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Hoofdstuk 1  Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor deze ontwikkeling en de ligging en begrenzing van 
de gebieden aangegeven  Verder wordt een opsomming van de geldende 
bestemmingsplannen gegeven, die met het nieuwe verzamelbestemmingsplan binnen het 
plangebied komt te vervallen.  

1.1  Beschrijving van de ontwikkeling 

De initiatiefnemer wil op een voormalig agrarisch perceel aan de Haarweg 27A 
landschapsontsierende bebouwing slopen om de bouw van een (compensatie)woning 
mogelijk te maken  Aan de Haarweg 27A gaat dit om 1 309 m² leegstaande 
landschapsontsierende schuren, deels met asbest. Met toepassing van de beleidsregels 
‘Ontwikkelen met Kwaliteit in het Buitengebied gemeente Dalfsen’ onderdeel ‘Sloop voor 
Kansen’ geeft de gemeente Dalfsen inwoners de kans om een extra wooneenheid op hun 
perceel te bouwen als ze meer dan 850 m² landschapsontsierende bebouwing (met asbest) 
slopen. Het plan aan de Haarweg 27A haalt deze norm ruim.  

Omdat het plan niet past in het bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Dalfsen, is een 
aanpassing van het bestemmingsplan nodig.  

Kaart 1    Ligging van het perceel Haarweg 27A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bron: Giskit viewer 2017,  gemeente Dalfsen 
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1.2  Geldende bestemming 

Het perceel ligt in het bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen. Het perceel heeft 
de bestemming ‘Agrarisch’ met de aanduidingen ‘bomenteelt’ en ‘agrarisch bedrijf b’   

Kaart 2.  Huidige bestemming Haarweg 27A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bron: Giskit viewer 2017,  gemeente Dalfsen 

De agrarische werkzaamheden op het perceel zijn gestopt en het perceel krijgt de 
bestemming ‘Wonen’  Momenteel bestrijkt het bestemmingsvlak de (bedrijfs)woning en de 
landschapsontsierende schuren. Binnen een vlak met de bestemming ‘Wonen’ is normaal 
gesproken slechts één woning toegestaan   

Door gebruik te maken van de beleidsregels ‘Ontwikkelen met Kwaliteit in het Buitengebied’ 
onderdeel ‘Sloop voor Kansen’ wil de initiatiefnemer een extra wooneenheid op het perceel 
realiseren. Hiervoor wordt de grote varkensschuur en de aanleunende bebouwing gesloopt, 
1 309 vierkante meter  De kortere veestal blijft staan  Dit geeft voldoende sloopoppervlak om 
te voldoen aan de gestelde norm van 1.000 m² aan landschapsontsierende bebouwing. 
 

In het kader van het Sloop voor Kansen beleid krijgt het perceel de nieuwe aanduiding 
‘maximum aantal wooneenheden: 2’  Hiermee kan de initiatiefnemer een extra woning op het 
perceel realiseren. De bestaande woning en haar bijgebouwen blijven ongewijzigd.  
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Hoofdstuk 2  Beleid 

2.1  Rijksbeleid 

2.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De basiskwaliteit van het gebied blijft gewaarborgd. Er wordt een grote hoeveelheid 
leegstaande landschapsontsierende agrarische bebouwing gesloopt  Hiervoor in de plaats 
komt één (compensatie)woning terug, die met een erfinrichtingsplan wordt ingepast in de 
bestaande omgeving  Deze inpassing draagt positief bij aan de ruimtelijke kwaliteit van het 
landschap, terwijl de negatieve invloed van de leegstaande schuren verdwijnt. Het project 
draagt hiermee bij aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit  Er zijn geen nadelige 
gevolgen voor de omgeving, de economie of de samenleving. Het 5e Verzamelplan 
Buitengebied (bestemmingsplan) is in overeenstemming met de Structuurvisie Infrastructuur 
en Ruimte 

2 1 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 

 De Ladder voor duurzame verstedelijking is van toepassing bij een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling  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. Daarnaast volgt uit jurisprudentie dat bij functiewijzigingen moet 
worden beoordeeld of er sprake is van een naar aard en omvang zodanige functiewijzing, dat 
toch gesproken kan worden van een nieuw stedelijke ontwikkeling. Daarbij moet ook het 
ruimtebeslag betrokken worden  

Aan de Haarweg 27A zal 1.309 m² aan landschapsontsierende agrarische schuren worden 
gesloopt. Deze vierkante meters worden op het eigen perceel ingezet om een tweede woning 
op het perceel te bouwen. Deze woning heeft een maximale grootte van 750 m³, met 
maximaal 250 m² bijbehorende bebouwing  Dit betekent dat hoeveelheid bebouwing op het 
perceel per saldo afneemt. 

2.2  Provinciaal beleid 

2.2.1  Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 

Om te bepalen of het initiatief bijdraagt aan de Provinciale ambities, wordt het initiatief 
getoetst aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel. In dit model staan de stappen 
‘of’, ‘waar’ en ‘hoe’ centraal  Als de ontwikkeling wordt getoetst aan de Uitvoeringsmodel 
Omgevingsvisie Overijssel ontstaat het volgende beeld. 

