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 
geen. 

Grondgebonden zoogdieren  
Mogelijk wordt een beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt een vaste rust- of 
voortplantingsplaats beschadigd en/of vernield, als gevolg van uitvoering van de voorgenomen activiteiten. 
Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren, die een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het 
plangebied bezetten, en die mogelijk gedood worden, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ┬doden┭ 
en het ┬beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen┭. Deze vrijstelling is van toepassing 
omdat er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling. 

Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden 
om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 
geen. 

Vleermuizen 
Verblijfplaatsen  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt geen 
vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, beschadigd of vernield. Uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er 
hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te 
mogen voeren in het kader van de Wnb.  

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 
geen. 

Essentieel foerageergebied  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentieel foerageergebied van vleermuizen 
aangetast. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen 
nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 
geen. 
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Vliegroute 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentiÅle vliegroute van vleermuizen 
aangetast. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen 
nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 
geen. 

Vogels 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt geen vogel gedood en wordt geen vaste rust- of 
voortplantingsplaats beschadigd of vernield. 

Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden 
om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 
 geen. 

Overige soorten 
Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of faunasoorten. 
Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op andere beschermde 
soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 

In tabel 5.1 en tabel 5.2 worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven. 
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Tabel 5.1: Samenvatting van de wettelijke consequenties. 
Soortgroep  Functie Beschermde 

soorten planlocatie 
Verbodsbepalingen
(Wet natuurbescherming) 

Aandachtspunt 

AmfibieÅn  Foerageergebied Diverse soorten Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

AmfibieÅn  Vaste rustplaats  Diverse soorten Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

AmfibieÅn  Voortplantingsplaats  Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 
AmfibieÅn  Doden van dieren  Diverse soorten Niet van toepassing; vrijstelling 

i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 
Geen 

Grondgebonden 
zoogdieren  

Foerageergebied Diverse soorten Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste rust- en 
voortplantingsplaats  

Diverse soorten Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden van dieren  Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Vleermuizen   Rust- of 
voortplantingsplaats  

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Vleermuizen  Essentieel 
foerageergebied  

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen Vliegroute Mogelijk diverse 
soorten   

Niet van toepassing; functie wordt 
niet aangetast 

Geen

Vleermuizen  Doden van dieren  Niet van toepassing   Niet van toepassing Geen 
Vogels  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; er wordt geen 

jaarrond beschermde nestplaats 
negatief beÊnvloed 

Geen  

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Vogels Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats  

Niet aanwezig  Niet van toepassing Geen 

Vogels Doden van dieren  Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 
Overige soorten Dieren en overige 

functies 
Niet aanwezig Niet van toepassing Geen

Tabel 5.2: Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep. 
Soortgroep Vaste rust       

plaats 
Voort-
plantings-
plaats 

Vliegroute 
(vleer-   
muizen) 

Essentieel-
foerageer-
gebied  

Wettelijke 
consequenties

Nader 
onderzoek 
vereist

Ontheffing vereist

AmfibieÅn Ja Nee n.v.t. Nee Nee Nee Nee, vrijstelling 
Grondgebonden 
zoogdieren 

Ja Ja n.v.t. Nee Nee Nee Nee, vrijstelling 

Vleermuizen Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
Vogels Nee Nee n.v.t. Nee Nee Nee Nee 

5.6. Historische gegevens en overige bronnen 
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.  

5.7. Volledigheid van het onderzoek 
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden. 
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6. Conclusie 
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ┬ruimtelijke ontwikkeling┭. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Groningen een vrijstelling van de verbodsbepalingen ┬doden┭, en 
het opzettelijk ┬verstoren, beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats┭, als gevolg van 
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde 
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verstoren of te doden en 
om opzettelijk de vaste rust- en voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen. Afhankelijk van de 
status van de beschermde soorten, kan soms ook gewerkt worden conform een door de Minister goedgekeurde, 
en op de situatie toepasbare, gedragscode. In het kader van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met 
alle in het plangebied aanwezige planten en dieren en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of 
planning in de tijd, waardoor planten en dieren zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de 
voorgenomen activiteiten. 

Conclusie m.b.t. gebiedsbescherming 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland, Bos- en natuurgebied buiten NNN, leefgebied 
weide- en akkervogels of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging van het plangebied buiten Natuurnetwerk 
Nederland, Bos- en natuurgebied buiten NNN en leefgebied weide- en akkervogels, leiden de voorgenomen 
activiteiten niet tot wettelijke consequenties. De wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden in de 
omgeving van het plangebied worden negatief beÊnvloed. Een negatief effect van stikstof op Natura 2000-
gebied, als gevolg van de voorgenomen activiteiten, kan op basis van een uitgevoerde stikstofberekening 
worden uitgesloten. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het 
kader van gebiedsbescherming. Voor nader informatie wordt verwezen naar de rapportage van de 
stikstofberekening, die apart wordt gepubliceerd. 

Conclusie m.b.t. soortenbescherming 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde 
planten, maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied van verschillende beschermde diersoorten. 
Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezet een 
beschermd grondgebonden zoogdier en een vaste rust- en/of voortplantingsplaats en bezetten amfibieÅn er 
een vaste (winter)rustplaats. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- en voortplantingsplaats in het plangebied, 
amfibieÅn bezetten er geen voortplantingsplaats en er nestelen geen vogels. 

Mogelijk wordt een beschermd grondgebonden zoogdier en amfibie gedood en wordt een vaste rust- en/of 
voortplantingsplaats beschadigd en/of vernield, als gevolg van uitvoering van de voorgenomen activiteiten. 
Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieÅn, die een vaste (winter)rust- en/of 
voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, en die mogelijk gedood worden, geldt een vrijstelling van de 
verbodsbepalingen ┬doden┭ en het ┬beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen┭. Deze 
vrijstelling is van toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling. 
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Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten, wordt de functie van het plangebied als foerageergebied, 
voor de in het plangebied foeragerende grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, amfibieÅn en vogels, 
aangetast. Dit leidt echter niet tot wettelijke consequenties in het kader van soortenbescherming. 
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7. Bronnen 
Atlas van de amfibieÅn en reptielen van Nederland; 
Atlas van de zoogdieren van Nederland; 
Nieuwe atlas van de Nederlandse flora; 
Kennisdocumenten soorten; 
Geconsolideerde Omgevingsverordening februari 2021 Groningen; 
Veldbezoek en rapportage door ecoloog; 
Wet Natuurbescherming. 

www.aerius.nl
www.bij12.nl
www.natura2000.nl
www.ndff.nl
www.pdok.nl
www.ruimtelijkeplannen.nl
www.rvo.nl
www.synbiosysalterra.nl
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Bijlage 1: Foto┭s 
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Bijlage 2: Toelichting Wet natuurbescherming 
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Drie beschermingsregimes  
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een apart 
beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn) en 
een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk van 
deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of onthe鄺ng van de 
verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige Europese en 
nationale soorten beschermd. 

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een onthe鄗ing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn 
voldaan: 

Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 
oplossing voor de handeling mogelijk is.  
Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De wet geeft 
voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals volksgezondheid of openbare 
veiligheid. 
Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een onthe鄺ng worden verleend. Voor een aantal handelingen zijn 
bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een gedragscode. 

Soortenbescherming en het ┬nee, tenzij principe┭ 
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel ÃÃn 
op ÃÃn aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn gericht op de 
bescherming van individuen van soorten. 

Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal oogpunt 
beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of onthe鄺ng verleend kan 
worden, wordt afgewogen tegen het e鄗ect van de ingreep op het populatieniveau van de soort. 

Zorgplicht voor dieren en planten  
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden met 
in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de intrinsieke 
waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: ┯De zorgplicht houdt in dat 
eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun 
directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door 
toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd┰. 
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Vrijstelling regelgeving  
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een onthe鄺ng nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een vrijstelling is 
een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van tevoren bepaalde categorie van 
gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde soorten mogelijk. Een bekende 
en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de gedragscode. In de Wet natuurbescherming 
zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van vrijstelling geÊntroduceerd, zoals door middel van een 
Programmatische Aanpak of via een provinciale verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van 
een ministeriÅle regeling mogelijk. 

Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 
provinciale verordening.  

Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- en 
faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft ook 
onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de gedragscode voor 
goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 

Welke soorten zijn beschermd? 
De Wet natuurbescherming kent drie categorieÅn beschermde soorten:  

Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn; 
Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn; 
Tenslotte is er een beschermingsregime voor ┬andere soorten┭ waaronder soorten vallen die vanuit 
nationaal oogpunt bescherming behoeven.  

Figuur B2.1: Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming. 
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Vrijgestelde soorten 
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande soorten 
opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten 
opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat.  

De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 
De ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daaropvolgende gebruik 
van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 
Het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, 
oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer. 

Tabel B2.1: Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van 
handelingen die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.
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AmfibieÅn en reptielen 
Bruine kikker Rana temporaria x x x x x x x x x x x x x 

Gewone pad Bufo bufo x x x x x x x x x x x x x 
Hazelworm Anguis fragilis x1 

Kleine watersalamander Triturus vulgaris x x x x x x x x x x x x x 
Levendbarende hagedis Zootoca vivipara x2 

Meerkikker 
Pelophylax ridibundus  
(Rana ridibunda) 

x x x x x x x x x x x x x 

Middelste groene kikker 

/ Bastaardkikker 

Pelophylax klepton esculentus
(Rana esculenta) 

x x x x x x x x x x x x x 
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Grondgebonden zoogdieren DR FL FR GD GR LB NB NH OV UT ZL ZH MLNV 

Aardmuis Microtus agretis x x x x x x x x x x x x x 
Bosmuis* Apodemus sylvaticus x x x x x x x x x x x x x 

Bunzing Mustena putorius x x x x x x x 
Dwergmuis Micromys minutes x x x x x x x x x x x x x 

Dwergspitsmuis Sorex minutus x x x x x x x x x x x x x 

Egel Erinaceus europaeus x x x x x x x x x x x x 
Eekhoorn Sciurus vulgaris x3 

Gewone bosspitsmuis Sorex ananeus x x x x x x x x x x x x x 
Haas Lepus europeus x x x x x x x x x x x x x 

Hermelijn Mustela erminea x x x x x x x 

Huisspitsmuis* Crocidura russula x x x x x x x x x x x x x 

Konijn Oryctolagus cuniculus x x x x x x x x x x x x x 
Molmuis Arvicola scherman x 

Ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus x x x x x x x x x x x x 
Ree Capreolus capreolus x x x x x x x x x x x x x 

Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus x x x x x x x x x x x x x 
Steenmarter Martes fiona x x4 
Tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus x x x x x x x x x x x x 

Veldmuis* Microtus arvalis x x x x x x x x x x x x x 
Vos Vulpes vulpes x x x x x x x x x x x x x 

Wezel Mustela nivalis x x x x x x x 
Wild zwijn Sus scrofa x 

Woelrat Arvicola terrestris x x x x x x x x x x x x x 

Tabel B2.2: Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van 
handelingen die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.  

* voor deze soorten daarnaast algemene vrijstelling in/op gebouwen en bijbehorende erven Wnb 3.10 3e lid 
x1 = vrijstelling geldt in de periode maart-april en juli tot en met november 
x2 = vrijstelling geldt in de periode 15 augustus tot en met februari 

x3 = vrijstelling geldt in de periode juli, augustus en september 
x4 = vrijstelling geldt in de periode 15 augustus tot en met 15 oktober 
Opmerking bij Friesland: in de stukken wordt ook vrijstelling gegeven voor de mol, maar deze is niet beschermd onder de Wnb. 

3.10.2.a / Rnb 3.31.d ikv RO en gebruik van gebieden x x x x x x x x x x x x x 

3.10.2.d voorkomen onnodig lijden x       

3.10.2.e / Rnb 3.31.b 
ikv beheer of onderhoud 

langbouw of bosbouw 
x x x x x x x   x x x x x 

3.10.2.f / Rnb 3.31.a ikv beheer of onderhoud overig x x x x x x x x x x x x x 

3.10.2.g 
ikv beheer of onderhoud landsch 

kwaliteiten bepaald gebied 
x x x x x x   x x x x   

3.10.2.i / Rnb 3.31.c Bestendig gebruik x               x 

(geldt alleen voor amfibieÅn) ikv bescherming wilde 
flora, fauna en habitats 

x         
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1.  Inleiding 
Initiatiefnemer is voornemens om 8 woningen te realiseren in Veendam. Gezien de huidige stikstofproblematiek 
is het noodzakelijk voorafgaand aan de te volgen procedures de gevolgen voor de stikstofdepositie in beeld te 
brengen. Voorliggende rapportage betreft een onderzoek ┥stikstofdepositie in relatie tot Natura 2000┦ die de 
exacte depositie van het project op de omliggende Natura 2000-gebieden inzichtelijk maakt. Bij een 
depositiewaarde kleiner of gelijk aan 0,00 mol/ha/jaar zorgt het beoogde plan niet voor een significante 
toename van de stikstofdepositie en worden negatieve effecten uitgesloten.  
 

 Het bouwplan  
Het bouwplan bestaat uit de realisatie van 8, bestaand uit 4 hoekwoningen en 4 rij/tussenwoningen. Deze 
woningen zijn opgedeeld in twee rijen. Figuur 1.1 geeft de situatietekening van de beoogde situatie weer. 

 
Figuur 1.1: Situatietekening beoogde situatie. 
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 Ligging van de projectlocatie 
De projectlocatie ligt aan F.J. de Zeestraat te Veendam en staat kadastraal bekend als (kadastrale) gemeente 
Veendam, sectie L, nummer 1638. Het plangebied beslaat de gehele kavel met een oppervlakte van circa 1.646 
m2. In figuur 1.2 wordt de ligging van de projectlocaties weergegeven. 

 
Figuur 1.2: Ligging projectlocatie  
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 Relevante Natura 2000-gebieden 
Onderstaand zijn de voor het onderhavige project relevante gebieden weergegeven. Daarnaast zijn per gebied 
de aanwijzingsdata weergegeven en de afstand tot het projectgebied. In figuur 1.3 zijn deze gebieden 
geografisch weergegeven ten opzichte van het projectgebied. 

 Drentsche Aa-gebied: 
 afstand: 13,17 kilometer; 
 aanwijzingsdata: 7 december 2004 als Habitatrichtlijngebied. 

Figuur 1.3: Natura 2000-gebieden in de omgeving. 

Projectlocatie 

Drentsche 

Aa-gebied 
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2. Algemeen 
Kader huidige wet- en regelgeving 
De huidige wetgeving inzake stikstofdepositie in relatie tot Natura 2000-gebieden bestaat uit de Wet 
natuurbescherming, Wet stikstofreductie en natuurverbetering, Besluit natuurbescherming, Spoedwet Aanpak 
Stikstof, jurisprudentie, provinciale beleidsregels en de tussentijds (en haastig) uitgebrachte beslisboom1  van 
het BZK. De regels zijn echter volop in beweging, veranderingen daarin kunnen invloed uitoefenen op dit 
onderzoek.  
 

Aerius berekening 
Bij nieuwe ontwikkelingen moet altijd een beoordeling worden gemaakt tussen de huidige c.q. bestaande 
situatie en de beoogde situatie. In het geval van stikstofberekeningen in relatie tot Natura 2000-gebieden wordt 
de onderstaande situatie berekend, deze situatie staat nader toegelicht in bijlage 1. 

 Beoogde situatie: 
 gebruiksfase; 

 Referentie situatie (ook wel vergund recht genoemd, deze berekening wordt uitsluitend uitgevoerd indien in 
de voorgaande berekeningen een hogere stikstofdepositie is berekend dan 0,00 mol/ha/j). 