2.2.2  Toetsing generieke beleidskeuzes 

De generieke beleidskeuzes geven antwoord op de vraag ‘of’ er aan een bepaalde 
ontwikkeling kan worden meegewerkt. Een deel van deze beleidskeuzes geldt voor heel 
Overijssel, een deel voor specifieke gebieden in Overijssel  Voor heel Overijssel geldt de 
‘Overijsselse ladder voor duurzame verstedelijking’. Integraliteit, toekomstbestendigheid, 
concentratiebeleid, (boven)regionale afstemming en zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik zijn 
beleidskeuzes die invulling geven aan de ‘Overijsselse ladder voor duurzame verstedelijking’. 

2.2.2.1 Generieke beleidskeuzes 

De generieke beleidskeuzes zijn vaak normstellend. Dit betekent dat ze opgevolgd moeten 
worden  De normstellende beleidskeuzes zijn vastgelegd in de Omgevingsverordening 
Overijssel 2017. 
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Dit bestemmingsplan maakt geen extra ruimtebeslag op de Groene Omgeving mogelijk. 
Artikel 2 1 3 Zuinig en Zorgvuldig ruimtegebruik van de Omgevingsverordening is dan ook 
niet van toepassing. De ontwikkeling draagt bij aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit 
volgens de geldende gebiedskenmerken  Om dit te waarborgen is een advies van de 
ervenconsulent van het Oversticht gevraagd (zie bijlage 2). Daarnaast wordt de ontwikkeling 
in paragraaf 2 2 getoetst aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel, waar het 
ontwikkelingsperspectief en de vier-lagenbenadering onderdeel van uitmaken. Dit alles maakt 
dat de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd en daar waar kan versterkt wordt, overeenkomstig 
artikel 2.1.5 Ruimtelijke kwaliteit van de Omgevingsverordening. 

De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving is daarnaast een belangrijk instrument van de 
verordening. Ook hier is het extra ruimtebeslag het criterium voor de ‘of’ vraag. Voor deze 
opgave is de kwaliteitsimpuls maar in beperkte mate van toepassing, omdat er geen extra 
ruimtebeslag op de Groene Omgeving wordt gelegd. Dat betekent dat er een basisinvestering 
in ruimtelijke kwaliteit volgens de geldende gebiedskenmerken nodig is  Het erfinrichtings  
plan ‘sloop voor kansen’ Lemelerveld, Haarweg, Noordman d.d. 28-11-2018 (bijlage 1 van de 
ruimtelijke onderbouwing) welke naar aanleiding van het advies van de ervenconsulent van 
het Oversticht (bijlage 2) is gemaakt, voorziet hierin. De uitstraling van de omgeving blijft 
behouden en de ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd  

De ontwikkeling is in overeenstemming met de beleidsregels ‘Ontwikkelen met kwaliteit in het 
buitengebied gemeente Dalfsen’ van de gemeente Dalfsen. Deze ontwikkeling leidt tot een 
kwaliteitsimpuls in de groene omgeving (buitengebied) van de gemeente Dalfsen. De 
investeringen in de ruimtelijke kwaliteit staan in verhouding tot de geboden 
ontwikkelingsmogelijkheden.  
Bij dit plan is zeker sprake van ‘zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik’  Er worden leegstaande 
landschapsontsierende stallen gesloopt, en als compensatie wordt één (compensatie)woning 
gebouwd met een kleiner oppervlak  Hierdoor neemt het aantal bebouwde meters in het 
buitengebied van de gemeente Dalfsen af.  

2 2 2 2 Gebiedsspecifieke beleidskeuzes 

Voor specifieke gebieden in Overijssel geldt dat niet alle initiatieven mogelijk zijn. Dit heeft te 
maken met zwaarwegende belangen  Het gaat dan bijvoorbeeld om: 

 Het beschermen tegen overstromingen en wateroverlast 

 Het veilig stellen van ons drinkwater 

 Het behoud van plant- en diersoorten (biodiversiteit) 

 De bescherming van zeldzame of unieke landschapskwaliteiten 

 Het beperken van risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen 

Voor het perceel Haarweg 27A geldt de gebiedsspecifieke beleidskeuze ‘Boringsvrije zone 
Salland Diep’  

Drinkwater is van levensbelang. De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van 
het grondwater dat hiervoor wordt gebruikt en wil elk risico op verontreiniging voorkomen  Dit 
betekent dat we in Overijssel de gebieden waar grondwater voor drinkwater aan de bodem 
wordt onttrokken en de gebieden die daarvoor gereserveerd zijn, beschermen  Voor dit 
watervoerende (diepe) pakket onder Salland geldt al sinds 1991 dat we onttrekkingen alleen 
toestaan voor de openbare drinkwatervoorziening en voor hoogwaardig industrieel gebruik 
waarop de Warenwet van toepassing is.  

Naast een beleidsmatige bescherming geldt in dit gebied ook een fysieke bescherming van 
de bodem. Dit betekent dat mechanische bodemingrepen die de beschermende functie teniet 
zouden kunnen doen, niet zijn toegestaan  Ook geldt hier een absoluut verbod om 
bodemenergiesystemen te installeren die de ondoordringbare kleilaag doorboren en een 
verbod om koelwater, afvalwater en overige (verontreinigde) vloeistoffen te lozen  Met het 
behoud van de beschermende bodemlagen en het verbod om schadelijke stoffen te lozen, 
wordt verontreiniging van de diepe grondwaterlagen voorkomen  
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2.2.4.3 Stedelijke laag 

De stedelijke laag is de laag van de steden, dorpen, verspreide bebouwing, wegen, 
spoorwegen en waterwegen. Het gaat in deze laag om de dynamiek van de steden en de 
grote infrastructurele verbindingen, maar ook om de rust van de dorpen en de landelijke 
wegen en paden. De ligging van een stad of dorp in het landschap, op een kruispunt van 
infrastructuur of in de nabijheid van grondstoffen speelt een belangrijke rol in het functioneren 
ervan. Efficiëntie en bereikbaarheid zijn belangrijke vestigingsfactoren, maar de kwaliteit, 
eigenheid en het onderscheidend vermogen van de regio is ook steeds belangrijker  De 
stedelijke leefwijze en cultuur waaiert meer en meer uit over het agrarisch cultuurlandschap. 
Burgers op getransformeerde boerenerven houden er een stedelijke leefwijze op na; weinig 
(economische) binding met grond en landschap, genietend van de onafhankelijkheid op eigen 
erf  De ruimtelijke kwaliteitsambitie is om een brede waaier aan woon , werk-, en mixmilieus 
te creëren: elk buurtschap, dorp en stad heeft zijn eigen kleur. Daarnaast ligt er de ambitie 
om het contrast tussen dynamische en luwe gebieden te versterken door het 
infrastructuurnetwerk.  

De locatie is op de gebiedskenmerkenkaart de ‘Stedelijke laag' aangeduid met het 
gebiedstype 'Verspreide bebouwing’. Omdat de kaartlaag slecht zichtbaar is in de viewer van 
de provincie Overijssel, is er geen uitsnede van opgenomen in de ruimtelijke onderbouwing  

Verspreide bebouwing 

De agrarische erven hebben van oudsher een hele sterke binden met het landschap. Door 
eenheid in handelen van boeren ontstonden er samenhangende landschappen, die nu nog 
steeds herkenbaar zijn  Bijzonder is dat elk landschap zijn eigen erftype heeft: de opbouw van 
erf, erfbebouwing, erfbeplantingen en relaties met de omliggende gronden zijn specifiek voor 
het betreffende landschapstype  Naast erven kent het buitengebied losliggende ‘gewone’ 
burgerwoningen met veelal een eigen, individueel karakter en eigen verhaal van ontstaan. 
Door transformatie van erven kan de samenhang tussen erf en landschap vervallen  De erven 
gaan binnen de landsschappelijke eenheid steeds meer verschillen. 

De ambitie is om erven opnieuw te verbinden met het landschap en te verkennen als 
alternatief woon/werkmilieu. De erven die vrijkomen worden steeds groter. Soms is sloop een 
goede optie, maar hierdoor worden erven zo klein dat ze kunnen verdwijnen  Deze erven 
kunnen ook een anders gebruikt worden. Door voort te bouwen op de karakteristieken en 
kwaliteiten van de vaak eeuwenoude erven, ligt hier een kans om unieke, echt Overijsselse 
woon/werk-, recreatie- en zorgmilieus te ontwikkelen: sterk verbonden met de historie, het 
omliggende landschap en met veel ruimte voor individuele invulling   

De norm is dat ontwikkeling van nieuwe erven bijdraagt aan het behoud en ontwikkeling van 
de ruimtelijke kwaliteit overeenkomstig de KGO  In de richtinggevende uitspraken staat dat 
ontwikkelingen die op erven plaatsvinden, bijdragen aan behoud en versterking van de 
kenmerkende erfstructuur en volumematen  Daarnaast blijft er een duidelijk onderscheid 
tussen voorkant en achterkant en vindt koppeling van het erf aan het landschap plaats. Bij 
transformatie van erven kan de ervenconsulent van het Oversticht adviseren over de 
ruimtelijke kwaliteit.  

Informele en trage netwerk 

Het informele trage netwerk is het ‘langzame’ netwerk (wandelpaden, fietspaden, ruiterpaden, 
vaarroutes) van de provincie, dat delen van het agrarisch cultuurlandschap en het natuurlijke 
laag toegankelijk en ervaarbaar maakt. De oude zandwegen en paden vormen het 
basisstramien  Van oudsher verbonden deze routes vaak de kernen met het ommeland en 
met elkaar. Doordat bepaalde schakels in dit netwerk in de loop van de tijd zijn verdwenen, is 
er sprake van onderbrekingen.  

De ambitie is om het verplaatsingsgedrag te verschuiven van auto naar fiets. Daarnaast ligt er 
de ambitie om de onderbrekingen op te heffen  Het fiets  en wandelpaden netwerk wordt op 
nieuw van de regio samengevoegd tot een compleet systeem. Verbinden van kernen met het 
buitengebied, ommetjes, gericht op het beleefbaar maken van de directe leefomgeving en het 
landschap en het verknopen van dit netwerk aan overstapplaatsen aan de hoofd- en 
regionale infrastructuur.  
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Bakens in de tijd zijn overblijfselen van diverse aard uit verschillende perioden van de 
wordingsgeschiedenis van Overijssel  Bakens zijn niet alleen (water-)torens en andere hoge, 
kenmerkende bouwsels, ook patronen als de (ruil)verkavelingsstructuur vormen een baken in 
de tijd  De essentie van de bakens in de tijd is, dat ze de verhalende laag toevoegen aan het 
landschap.  
De ambitie is om verbindingen en verbanden tussen de bestaande bakens te maken, om ze 
onderdeel te maken van een groter geheel. Voeg bakens van deze tijd toe en behoud 
monumenten, karakteristieke gebouwen en cultuurhistorische waarden door ze bewust in te 
zetten in gebiedsopgaves. Maak de bakens meer zichtbaar en ontwikkel recreatieve routes 
langs deze bakens met uitleg over de ontstaansgeschiedenis   