 

Uitvoering berekeningen 
De Aerius berekening wordt altijd uitgevoerd aan de hand van de Aerius handleidingen, de bijbehorende 
factsheets en de ┥instructie gegevensinvoer voor AERIUS-calculator 2019A┦ van Bij12. Voor de input van 
materieel wordt het TNO-rapport 2020 R11528 ┨Onderbouwing AERIUS emissiefactoren voor wegverkeer, 
mobiele werktuigen, binnenvaart en zeevaart┩ met bijbehorende spreadsheet ┨TNO-getallen voor AERIUS 2020 
v9 mobiele werktuigen┩ gehanteerd. 
 

Mogelijke stikstofbronnen 
Stikstofdepositie, zoals berekend doormiddel van de Aerius calculator, komt voor in de vormen NOx 
(stikstofoxiden) en NH3 (ammoniak) en zijn afkomstig van verschillende bronnen. Zo is NOx hoofdzakelijk 
afkomstig van verbrandingsprocessen en is NH3 hoofdzakelijk afkomstig van veehouderijen. Mogelijke bronnen 
binnen deze berekening zijn: Voertuigbewegingen, bebouwing en gebruik van gas en de inzet van materieel 
tijdens de realisatiefase. In bijlage 1 staan deze bronnen nader toegelicht.  

 
 
1 Beslisboom ┨Toestemmingverlening stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten┩. Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. 12 
oktober 2019. 
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3. Motivering input Aerius-calculator 
 Rekeninput beoogde situatie, gebruiksfase 

Stikstofemissie in de gebruiksfase is afkomstig van het door het toekomstige plan gegenereerde verkeer op het 
moment dat de bebouwing in gebruik is genomen en mogelijkerwijs afkomstig uit bebouwing. 
 

Verkeersgeneratie  
Om de verkeersgeneratie te berekenen wordt gebruik gemaakt van kencijfers van de CROW-publicatie 
┥Toekomstbestendig parkeren (381, december 2018)┦. In tabel 3.1 is de verkeersgeneratieberekening 
weergegeven. 

 
Tabel 3.1: verkeersgeneratie beoogde situatie, gebruiksfase (motorvoertuigbewegingen per etmaal). 
Stedelijkheidsklasse matig stedelijk, rest bebouwde kom 
Type woning Gem. per eenheid Aantal eenheden Totale generatie 
Tussen/hoek woning 7,1 8 56,8 

Totaal 56,8 
100% van het verkeer wordt in de richting van de F.J. de Zeestraat geleidt waarna 50% in noordelijke en 50% in 
zuidelijke richting wordt ontsloten. Gezien de inrichting van deze wegen als ontsluitingswegen, gaat dit verkeer 
op deze wegen direct op in het heersende verkeersbeeld. Conform de NSL-Monitoringstool is geen sprake van 
congestie. 
 

Emissie bebouwing  
De bebouwing wordt niet aangesloten op het gasnetwerk. Hierdoor is geen sprake van emissie van stikstof uit 
deze bebouwing. 
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 Rekeninput beoogde situatie, realisatiefase 
Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden. Hierin wordt gesteld dat 
bouw- en sloopactiviteiten en het aanleggen, veranderen of verwijderen van een werk met daarbij behorende 
vervoersbewegingen beschouwd worden als vergunningsvrije activiteiten ten aanzien van de Wet 
natuurbescherming. Om deze reden kan de realisatiefase buiten beschouwing worden gelaten. 
 

 Rekeninput vergund recht 
Omdat in de beoogde situatie, gebruiksfase geen sprake is van een verhoogde depositie is dit aspect niet 
relevant. 

Figuur 1-146
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4. Resultaten en conclusie 
 Rekenresultaat beoogde situatie gebruiksfase  

Uit de rekenresultaten blijkt dat in de ┥beoogde situatie, gebruiksfase┦ geen rekenresultaten hoger dan 0,00 
mol/ha/j op omliggende Natura 2000-gebieden zijn berekend. Dat betekent dat het onderhavige plan in de 
permanente gebruiksfase geen significant negatieve invloed uitoefent op de instandhoudingsdoelstellingen van 
omliggende Natura 2000-gebieden. Ten aanzien van de gebruiksfase zijn geen nadere stappen noodzakelijk. Het 
Aerius-rekenbestand is als bijlage meegeleverd. 
 

 Conclusie 
Uit de rekenresultaten van Aerius-calculator is gebleken dat als gevolg van onderhavig project gedurende de 
gebruiksfase geen sprake is van stikstofdeposities op de omliggende Natura 2000-gebieden hoger dan 0,00 
mol/ha/j. Daarom vorm het aspect stikstof in relatie tot Natura 2000 geen belemmering voor de realisatie en de 
vergunningverlening van de ┥omgevingsvergunning, activiteit bouwen┦.  

Figuur 1-147
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Bijlage 1: Algemeen

Figuur 1-148
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Algemeen  
Bij nieuwe ontwikkelingen moet altijd een beoordeling worden gemaakt tussen de huidige c.q. bestaande 
situatie en de beoogde situatie. In het geval van stikstofberekeningen in relatie tot Natura 2000-gebieden wordt 
de onderstaande situatie berekend, deze situatie staat nader toegelicht in bijlage 1. 

 Beoogde situatie: 
 gebruiksfase; 

 Referentie situatie (ook wel vergund recht genoemd, deze berekening wordt uitsluitend uitgevoerd indien in 
de voorgaande berekeningen een hogere stikstofdepositie is berekend dan 0,00 mol/ha/j). 

 
Hieronder volgt een nadere toelichting op de methodiek achter het berekenen van beoogde situatie en de 
referentie situatie. Dit is allemaal gedaan conform de Aerius handleidingen, de bijbehorende factsheets en de 
┥instructie gegevensinvoer voor AERIUS-calculator 2019A┦ van Bij12.  
 

Beoogde situatie 
In de eerste plaats dient een berekening te worden uitgevoerd van ┥alle┦ stikstof emitterende activiteiten in de 
beoogde situatie ┥gebruiksfase┦. In de beoogde situatie is sprake van emissie van stikstof in de gebruiksfase (op 
het moment dat het gebouw in gebruik is genomen). Hierbij is onderscheidt te maken tussen verkeersgeneratie 
en het feitelijke gebruik van het bouwwerk. Als volgt zal eerst de verkeersgeneratie toegelicht worden waarnaar 
de gebruiksfase wordt toegelicht.  
 

Verkeersgeneratie 
Gedurende de gebruiksfase is er mogelijk sprake van stikstofdepositie afkomstig van voertuigbewegingen. De 
stikstofemissie wordt gebaseerd op de motorvoertuigbewegingen die door de functies en werkzaamheden in 
het projectgebied worden gegenereerd. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om stikstofdioxiden omdat voertuigen 
een zeer geringe hoeveelheid ammoniak uitstoten. De verkeersgeneratie die gehanteerd wordt voor de 
berekeningen wordt gebaseerd op de CROW-publicatie ┥Toekomstbestendig parkeren (381, december 2018)┦ 
met indien aanvullingen op basis van de gemeentelijke norm. De uitstoot van stikstof door de 
voertuigbewegingen wordt gedaan aan de hand van de Aerius-database. In deze database zijn emissiefactoren 
vastgelegd die in de Aerius-calculator worden gehanteerd. Voor de invoer van de verkeersgeneratie in de Aerius-
calculator wordt de ┥instructie gegevensinvoer voor AERIUS-calculator 2019A┦ van Bij12 gehanteerd, daarin 
staan de bepalingen voor onder andere de routing en de opname van verkeer in het heersend verkeersbeeld.  