In de richtinggevende uitspraken staat dat de bakens van de tijd geïnventariseerd moeten 
worden, behouden moeten worden en benut en versterkt moeten worden, wanneer 
ontwikkelingen in de nabijheid plaatsvinden. Op het perceel Haarweg 27A bevinden zich geen 
bakens van de tijd  Bij de inrichting van het erf is aandacht besteed aan het terugdringen van 
de hoeveelheid kunstlicht. Kunstlicht zal slechts selectief worden toegepast en waar mogelijk 
op een sensor worden aangesloten   

2.2.5 Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid 

De ruimtelijke ontwikkeling in dit bestemmingsplan, is in overeenstemming met het provinciaal 
beleid uit de Omgevingsvisie en verordening Overijssel  

2.3  Gemeentelijk beleid 

2.3.1  Structuurvisie Buitengebied Gemeente Dalfsen  

Op de kaart van de Structuurvisie Buitengebied zijn grenzen aangegeven tussen de 
deelgebieden die misschien een bepaalde 'hardheid' suggereren  Overgangen tussen 
landschappen zijn in de praktijk echter vaak 'zacht' en niet of nauwelijks op een bepaalde 
perceelsscheiding te begrenzen   

Datzelfde geldt voor de beschrijving van de karakteristiek. Niet overal in een bepaald 
deelgebied zullen in dezelfde mate waarden en karakteristieken aanwezig zijn  Bij (aanvragen 
voor) ruimtelijke ontwikkelingen is dan ook altijd een verfijningslag nodig. Aanvragers mogen 
ervan uitgaan dat zal worden getoetst aan daadwerkelijk aanwezige waarden   

Het perceel Haarweg 27A ligt in de Structuurvisie Buitengebied Dalfsen in het Landschap van 
de jongen heideontginningen (zuid)  Zie kaart 7 voor een uitsnede uit de Structuurvisie 
Buitengebied Dalfsen. 

Kaart 7  Haarweg 27A 
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De ervenconsulent van Het Oversticht heeft voor deze ontwikkeling een advies uitgebracht 
dat passend is in de structuur van het landschap  Zie kaart 8 voor erfinrichtingsschets van de 
ervenconsulent. 

Kaart 8  Erfinrichting Haarweg 27A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 1 1  Karakteristiek Landschap van de jonge heideontginningen (zuid) 

De voormalige heidegronden zijn pas in de loop van de negentiende eeuw systematisch in 
cultuur gebracht  Dat heeft geleid tot een stevige rationele structuur en verkavelingsopzet  De 
percelen zijn meest blokvormig en bebouwing ligt verspreid aan lange, rechte wegen. 
Lemelerveld is als dorp ontstaan op de kruising van de Vilstersedijk en het Overijssels 
Kanaal. Dit kanaal is een markante lijn in het landschap. 

Het landschap is weids en open met fraaie vergezichten en wordt begrensd door de bossen 
van het Rechterense veld en Archemer- en Lemelerberg. De landbouw is de belangrijkste 
functie in het gebied  Het grondgebruik is voornamelijk grasland, maar verspreid komen ook 
percelen met bouwland voor. 

2 3 1 2  Kernkwaliteit 

Het gebied kan worden getypeerd als een (relatief) open agrarisch landschap met een 
rationele, blokvormige ontginningsstructuur en verspreide bebouwing, omsloten door 
natuurgebieden (Rechterense veld en Archemerberg).   

2 3 1 3  Ontwikkelingsrichting Wonen 

Het deelgebied leent zich voor een verweving van functies. Naast de landbouw en recreatie 
ziet de gemeente dan ook kansen voor wonen in het gebied, zodat een aantrekkelijk 
mixlandschap kan ontstaan. In eerste instantie ziet de gemeente de meeste mogelijkheden 
voor nieuwe woningen in het kader van het Rood voor rood  en VAB beleid. 

2.3.2  Beleidsregels Ontwikkelen met kwaliteit in het Buitengebied van de gemeente Dalfsen 

De regels voor het toepassen van ‘Sloop voor Kansen’ zijn uitgewerkt in de gemeentelijke 
Beleidsregels ‘Ontwikkelen met kwaliteit in het Buitengebied van de gemeente Dalfsen’.  

De voormalige bedrijfswoning aan de Haarweg 27, waarbij de leegstaande schuren horen, is 
niet in eigendom van de initiatiefnemer  Deze woning en de 150 m² aan bijbehorende 
bebouwing worden niet gewijzigd.  

De initiatiefnemer wil alle landschapsontsierende agrarische bebouwing op het perceel 
slopen. Dit bedraagt 1.024 m² met asbest en 285 m² zonder asbest. Deze vierkante meters 
worden ingezet voor het bouwen van een (compensatie)woning en zijn bij elkaar opgeteld 
genoeg om aan de gestelde norm te voldoen.  