  

Figuur 1-149
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Gebruiksfase 
Naast de verkeersgeneratie is er gedurende de gebruiksfase mogelijk stikstofdepositie afkomstig van 
bebouwing veroorzaakt de verbranding van gas voor bijvoorbeeld de verwarming van de gebouwen, het gebruik 
van het gasfornuis, etc. Voor standaard functies zoals wonen wordt de Aerius-database gebruikt om de 
stikstofdepositie te bepalen. Voor niet standaard functies, waar geen kencijfers voor zijn, wordt gebruik gemaakt 
van statische onderzoeken van onder andere de Nederlandse Organisatie voor toegepast-
natuurwetenschappelijk onderzoek. Daarbij moet meegenomen worden dat conform de Elektriciteitswet en 
Gaswet nieuwbouwwoningen en nieuwbouw voor kleinverbruikers (met een aansluitcapaciteit tot 40 m‒/uur) 
niet meer standaard aangesloten mogen worden op het aardgasnetwerk door de gasnetbeheerder. Woningen 
zijn derhalve in principe aardgas vrij. Grootverbruikers kunnen nog net als voorheen op het aardgasnet worden 
aangesloten. Gemeenten kunnen gebruik maken van een uitzondering op dit verbod door de aansluitplicht voor 
woningen en kleinverbruikers toch in stand te houden 
Gedurende de gebruiksfase kan er mogelijk ook sprake zijn van ammoniak (NH3) uitstoot bijvoorbeeld indien 
het project betrekking heeft op een veehouderij.  
 

Realisatiefase  
Voorheen was er op basis van artikel 2.7 lid 2 van de Wnb (Wet natuurbescherming) een verbod op het realiseren 
van projecten zonder natuurvergunning. Daarom moest naast de gebruiksfase eveneens de realisatiefase 
worden berekend. Echter is op 10 maart de wet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en de 
omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering) aangenomen met daarin de toevoeging artikel 2.9a aan 
de Wnb waarin gesteld wordt dat, doormiddel van een amvb aangewezen, activiteiten van de bouwsector 
buiten beschouwing worden gelaten bij de toepassing van artikel 2.7 lid 2 van de Wnb.  
Het besluit van 14 juni 2021 betreft onder andere het wijzigingen van het Besluit natuurbescherming 
doormiddel van het vervangen van een aantal artikelen, zo ook artikel 2.5. Artikel 2.5 stelt dat bouw- en 
sloopactiviteiten met bijbehorende vervoersbewegingen vallen binnen de activiteiten van de bouwsector zoals 
benoemd in artikel 2.9a van de Wnb. De activiteiten zoals genoemd in artikel 2.5 zijn daarmee uitgesloten van 
artikel 2.7 lid 2 van de Wnb en dus niet vergunningsplichtig.  
Per 1 juli is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden waarin dit vastgelegd is.  

 

Referentie situatie 
Indien uit de berekening ┥beoogde situatie┦ blijkt dat sprake is van een overschrijding wordt beoordeeld of 
intern gesaldeerd kan worden. Hiervoor is het noodzakelijk om te beoordelen of de huidige functie beschouwd 
mag worden als ┥vergund recht┦. Om te beoordelen of de huidige functie als referentie situatie gehanteerd mag 
worden, moet worden ┥teruggekeken┦ naar de situatie ten tijde van de Nationale referentiedatum 31 maart 2010 
op basis van de Wet natuurbescherming en de aanwijzingsdata van de relevante Natura 2000-gebieden. Dit 
┥terugkijken┦ gebeurt op basis van beschikbare bewijslast, bestaand uit historische topografische kaarten en 
luchtfoto┦s. Daarbij wordt gekeken naar de emissie van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) zoals die in de 
referentie situatie was. Deze emissie kan afkomstig zijn van verkeersgeneratie, bebouwing en/of bedrijvigheid 
(denk aan ammoniakemissie van veehouderijen).  
 
Stikstofdepositie wordt daarnaast per jaar berekend. Dus in de berekening van de permanente gebruiksfase 
wordt de referentie situatie van het eerste jaar berekend (en zijn de volgende jaren gelijk aan het eerste jaar). 

Figuur 1-150



 

14      Stikstofdepositieberekening F.J. de Zeestraat te Veendam      2-7-2021 

Bijlage 2: Aerius-rekenbestand, Gebruiksfase 

 

Figuur 1-151



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RtDMhWVty4A8 (02 juli 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Lycens bv F.J. de Zeestraat, - Veendam

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

2021-0374 F.J. de Zeestraat RtDMhWVty4A8

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

02 juli 2021, 12:19 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 1,89 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Gebruiksfase

RtDMhWVty4A8 (02 juli 2021)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Locatie
Gebruiksfase

Emissie
Gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeersgeneratie noord
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,04 kg/j

Verkeersgeneratie zuid
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

RtDMhWVty4A8 (02 juli 2021)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Emissie
(per bron)
Gebruiksfase

Naam Verkeersgeneratie noord
Locatie (X,Y) 254820, 570546
NOx 1,04 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 28,4 / etmaal NOx
NH3

1,04 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeersgeneratie zuid
Locatie (X,Y) 254825, 570415
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 28,4 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RtDMhWVty4A8 (02 juli 2021)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210525_2040287d5b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RtDMhWVty4A8 (02 juli 2021)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten
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Bijlage 5  Akoestisch onderzoek  
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1 Inleiding 

In opdracht van Lycens B.V. heeft Akoestisch Buro Tideman een akoestisch onderzoek verricht 
naar de geluidbelasting door het wegverkeer ten behoeve van een bouwplan aan de F.J de 
Zeestraat te Veendam. In figuur 1-1 is de ligging van het plan aangeduid. De planindeling met 
de ligging van de 8 woningen is weergegeven in figuur 1-2. 
 
De initiatiefnemer “Morgen Wonen” wil op het kavel dat bekend staat als perceel Veendam-L-
1932 acht nieuwe woningen realiseren. 
 
Om deze wijziging mogelijk te maken, moet er inzicht worden verkregen in de geluidbelasting 
op het plan vanwege het wegverkeer over de F.J. de Zeestraat. 
 
Het voorliggend akoestisch onderzoek heeft betrekking op de geluidbelasting door wegverkeer 
binnen zones langs wegen zoals bedoeld in de Wet geluidhinder. Het doel van het akoestisch 
onderzoek is het berekenen en het toetsen van de geluidsbelasting afkomstig van het 
wegverkeer. Volgens de Wet geluidhinder moeten hierin toekomstige ontwikkelingen worden 
betrokken. De geluidbelasting moet worden bepaald in het maatgevend jaar dat is vastgesteld 
op het tiende jaar na het onderzoek, in dit geval 2031. De geluidbelasting kan, mede om deze 
reden, alleen rekenkundig worden vastgesteld. 
 
De geluidsbelasting wordt getoetst aan de streef- en grenswaarden uit de Wet geluidhinder. 
Toetsing vindt plaats op basis van een ‘nieuwe situatie’, waarbij 48 dB de voorkeurs-
grenswaarde is voor wegverkeerslawaai. 
 
In dit rapport worden de situatie, de relevante onderdelen van de Wet geluidhinder en de 
rekenresultaten toegelicht. Vervolgens wordt een conclusie gegeven. 
 
 
 

Figuur 1-160
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2 Situatie 

In figuur 1-1 van de bijlagen is de locatie van het plan in de omgeving weergegeven. In de 
onderstaande afbeelding is een luchtfoto weergegeven waar de voormalige bedrijfsbebouwing 
nog te zien is. Het bouwplan is gesitueerd in het rode kader. De bebouwing is ondertussen 
verwijderd.  
 

 
Afbeelding 1 
 
Het plan ligt binnen de zone van de F.J de Zeestraat. Deze straat gaat in het noorden over in de 
Brink. 
 
De Marijkestraat betreft een woonstraat in een 30km zone. Deze weg betreft een ontsluiting 
voor de woningen gelegen aan de Marijkestraat en is voor de geluidbelasting vanwege het 
wegverkeer niet relevant. 
 
Het onderzoek vanwege het wegverkeerslawaai beperkt zich tot het verkeerslawaai vanaf de 
F.J de Zeestraat. 
 
Aan de hand van de bekende omgevingskenmerken en de verkeersintensiteiten kan de 
geluidbelasting worden berekend. Hierbij is gebruik gemaakt van de Standaard Rekenmethode 
II zoals beschreven in het “Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, Bijlage III” uit 2012 
(afgekort met RMW-2012).  Per weg dient de berekende geluidbelasting te worden getoetst aan 
de richtwaarden genoemd in de Wet Geluidhinder. 

Figuur 1-161
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3 Geraadpleegde bronnen 

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 

• Situatie en kadastrale informatie opgenomen als figuur 1; 

• Verkeersgegevens verstrekt door de gemeente Veendam; 

• Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 
(RMG2012). Gerekend is met het programma GEOMILIEU, versie 2020.2. 

 

Figuur 1-162
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4 Wet Geluidhinder 

4.1 ALGEMEEN 

Als een gemeentebestuur via het bestemmingsplan de bouw van geluidsgevoelige 
bestemmingen mogelijk maakt, is er sprake van een ‘nieuwe situatie’ in de zin van de Wet 
geluidhinder. Indien een geluidsgevoelige bestemming, zoals een woning die binnen de 
geluidszone van een weg wordt geprojecteerd, moet een akoestisch onderzoek uitgevoerd 
worden naar de geluidsbelasting afkomstig van die weg. 

4.2 WEGVERKEERSLAWAAI 

In de Wet Geluidhinder is bepaald dat iedere weg een geluidszone heeft. Een zone is in feite 
een akoestisch aandachtsgebied. De breedte van de zone wordt bepaald door het aantal 
rijstroken en de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied. Het binnen- en 
buitenstedelijk gebied is als volgt gedefinieerd: 
 

• buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied (binnen en buiten de 
bebouwde kom) binnen de zone van een autoweg of autosnelweg; 

• binnenstedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van de gebieden 
binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. 

 
De volgende wegen zijn echter vrijgesteld van een zone: 

• wegen, die liggen binnen een woonerf; 

• wegen, waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur. 
 
De vraag of een perceel al dan niet binnen de bebouwde kom ligt is van feitelijke aard. Niet de 
plaats van het verkeersbord dat de bebouwde kom aangeeft, is bepalend, maar de aard van de 
omgeving.  
 
De geluidszone ligt aan weerszijden van de weg. Aan het uiteinde van een weg loopt de zone 
door over een afstand gelijk aan de zonebreedte, met de breedte die zij had aan het einde van 
de weg. Bij verschillende zonebreedten van één weg, loopt het breedste zonedeel door over 
een derde van de grootste zone-afstand en sluit dan met een loodlijn aan op de kleinere zone. 
Het akoestisch onderzoek richt zich op de te verwachten geluidbelasting op de geluidsgevoelige 
bestemmingen in de geluidszone. 
 
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting afkomstig van wegverkeer bedraagt voor 
nieuwe woningen 48 dB. In bepaalde gevallen mogen hogere waarden worden toegepast. De 
maximaal toegestane waarde bedraagt 63 dB in stedelijk en 53 dB in buitenstedelijk gebied. Bij 
vervangende bouw liggen deze maxima 5 dB hoger. 
 
Vanwege de verwachting dat het wegverkeer op middellange termijn stiller wordt 
(betere uitlaat/stillere motoren), wordt op grond van artikel 110 g van de Wet geluidhinder een 
aftrek op de rekenresultaten toegestaan alvorens te toetsen aan de wettelijke waarden. 
Deze aftrek bedraagt 5 dB voor wegen waarop met een snelheid van minder dan 70 km/uur 
wordt gereden. 
 

Figuur 1-163
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Voor wegen waar de representatieve snelheid voor lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer 
bedraagt, bedraagt de aftrek op basis van artikel 110g Wgh (art. 3.4, lid 1): 
 
4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is. 
3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB is; 
2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting en 2 dB of meer voor wegen waarop 70 
km/uur of meer wordt gereden.  
 
Bij toetsing aan het Bouwbesluit en voor wegen met een rijsnelheid van 30 km/u of lager 
bedraagt de aftrek 0 dB.  
 
Indien een hogere waarde wordt toegepast, moet door middel van een gevelisolatieberekening 
worden aangetoond dat de geluidsbelasting binnen de woning de maximaal toelaatbare waarde 
niet overschrijdt. Bij een nieuwe woning maakt de gevelisolatieberekening onderdeel uit van de 
bouwaanvraag. 

Figuur 1-164
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5 Gegevens voor de berekeningen 

Voor het uitvoeren van de berekeningen zijn de volgende gegevens nodig: 
 

• uurintensiteiten van de diverse categorieën van het verkeer; 

• de verkeerssnelheden; 

• de situering van het te onderzoeken plan ten opzichte van de omringende wegen en 
bebouwing; 

• het type wegdek 

• de invloed van de bodem op de geluidoverdracht. 
 
De gegevens dienen bepaald te zijn voor de toestand zoals die is te verwachten minimaal 10 
jaar na het opstellen van het rapport, in dit geval is uitgegaan van het jaar 2031. 
De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van Standaard Rekenmethode II uit het Reken- en 
Meetvoorschrift Geluidhinder. Gerekend is met het programma GEOMILIEU, versie 2020.2. 

5.1 VERKEERSGEGEVENS 

De verkeersgegevens van de F.J. de Zeestraat zijn verstrekt door de verkeerskundige van de 
gemeente Veendam. De laatste tellingen dateren van 1994 van een weg in het verlengde van 
de F.J. de Zeestraat waarbij een etmaalintensiteit van 4800 mvt/etmaal werd vastgesteld.  
 
De groei van het verkeer over de F.J. de Zeestraat is gerelateerd aan de groei van het verkeer 
over de Middenweg die ten noorden van het plan is gelegen. Op grond van deze groei wordt 
een etmaalintensiteit ingeschat tussen de 4500 en 5000 mvt/etmaal voor het jaar 2018. 
 
Voor de groei naar 2031 is uitgegaan van een groeipercentage van 1.5% per jaar over een 
periode van 13 jaar (van 2018 tot 2031).  
 
De etmaalintensiteit voor het jaar 2031 voor de F.J. de Zeestraat is aangehouden op 6000 
mvt/etmaal. 
 
Wegdekverharding is betonklinker in keperverband. Rijsnelheid is 50 km/u 
 
Voor de voertuigverdeling is uitgegaan van de Middenweg die aansluit om de F.J. Zeestraat: 
Zwaar:  0,2%     
Middel:  2,7% 
Licht:  97,1% 
 
Uit de telling van de Middenweg van 2018 kan uit de totaalgetallen worden afgeleid dat de 
volgende etmaalverdeling van de verkeersintensiteit representatief is:  
 
Dag: 6.79% 
Avond: 3.87% 
Nacht: 0.54% 
 

Figuur 1-165
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6 Berekeningsresultaten 

In figuur 1-2 is de planindeling weergegeven . De 8 woningen worden gerealiseerd is 2 blokken 
van 4 woningen. Ter plaatse van elke woning is de geluidbelasting vastgesteld. De hoogte van 
de waarneempunten is gekozen op 1.5 en 5 meter. 
 
In figuur 2-1 is de geluidbelasting opgenomen als gevolg van het verkeer over de F.J. Zeestraat 
De geluidbelasting als gevolg van het zoneplichtig wegverkeerslawaai bedraagt 64 dB zonder 
aftrek ex artikel 110G. 
 