Een compensatiewoning heeft recht op 150 m² aan bijbehorende bebouwing  Na het 
aftrekken van de benodigde sloopoppervlakte voor de (compensatie)woning blijft er circa 400 
m² sloopoppervlakte over. De initiatiefnemer wil deze overgebleven sloopoppervlakte inzetten 
voor een uitbreiding van het bouwoppervlak van de bijbehorende bebouwing tot in totaal 250 
m²  Met deze uitbreiding van het bouwoppervlak kan de korte veestal, na een opknapbeurt, 
blijven staan voor gebruik bij de compensatiewoning.  
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2.3.3  Landschapsontwikkelingsplan 

De ervenconsulent van Het Oversticht heeft advies uitgebracht over het toepassen van Sloop 
voor Kansen om het bouwen van een (compensatie)woning aan de Haarweg mogelijk te 
maken  Het advies van de ervenconsulent wordt overgenomen   

Het saneren, slopen en nieuwbouw biedt kansen om de karakteristiek van het erf en het 
landschap te versterken  Het erf ligt in de jonge heideontginning aan de zuidzijde van de 
gemeente Dalfsen. Kenmerkend zijn de singels/bomenrijen langs de wegen en percelen, het 
open karakter en de blokvormige verkaveling  De bebouwing ligt aan een oprit. 

De ervenconsulent adviseert om een informele en functionele sfeer te realiseren. Bestaande 
singel handhaven en waar nodig ten behoeve van zicht opschonen  Aan de oostzijde de 
singel aanhelen door de aanplant van enkele bomen. De bebouwing zo veel mogelijk in lijn 
met bestaande bebouwing situeren en het nieuwe woonerf een open uitstraling geven  De 
tuin kan in de luwte van de te handhaven schuur en de nieuwe woning gesitueerd worden. 

De adviezen zijn als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing gedaan  De ontwikkelingen 
passen in het landschapsontwikkelingsplan.  
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Hoofdstuk 3  Onderzoeken 

3.1  Onderzoeken 

In dit hoofdstuk worden alle ruimtelijk relevante omgevingsfactoren op een rij gezet en 
belangen afgewogen  De belangenafweging moet aantonen dat de betreffende ontwikkeling 
aan een goede ruimtelijke ordening voldoet. Daarbij wordt op het volgende ingegaan: 

 Archeologie; 

 Bodem; 

 Duurzaamheid; 

 Ecologie; 

 Externe veiligheid; 

 Milieuzonering; 

 Geluid; 

 Luchtkwaliteit; 

 Verkeerssituatie; 

 Water. 

3.1.1  Archeologie 

Volgens deze beleidskaart heeft het perceel Haarweg 27A een middelmatige archeologische 
verwachting (AWV categorie 7).  

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning, voor bouwwerken groter dan 5000 m² en 
dieper dan 0,3 m  maaiveld, moet een rapport overlegd worden waarin de aanwezigheid van 
archeologische waarden van de gronden die volgens de aanvraag verstoord zullen worden, 
naar oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate zijn vastgesteld.  

Omdat de aanvraag niet gaat om bouwwerken groter dan 5000 m², is een dergelijk rapport 
niet noodzakelijk. 

Kaart 9. Haarweg 27A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: relevant gedeelte archeologische beleidskaart gemeente Dalfsen 

3 1 2  Bodemkwaliteit 

Het perceel Haarweg 27A is een voormalig agrarisch perceel, waardoor het als verdacht is 
aangemerkt  Op het perceel is daarom een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd   

In oktober en november 2018 is aan de Haarweg een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd door Hunneman Milieu Advies Raalte BV  Hierbij is ook een verkennend 
onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van asbest op het perceel. Het gehele onderzoek is 
te vinden als bijlage 3 Hieronder zijn de conclusies van het bodemonderzoek overgenomen   
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Zintuiglijk zijn in de bovengrond zwakke tot sterke bijmengingen aan puin waargenomen. In 
diverse monsterpunten is een laag met menggranulaat aangetroffen tot 0,5 m-mv  In de 
bodem is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

Analytisch is maximaal 9 mg/kg d s  aan gewogen asbest aangetoond  De ½ 
interventiewaarde voor asbest (50 mg/kg d.s.) wordt niet overschreden. In de bovengrond zijn 
licht verhoogde gehalten aan arseen en kwik aangetoond  In het grondwater zijn licht 
verhoogde gehalten aan zware metalen aangetoond. De aangetoonde gehalten vormen geen 
aanleiding tot nader onderzoek   

Op basis van de analyseresultaten is de actuele bodemkwaliteit afdoende vastgelegd, en 
bestaan geen bezwaren voor de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en eventuele 
nieuwbouw op de locatie.  

Hunneman Milieu Advies Raalte BV adviseert om te werken met een gesloten grondbalans  
Indien grond vrijkomt en van de locatie wordt afgevoerd is het Besluit Bodemkwaliteit van 
toepassing (Bbk). De aangetoonde verhoging in de bovengrond (maximaal wonengrond) kan 
bij toetsing aan het Bbk beperkingen opleveren ten aanzien van het (her)gebruik elders. Af te 
voeren grond dient eventueel AP-04 te worden ingekeurd, voor de bepaling van de definitieve 
afzetmogelijkheden. 