Na aftrek van 5 dB bedraagt de te toetsen geluidbelasting 59 dB. De geluidbelasting op het 
bouwblok gelegen aan de F.J. de Zeestraat is hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
 
Voor de verdere ontwikkeling van deze locatie dient een hogere waarde procedure te worden 
opgestart waarbij een hogere waarde van 59 dB wordt vastgesteld voor vier woningen gelegen 
aan de zijde van de F.J. de Zeestraat. 
 
De geluidbelasting gelegen op het blok aan de Marijkestraat wordt door het bouwblok aan de 
F.J. de Zeestraat voldoende afgeschermd waardoor de geluidbelasting op dit blok voldoet aan 
de voorkeursgrenswaarde. 
 
 

Figuur 1-166
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7 Hogere grenswaarde 

In artikel 110a lid 5 van de Wet geluidhinder is bepaald dat een hogere waarde alleen kan 
worden verleend als “de toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de 
geluidbelasting vanwege het industrieterrein, de weg of spoorweg, van de gevel van de 
betrokken woningen of andere geluidgevoelige gebouwen onderscheidenlijk aan de grens van 
de betrokken geluidgevoelige terreinen tot de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting 
onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of 
financiële aard". 
 
Om de geluidbelasting op deze woning terug te dringen zijn maatregelen aan deze weg zoals 
het aanbrengen van stil asfalt financieel niet haalbaar. Maatregelen in het tussengebied zouden 
kunnen bestaan uit een geluidscherm. Om voldoende effect te hebben zou de zichtlijn tussen 
de woning en de weg moeten worden doorbroken door een geluidscherm met een lengte die 
verder gaat dan het perceel dat in eigendom is. Een dergelijk scherm in het tussengebied is 
vanuit landschappelijk, stedenbouwkundig en financieel oogpunt niet wenselijk. 
 
Als mogelijkheid voor de realisatie van deze woningen blijft over het vaststellen van een hogere 
waarde van maximaal 59 dB. De geluidbelasting na aftrek van artikel 110G is in figuur 2-2 
grafisch weergegeven.  
 
De gemeente Veendam heeft geen geluidbeleid vastgesteld waarmee een hogere waarde kan 
worden gemotiveerd. Er kan worden aangesloten bij de standaard criteria uit de Wet 
Geluidhinder die voorheen waren opgenomen in het Besluit grenswaarden binnen zones langs 
wegen. Een mogelijke criteria is dat de hogere waarde een woonfunctie mogelijk maakt en dus 
“ter plaatse gesitueerd wordt als vervanging van bestaande bebouwing”. 
 
Naast de bovengenoemde hoofdcriteria is aangegeven dat een maximaal toelaatbaar 
binnenniveau in de woning is toegestaan van 33 dB. De benodigde gevelisolatie moet gelijk zijn 
aan het verschil tussen de werkelijke geluidbelasting en het niveau van 33 dB.  
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet hierbij worden uitgegaan van de 
geluidbelasting van alle wegen samen ongeacht de rijsnelheid. De geluidbelasting aan de zijde 
van de Marijkestraat zal vanwege de beperkte aantallen rijbewegingen op het plan lager zijn 
dan 53 dB. Met de standaard vereiste geluidwering van 20 dB zoals deze wordt vereist in het 
Bouwbesluit wordt aan deze zijde reeds voldaan aan het binnenniveau. 
 
De totale geluidbelasting op het plan zonder aftrek is aangegeven in figuur 2-1. 
 
Om de binnenwaarde van 33 dB(A) te garanderen dient de geluidwering van de gevel minimaal 
64 minus 33 is GA;k= 31 dB te bedragen. Deze voorwaarde geldt allen voor de 4 woningen 
gelegen aan de zijde van de F.J. de Zeestraat. 
 
Deze waarde is haalbaar indien de woningen worden geventileerd via WTW of als er 
geluidwerende ventilatie voorzieningen worden getroffen. Afhankelijk van het ontwerp van de 
gevel zal ook geluidwerende beglazing en dubbele kierdichting aan de zijde van de F.J. de 
Zeestraat  noodzakelijk zijn. Indien de positie en het ontwerp van de woningen gereed is zal er 
een akoestisch onderzoek moeten worden uitgevoerd naar de geluidwering van de gevel om de 
bouwkundige maatregelen vast te stellen. In dit onderzoek kan dan ook de geluidbelasting op 
elke woning worden bepaald om de vereiste geluidwering af te stemmen op de positie van de 
woningen. 
 
 
 
 

Figuur 1-167
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8 Conclusie 

In opdracht van Lycens B.V. heeft Akoestisch Buro Tideman een akoestisch onderzoek verricht 
naar de geluidbelasting door het wegverkeer ten behoeve van een bouwplan aan de F.J de 
Zeestraat te Veendam. In figuur 1 is de ligging van het plan aangeduid. 
 
De geluidbelasting op de grens van het bouwplan bedraagt maximaal 59 dB na aftrek van 5 dB 
op grond van art. 110g van de Wet geluidhinder. De geluidbelasting is daarmee hoger dan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  
 
De woning dient ter vervanging van de bestaande bebouwing. Er kan een hogere waarde 
worden verleend van 59 dB voor deze woningen. Voor de verdere ontwikkeling van deze locatie 
dient een hogere waarde procedure te worden opgestart waarbij een hogere waarde van 59 dB 
wordt vastgesteld voor vier woningen gelegen aan de zijde van de F.J. de Zeestraat. 
 
Er geldt de voorwaarde dat de benodigde gevelisolatie moet gelijk zijn aan het verschil tussen 
de werkelijke geluidbelasting en het niveau van 33 dB. 
 
De geluidbelasting gelegen op het blok aan de Marijkestraat wordt door het bouwblok aan de 
F.J. de Zeestraat voldoende afgeschermd waardoor de geluidbelasting op dit blok voldoet aan 
de voorkeursgrenswaarde. 
 
De geluidwering van de woningen pand is nog niet onderzocht. In een afzonderlijk akoestisch 
onderzoek wordt inzichtelijk dat kan worden voldaan aan de vereiste geluidwering van 31 dB. 
 
 
Hengelo 7 juli 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. R. Herik 
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Bijlage 1

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Lden FJ Zeestraat

Model eigenschap

Omschrijving Lden FJ Zeestraat
Verantwoordelijke Robert
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
    
Aangemaakt door Robert op 7-7-2021
Laatst ingezien door Robert op 7-7-2021
Model aangemaakt met Geomilieu V2020.2
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 5
Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 1.00
Zichthoek [grd] 2
Maximale reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3.50

7-7-2021 10:28:08Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman
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Commentaar
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Bijlage 1

Model: Lden FJ Zeestraat
Versie 01 van Plan Morgen Wonen - Plan Morgen Wonen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A))

Weg01 F.J. de Zeestraat      0.00      0.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W9a  50 --

7-7-2021 11:53:55Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman

Figuur 1-176



Bijlage 1

Model: Lden FJ Zeestraat
Versie 01 van Plan Morgen Wonen - Plan Morgen Wonen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D))

Weg01 -- --  50  50  50 --  50  50  50 --  50

7-7-2021 11:53:55Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman
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Model: Lden FJ Zeestraat
Versie 01 van Plan Morgen Wonen - Plan Morgen Wonen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N)

Weg01  50  50 --   6000.00   6.79   3.87   0.54 -- -- -- --
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Bijlage 1

Model: Lden FJ Zeestraat
Versie 01 van Plan Morgen Wonen - Plan Morgen Wonen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4)

Weg01 --  97.10  97.10  97.10 --   2.70   2.70   2.70 --   0.20   0.20   0.20 --
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Bijlage 1

Model: Lden FJ Zeestraat
Versie 01 van Plan Morgen Wonen - Plan Morgen Wonen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4)

Weg01 -- -- -- --    395.59    225.47     31.46 --     11.00      6.27      0.87 --

7-7-2021 11:53:55Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman
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Bijlage 1

Model: Lden FJ Zeestraat
Versie 01 van Plan Morgen Wonen - Plan Morgen Wonen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k

Weg01      0.81      0.46      0.06 --   88.03   95.49  100.70  103.73  108.47  101.32

7-7-2021 11:53:55Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman

Figuur 1-181



Bijlage 1

Model: Lden FJ Zeestraat
Versie 01 van Plan Morgen Wonen - Plan Morgen Wonen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k

Weg01   96.03   87.00   85.59   93.04   98.26  101.29  106.03   98.88   93.59   84.56

7-7-2021 11:53:55Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman
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Bijlage 1

Model: Lden FJ Zeestraat
Versie 01 van Plan Morgen Wonen - Plan Morgen Wonen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63

Weg01   77.04   84.49   89.71   92.73   97.47   90.32   85.04   76.00 --
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Bijlage 1

Model: Lden FJ Zeestraat
Versie 01 van Plan Morgen Wonen - Plan Morgen Wonen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

Weg01 -- -- -- -- -- -- --

7-7-2021 11:53:55Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman
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Bijlage 1

Model: Lden FJ Zeestraat
Versie 01 van Plan Morgen Wonen - Plan Morgen Wonen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld DeltaX DeltaY

Grid Geluidbelasting in plan     5.00      0.00    1    1

7-7-2021 11:53:55Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman
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Bijlage 1

Model: Lden FJ Zeestraat
Versie 01 van Plan Morgen Wonen - Plan Morgen Wonen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 Rekenpunt woning      0.00 Relatief      1.50      5.00      7.50 -- -- -- Ja
02 Rekenpunt woning      0.00 Relatief      1.50      5.00      7.50 -- -- -- Ja
03 Rekenpunt woning      0.00 Relatief      1.50      5.00      7.50 -- -- -- Ja
04 Rekenpunt woning      0.00 Relatief      1.50      5.00      7.50 -- -- -- Ja
05 Rekenpunt woning      0.00 Relatief      1.50      5.00      7.50 -- -- -- Ja

06 Rekenpunt woning      0.00 Relatief      1.50      5.00      7.50 -- -- -- Ja
07 Rekenpunt woning      0.00 Relatief      1.50      5.00      7.50 -- -- -- Ja
08 Rekenpunt woning      0.00 Relatief      1.50      5.00      7.50 -- -- -- Ja
09 Rekenpunt woning      0.00 Relatief      1.50      5.00      7.50 -- -- -- Ja
10 Rekenpunt woning      0.00 Relatief      1.50      5.00      7.50 -- -- -- Ja

11 Rekenpunt woning      0.00 Relatief      1.50      5.00      7.50 -- -- -- Ja
12 Rekenpunt woning      0.00 Relatief      1.50      5.00      7.50 -- -- -- Ja
13 Rekenpunt woning      0.00 Relatief      1.50      5.00      7.50 -- -- -- Ja
14 Rekenpunt woning      0.00 Relatief      1.50      5.00      7.50 -- -- -- Ja
15 Rekenpunt woning      0.00 Relatief      1.50      5.00      7.50 -- -- -- Ja

16 Rekenpunt woning      0.00 Relatief      1.50      5.00      7.50 -- -- -- Ja
17 Rekenpunt woning      0.00 Relatief      1.50      5.00      7.50 -- -- -- Ja
18 Rekenpunt woning      0.00 Relatief      1.50      5.00      7.50 -- -- -- Ja
19 Rekenpunt woning      0.00 Relatief      1.50      5.00      7.50 -- -- -- Ja
20 Rekenpunt woning      0.00 Relatief      1.50      5.00      7.50 -- -- -- Ja

7-7-2021 11:53:55Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman
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Bijlage 1

Model: Lden FJ Zeestraat
Versie 01 van Plan Morgen Wonen - Plan Morgen Wonen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

Weg01 F.J. de Zeestraat -- 3.00m (L/R) 0.00
1 Bodengebied hard 0.00
2 Bodemgebied hard 0.00
3 Bodemgebied hard 0.00
4 Bodemgebied half hard 0.50

7-7-2021 11:53:55Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman
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Bijlage 1

Model: Lden FJ Zeestraat
Versie 01 van Plan Morgen Wonen - Plan Morgen Wonen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar

Obj01 Gebouwen omgeving     6.00      0.00 Relatief    0    0
Obj02 Gebouwen omgeving     6.00      0.00 Relatief    0    0
Obj03 Gebouwen omgeving     6.00      0.00 Relatief    0    0
Obj04 Gebouwen omgeving     6.00      0.00 Relatief    0    0
Obj05 Gebouwen omgeving     6.00      0.00 Relatief    0    0

Obj06 Gebouwen omgeving     6.00      0.00 Relatief    0    0
Obj07 Gebouwen omgeving     6.00      0.00 Relatief    0    0
Obj08 Gebouwen omgeving     6.00      0.00 Relatief    0    0
Obj09 Gebouwen omgeving     6.00      0.00 Relatief    0    0
Obj10 Gebouwen omgeving     6.00      0.00 Relatief    0    0

Obj11 Gebouwen omgeving     3.50      0.00 Relatief    0    0
Obj12 Gebouwen omgeving     3.50      0.00 Relatief    0    0
Obj13 Gebouwen omgeving     3.50      0.00 Relatief    0    0
Obj14 Gebouwen omgeving     3.50      0.00 Relatief    0    0
Obj15 Gebouwen omgeving     3.50      0.00 Relatief    0    0

Obj16 Gebouwen omgeving     3.50      0.00 Relatief    0    0
Obj17 Gebouwen omgeving     3.50      0.00 Relatief    0    0
Blok1 Woningen A05 tot A08    10.00      0.00 Relatief    0    0
Blok2 Woningen A05 tot A08    10.00      0.00 Relatief    0    0
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Bijlage 1

Model: Lden FJ Zeestraat
Versie 01 van Plan Morgen Wonen - Plan Morgen Wonen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

Obj01   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Obj02   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Obj03   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Obj04   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Obj05   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Obj06   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Obj07   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Obj08   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Obj09   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Obj10   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Obj11   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Obj12   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Obj13   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Obj14   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Obj15   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

Obj16   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Obj17   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Blok1   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
Blok2   0 0 dB False 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Bijlage 1

Model: Lden FJ Zeestraat
Versie 01 van Plan Morgen Wonen - Plan Morgen Wonen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k

     0.00      0.00 Relatief 0 dB Nee 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Bijlage 1

Model: Lden FJ Zeestraat
Versie 01 van Plan Morgen Wonen - Plan Morgen Wonen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k

0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
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Bijlage 1

Model: Lden FJ Zeestraat
Versie 01 van Plan Morgen Wonen - Plan Morgen Wonen

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl.R 8k

0.80
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Bijlage 2

Rapport: Toetsingstabel
Model: Lden FJ Zeestraat
Map:
Groep: (hoofdgroep)
Periode: Lden

Naam Omschrijving Reductie 01_A 01_B 01_C 02_A 02_B
[dB] resultaat corr. resultaat corr. resultaat corr. resultaat corr. resultaat

Groep Weg -- 59.1 54.1 59.7 54.7 59.8 54.8 63.6 58.6 63.9

Totaal 59.1 54.1 59.7 54.7 59.8 54.8 63.6 58.6 63.9
(geen toetssoort) -- -- -- -- -- -- -- -- --
Overschrijding -- -- -- -- -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2

Rapport: Toetsingstabel
Model: Lden FJ Zeestraat
Map:
Groep: (hoofdgroep)
Periode: Lden

Naam Omschrijving Reductie 02_B 02_C 03_A 03_B 03_C
[dB] corr. resultaat corr. resultaat corr. resultaat corr. resultaat corr.