3 1 3  Duurzaamheid 

April 2017 heeft de gemeenteraad van Dalfsen het Beleidsplan duurzaamheid 2017  2025 
vastgesteld. In dit beleidsplan worden verbeterdoelen en concrete doelen gesteld. De ambitie 
is om een duurzaam leefbare gemeente te maken  Hiervoor zijn vier verbeterdoelen gesteld: 
meer lokale kracht, minder energiegebruik, meer duurzame energie en meer circulair.  

Door het slopen van leegstaande agrarische bebouwing wordt bijgedragen aan de 
duurzaamheidsdoelen van de gemeente. Naast het opruimen van bebouwing zonder 
vervolgfunctie wordt er ook duurzaam in ruimtelijke kwaliteit geïnvesteerd   

3.1.4  Ecologie 

3.1.4.1 Natura 2000 gebieden 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of een Beschermd 
natuurmonument. Het dichtstbijzijnde natuurbeschermingsgebied is het Natura 2000-gebied 
Vecht- en Beneden Reggegebied op een afstand van circa 6,8 km van het plangebied  
Gezien de relatief grote afstand van het plangebied tot het dichtstbijzijnde 
natuurbeschermingsgebied en de beperkte effectafstand van de ingreep, kan een aantasting 
van de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied op voorhand worden 
uitgesloten  Verdere toetsing in de vorm van een verslechteringstoets of een passende 
beoordeling of het aanvragen van een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming is 
niet aan de orde   

3.1.4.2 Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) 

Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)  In de 
wijdere omgeving van het plangebied liggen enkele NNN-gebieden, waaronder de Vecht en 
enkele grotere bosgebieden langs de noordzijde van de Vecht onder Dalfsen  Aangezien het 
plangebied buiten het NNN ligt en van een fysieke aantasting van het NNN dus geen sprake 
is, kunnen opvallende effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN worden 
uitgesloten. Bovendien kent de ingreep vervangen van leegstaande bebouwing door een 
woning slechts een beperkte effectafstand en zal geen sprake zijn van een opvallende 
verstoring binnen het NNN. Verdere toetsing in de vorm van een “Nee, tenzij-toets” is niet aan 
de orde  

3.1.4.3 De Wet natuurbescherming 

Op 5 oktober 2018 is door Jansen & Jansen een veldbezoek afgelegd aan de Haarweg 27A. 
De bevindingen van dit bezoek zijn, samen met de resultaten van een bureauonderzoek, 
verwerkt in een Quickscan Flora en Fauna  Dit rapport is aan de ruimtelijke onderbouwing 
toegevoegd als bijlage 4 . De aanbevelingen en conclusies uit het plan zijn hieronder 
overgenomen   



 

 5e Verzamelplan bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen  Haarweg 27A 

 16   

In het plangebied zijn geen sporen van beschermde flora aangetroffen. Het plangebied 
bestaat volledig uit bebouwing, het omliggende terrein is volledig in cultuur gebracht  De 
aanwezigheid van beschermde flora kan worden uitgesloten. 

In het plangebied zijn geen amfibieën, vissen en reptielen aangetroffen  Het plangebied 
bestaat uit bebouwing; geen geschikt biotoop voor amfibieën, vissen en reptielen. De 
aanwezigheid van (beschermde) amfibieën, vissen en reptielen kan redelijkerwijs worden 
uitgesloten. 

Tijdens het veldonderzoek is het plangebied onderzocht op de aanwezigheid van (sporen 
van) vogels met jaarrond beschermde verblijfplaatsen. Hierbij is specifiek gelet op de 
aanwezigheid van huismussen en uilen  Sporen of aanwijzingen voor verblijfplaatsen van 
huismussen en uilen, in het plangebied, werden niet aangetroffen. In de dakrand van het 
golfplaten dak zijn vrijwel geen openingen aanwezig die door huismussen gebruikt kunnen 
worden als verblijfplaats. De aanwezigheid van verblijfplaatsen van huismussen kan 
redelijkerwijs worden uitgesloten  Ook de aanwezigheid van verblijfplaatsen van uilen in de te 
slopen stal kan worden uitgesloten. Er zijn geen voor uilen geschikte openingen aanwezig die 
gebruikt kunnen worden om de stal binnen te gaan  

Tijdens het veldonderzoek zijn geen sporen aangetroffen welke duiden op de aanwezigheid 
van (beschermde) zoogdieren in het plangebied  Hierbij is specifiek gelet op de aanwezigheid 
en sporen (uitwerpselen) van vleermuizen. Sporen van vleermuizen werden niet aangetroffen. 
Het pand heeft vrijwel geen voor vleermuizen geschikte openingen of spleten, daarnaast 
hangt er een zeer penetrante ammoniak lucht in de stal en in de aanverwante ruimten van de 
stal  De aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in de te slopen stal kan 
redelijkerwijs worden uitgesloten. 

De zorgplicht blijft echter wel van toepassing  Voor alle beschermde inheemse (ook de 
algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt vanuit de Flora- en faunawet een verbod op 
handelingen die nesten of eieren beschadigen of verstoren  Ook handelingen die een vaste 
rust- of verblijfplaats van beschermde vogels verstoren zijn niet toegestaan. In de praktijk 
betekent dit dat verstorende werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen uitgevoerd 
mogen worden. De zorgplicht blijft, ongeacht de status van de soorten, wel van kracht. 

3 1 5  Externe veiligheid  

De ontwikkeling is getoetst aan het Externe Veiligheidsbeleid zoals aangegeven in het 
verzamelplan. De risicozonering rondom de plangebieden is hieronder aangegeven. 