Groep Weg -- 58.9 63.7 58.7 63.4 58.4 63.8 58.8 63.5 58.5

Totaal 58.9 63.7 58.7 63.4 58.4 63.8 58.8 63.5 58.5
(geen toetssoort) -- -- -- -- -- -- -- -- --
Overschrijding -- -- -- -- -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-7-2021 11:54:35Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman

Figuur 1-194



Bijlage 2

Rapport: Toetsingstabel
Model: Lden FJ Zeestraat
Map:
Groep: (hoofdgroep)
Periode: Lden

Naam Omschrijving Reductie 04_A 04_B 04_C 05_A 05_B
[dB] resultaat corr. resultaat corr. resultaat corr. resultaat corr. resultaat

Groep Weg -- 63.4 58.4 63.7 58.7 63.5 58.5 63.2 58.2 63.5

Totaal 63.4 58.4 63.7 58.7 63.5 58.5 63.2 58.2 63.5
(geen toetssoort) -- -- -- -- -- -- -- -- --
Overschrijding -- -- -- -- -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2

Rapport: Toetsingstabel
Model: Lden FJ Zeestraat
Map:
Groep: (hoofdgroep)
Periode: Lden

Naam Omschrijving Reductie 05_B 05_C 06_A 06_B 06_C
[dB] corr. resultaat corr. resultaat corr. resultaat corr. resultaat corr.

Groep Weg -- 58.5 63.3 58.3 58.0 53.0 58.6 53.6 58.3 53.3

Totaal 58.5 63.3 58.3 58.0 53.0 58.6 53.6 58.3 53.3
(geen toetssoort) -- -- -- -- -- -- -- -- --
Overschrijding -- -- -- -- -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2

Rapport: Toetsingstabel
Model: Lden FJ Zeestraat
Map:
Groep: (hoofdgroep)
Periode: Lden

Naam Omschrijving Reductie 07_A 07_B 07_C 08_A 08_B
[dB] resultaat corr. resultaat corr. resultaat corr. resultaat corr. resultaat

Groep Weg -- 39.7 34.7 42.7 37.7 44.2 39.2 41.4 36.4 44.3

Totaal 39.7 34.7 42.7 37.7 44.2 39.2 41.4 36.4 44.3
(geen toetssoort) -- -- -- -- -- -- -- -- --
Overschrijding -- -- -- -- -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2

Rapport: Toetsingstabel
Model: Lden FJ Zeestraat
Map:
Groep: (hoofdgroep)
Periode: Lden

Naam Omschrijving Reductie 08_B 08_C 09_A 09_B 09_C
[dB] corr. resultaat corr. resultaat corr. resultaat corr. resultaat corr.

Groep Weg -- 39.3 45.9 40.9 43.0 38.0 45.6 40.6 47.2 42.2

Totaal 39.3 45.9 40.9 43.0 38.0 45.6 40.6 47.2 42.2
(geen toetssoort) -- -- -- -- -- -- -- -- --
Overschrijding -- -- -- -- -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2

Rapport: Toetsingstabel
Model: Lden FJ Zeestraat
Map:
Groep: (hoofdgroep)
Periode: Lden

Naam Omschrijving Reductie 10_A 10_B 10_C 11_A 11_B
[dB] resultaat corr. resultaat corr. resultaat corr. resultaat corr. resultaat

Groep Weg -- 42.6 37.6 45.4 40.4 46.8 41.8 49.0 44.0 52.2

Totaal 42.6 37.6 45.4 40.4 46.8 41.8 49.0 44.0 52.2
(geen toetssoort) -- -- -- -- -- -- -- -- --
Overschrijding -- -- -- -- -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2

Rapport: Toetsingstabel
Model: Lden FJ Zeestraat
Map:
Groep: (hoofdgroep)
Periode: Lden

Naam Omschrijving Reductie 11_B 11_C 12_A 12_B 12_C
[dB] corr. resultaat corr. resultaat corr. resultaat corr. resultaat corr.

Groep Weg -- 47.2 53.1 48.1 46.8 41.8 48.7 43.7 49.1 44.1

Totaal 47.2 53.1 48.1 46.8 41.8 48.7 43.7 49.1 44.1
(geen toetssoort) -- -- -- -- -- -- -- -- --
Overschrijding -- -- -- -- -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

7-7-2021 11:54:35Geomilieu V2020.2 Licentiehouder: Akoestisch Buro Tideman

Figuur 1-200



Bijlage 2

Rapport: Toetsingstabel
Model: Lden FJ Zeestraat
Map:
Groep: (hoofdgroep)
Periode: Lden

Naam Omschrijving Reductie 13_A 13_B 13_C 14_A 14_B
[dB] resultaat corr. resultaat corr. resultaat corr. resultaat corr. resultaat

Groep Weg -- 45.2 40.2 47.0 42.0 47.7 42.7 44.4 39.4 46.1

Totaal 45.2 40.2 47.0 42.0 47.7 42.7 44.4 39.4 46.1
(geen toetssoort) -- -- -- -- -- -- -- -- --
Overschrijding -- -- -- -- -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2

Rapport: Toetsingstabel
Model: Lden FJ Zeestraat
Map:
Groep: (hoofdgroep)
Periode: Lden

Naam Omschrijving Reductie 14_B 14_C 15_A 15_B 15_C
[dB] corr. resultaat corr. resultaat corr. resultaat corr. resultaat corr.

Groep Weg -- 41.1 47.0 42.0 43.6 38.6 45.4 40.4 45.9 40.9

Totaal 41.1 47.0 42.0 43.6 38.6 45.4 40.4 45.9 40.9
(geen toetssoort) -- -- -- -- -- -- -- -- --
Overschrijding -- -- -- -- -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2

Rapport: Toetsingstabel
Model: Lden FJ Zeestraat
Map:
Groep: (hoofdgroep)
Periode: Lden

Naam Omschrijving Reductie 16_A 16_B 16_C 17_A 17_B
[dB] resultaat corr. resultaat corr. resultaat corr. resultaat corr. resultaat

Groep Weg -- 44.8 39.8 48.0 43.0 48.5 43.5 46.8 41.8 49.8

Totaal 44.8 39.8 48.0 43.0 48.5 43.5 46.8 41.8 49.8
(geen toetssoort) -- -- -- -- -- -- -- -- --
Overschrijding -- -- -- -- -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2

Rapport: Toetsingstabel
Model: Lden FJ Zeestraat
Map:
Groep: (hoofdgroep)
Periode: Lden

Naam Omschrijving Reductie 17_B 17_C 18_A 18_B 18_C
[dB] corr. resultaat corr. resultaat corr. resultaat corr. resultaat corr.

Groep Weg -- 44.8 51.0 46.0 46.1 41.1 49.5 44.5 50.7 45.7

Totaal 44.8 51.0 46.0 46.1 41.1 49.5 44.5 50.7 45.7
(geen toetssoort) -- -- -- -- -- -- -- -- --
Overschrijding -- -- -- -- -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2

Rapport: Toetsingstabel
Model: Lden FJ Zeestraat
Map:
Groep: (hoofdgroep)
Periode: Lden

Naam Omschrijving Reductie 19_A 19_B 19_C 20_A 20_B
[dB] resultaat corr. resultaat corr. resultaat corr. resultaat corr. resultaat

Groep Weg -- 47.5 42.5 50.7 45.7 51.1 46.1 48.3 43.3 51.7

Totaal 47.5 42.5 50.7 45.7 51.1 46.1 48.3 43.3 51.7
(geen toetssoort) -- -- -- -- -- -- -- -- --
Overschrijding -- -- -- -- -- -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 2

Rapport: Toetsingstabel
Model: Lden FJ Zeestraat
Map:
Groep: (hoofdgroep)
Periode: Lden

Naam Omschrijving Reductie 20_B 20_C
[dB] corr. resultaat corr.

Groep Weg -- 46.7 52.4 47.4

Totaal 46.7 52.4 47.4
(geen toetssoort) -- -- --
Overschrijding -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 6  Aanmeldnotitie vormvrije mer  
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