Kaart 10  Haarweg 27A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsnede gemeentelijke risicokaart Giskit viewer 2017 gem Dalfsen 

3 1 5.1  Toetsing Risicobronnen 

Toets aan risicokaart 

Het plangebied ligt in het groene gebied. Dit betekent dat externe veiligheid geen rol speelt. 

Conclusie 

Het plangebied ligt zo ver af van de risicobronnen, zodat externe veiligheid geen rol speelt  
Nader onderzoek is niet nodig. 
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3.1.6  Milieuzonering 

In de naaste omgeving van de Haarweg 27A is de afstand tot het meest nabij gelegen 
agrarisch bedrijf 350 meter  Door de grote afstand tot de agrarische bedrijven is de wijziging 
op het percelen geen belemmering voor de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven in de 
naaste omgeving  Ook leveren deze bedrijven geen belemmering op voor het wonen op het 
perceel.  

3 1 6  Geluid 

De Wet geluidhinder heeft als doel de mensen te beschermen tegen geluidsoverlast  Op 
basis van deze wet moet bij ruimtelijke ontwikkelingen aandacht worden besteed aan het 
aspect geluid   

Het perceel ligt langs een smalle landbouwweg in het buitengebied bij Lemelerveld. Deze 
weg heeft geen doorgaande functie en wordt slechts door bestemmingsverkeer en 
landbouwverkeer gebruikt. Er wordt een geluidsniveau lager dan 43dB verwacht.  

Het bestemmingsplan ondervindt geen belemmeringen vanuit de Wet geluidhinder  

3.1.7  Luchtkwaliteit 

Het bestemmingsplan omvat het slopen van oude schuren en de bouw van een nieuwe 
woning. Geconcludeerd kan worden dat door de ontwikkeling, die in het onderhavige 
bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, de luchtkwaliteit niet "in betekenende mate" zal 
verslechteren  Aan het bepaalde omtrent luchtkwaliteit wordt dan ook voldaan   

3.1.8  Verkeerssituatie 

Er verdwijnt ongebruikte agrarische bebouwing, waarvoor één (compensatie)woning in de 
plaats komt  Er wordt niet verwacht dat dit tot overlast of een wijziging van de verkeerssituatie 
zal leiden. Het bestaande verkeersnetwerk kan de verwachte verkeersstromen in haar 
huidige vorm aan   

3.1.9  Water – Haarweg 27A 

3.1.9.1  Watertoets 

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is 
een watertoets verplicht bij gemeentelijke bestemmingsplannen en projectbesluiten. De 
watertoets is een procesinstrument, waarbij het waterschap en de initiatiefnemer (gemeente) 
onderlinge afstemming zoeken. 

3 1 9.2  Relevant beleid 

Er zijn veel beleidstukken over water vastgesteld. Zowel de provincie, het waterschap als de 
gemeente stellen waterbeleid vast. De belangrijkste kaders zijn de Omgevingsverordening en 
–visie van de provincie Overijssel, het Waterbeheerplan 2016 – 2021 van het Waterschap 
Drents Overijsselse Delta, het gemeentelijk rioleringsplan en het Waterplan van de gemeente 
Dalfsen. 

3 1 9.3  Invloed op de waterhuishouding 

Binnen het bestemmingsplan worden één extra wooneenheid gerealiseerd. Er vindt geen 
toename van het verharde oppervlak plaats  Het plangebied bevindt zich niet binnen een 
beekdal, primair watergebied of een stedelijk watercorridor.  

Bij nieuwe bouwwerken is de minimale ontwateringsdiepte een belangrijk aandachtspunt. De 
minimale ontwateringsdiepte is de afstand tussen de gemiddelde hoogste grondwaterstand 
(GHG) en het maaiveld  
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3.1.9.5  Watertoetsproces 

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is geïnformeerd over het plan met het invullen van 
de digitale watertoets. Het watertoetsresultaat betreft de 'normale procedure'. De bestemming 
en de grootte van het plan hebben geen negatieve invloed op de waterhuishouding en het 
waterschap geeft een positief wateradvies. 

3 1 9.6  Overstromingsrisicoparagraaf 

Het perceel aan de Haarweg 27A ligt in een overstroombaar gebied. Volgens artikel 2.14.4 
van de Omgevingsverordening van de provincie Overijssel moet bij ontwikkelingen in 
overstroombaar gebied een overstromingsrisicoparagraaf in de toelichting bij een 
bestemmingsplan worden opgenomen   

Onder overstroombaar gebied verstaan we gebieden die normaal gesproken niet onder water 
staan, maar kunnen overstromen (tijdelijk onder water staan) als gevolg van een extreme 
gebeurtenis. Het gaat zowel om buitendijkse gebieden die bij hoogwater overstromen 
(bijvoorbeeld uiterwaarden) als om de beschermde gebieden achter de dijk (binnendijkse 
gebieden) die alleen bij een calamiteit onder water komen te staan. 

Volgens de viewer van de provincie Overijssel ligt het plangebied in overstroombaar gebied 
(zie kaart 11). 

Kaart 11  Uitsnede kaart ‘Overstroombaar gebied’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: provincie Overijssel 

Risico-inventarisatie 

Op de risicokaart komt het volgende kaartbeeld naar voren bij overstromingen met een kleine 
kans (1/1000 tot 1/10.000 jaar). Dit zijn de overstromingen vanuit het primaire systeem 
(bijvoorbeeld de Vecht) waar de dijken een strenge norm hebben  Voor de betreffende locatie 
wordt een maximale waterdiepte van minder dan 0,2 m gevonden (zie kaart 12). Op de kaart 
van middelgrote kans (1/100 jaar) blijft de betreffende locatie droog  De risicokaart geeft geen 
tijd tot overstroming aan. 
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Kaart 12 . Uitsnede IPO risicokaart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: IPO risicokaart 

Conclusie 

In geval van overstroming zijn er geen belemmeringen om de beoogde ontwikkelingen op de 
locatie toe te staan  Het Waterschap Drents Overijsselse Delta en de Veiligheidsregio zijn op 
de hoogte gesteld van de ontwikkeling. Het plan voorziet in het bouwen van één extra woning 
binnen het overstroombare gebied  Gezien de kleine kans van overstroming en het feit dat 
het bestemmingsplan geen verblijfsfunctie voor kwetsbare groepen mogelijk maakt, is het niet 
nodig om maatregelen te nemen. 
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Hoofdstuk 4  Planbeschrijving 

4.1  Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze de binnen het plangebieden voorkomende 
functies, zoals die in het voorgaande aan de orde zijn geweest, in het bestemmingsplan 
worden geregeld. Het betreft de uitgangspunten met betrekking tot de gewenste ruimtelijke 
structuur, de functionele structuur en de milieu-uitgangspunten  Tevens wordt aangegeven 
hoe het beleid en de planuitgangspunten zijn verwoord in de bestemming. 

4.2  Beschrijving gewenste situatie 

Na herziening van het bestemmingsplan is aan de Haarweg 27A de bestemming 'Agrarisch’ 
met de aanduidingen ‘bomenteelt’ en ‘agrarisch bedrijf b’ omgezet in 'Wonen' met de 
aanduidingen ‘bomenteelt’ en ‘maximum aantal wooneenheden: 2’   

De woonbestemming Haarweg 27A wordt aangepast aan het erfinrichtingsplan ‘sloop voor 
kansen’ Lemelerveld, Haarweg, Noordman d d  28 11 2018 (zie bijlage 1 van de ruimtelijke 
onderbouwing). 
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Hoofdstuk 5  Economische Uitvoerbaarheid 

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is vastgelegd dat ruimtelijke plannen economisch 
uitvoerbaar moeten zijn. De gemeente Dalfsen heeft een ontwikkelingsovereenkomst met de 
aanvrager gesloten, waarin is vastgelegd dat de kosten voor de procedure, de 
landschappelijke inpassing en eventuele kosten voor planschade volledig voor zijn rekening 
komen. 

Het is niet nodig een exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal met een 
ontwikkelingsovereenkomst is geregeld. De economische uitvoerbaarheid van deze 
ontwikkeling is hiermee voldoende gegarandeerd. 



Bijlage 1. Erfinrichtingsplan 
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paaldraad hekwerk om weide

halfverharde entree vormgegeven als karrespoorhagen inzetten als boomgaard omranding; beukenhaag

solitaire boom (eik, linde, walnoot of kastanje)boomgaard op het voorerf en als groen scheidingselement tussen beide erven

ERFINRICHTINGSPLAN  ‘SLOOP VOOR KANSEN’  Lemelerveld, Haarweg, Noordman

toepassen nieuwe gevelbekleding voor de te behouden schuur

wilde bloemenweide onder de boomgaard

10/10



Bijlage 2. Advies ervenconsulent 

















Bijlage 3. Bodemonderzoek 
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1 INLEIDING 

 

In opdracht van de heer Noordman is in oktober en november 2018, door Hunneman 

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

verkennend asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Haarweg 27 te Lemelerveld. 

Voor een topografisch en kadastraal overzicht van de onderzoekslocatie en omgeving 

verwijzen wij naar bijlage 1. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen bestemmingswijziging 

en eventuele nieuwbouw op de locatie. 

 

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

milieuhygiënische bodemkwaliteit. 

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

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

activiteiten inzake “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”. Hunneman 

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

onafhankelijk van de opdrachtgever en/of terreineigenaar. 

 

Het rapport is als volgt ingedeeld: 

• Vooronderzoek (hoofdstuk 2); 

• Veld- en laboratorium onderzoek (hoofdstuk 3); 

• Interpretatie onderzoeksresultaten (hoofdstuk 4). 
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3.2 Laboratorium onderzoek 

 

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

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

weergegeven in tabel 6 en 8. 

 

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

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

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

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

in bijlage 3. De resultaten van de analyses zijn weergegeven in tabel 6 t/m 8. 

3.3 Toetsingscriteria en analyseresultaten 

 

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

Het toetsingskader is afkomstig uit de “Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013” 

(Staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675). 
 

De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de, door het Rijk beschikbaar 

gestelde Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa). 
 

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

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

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

lutumgehalten van de bodem, die meestal afwijken van de gehalten van de 

Standaardbodem. De volgende toetsingswaarden worden onderscheiden: 
 

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

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

 voorkomende achtergrondgehalten of detectiegrenzen bij stoffen die niet in 

 natuurlijke milieus voorkomen. 

 

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

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

 

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

aan, waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties 

kan ook bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van 

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

volksgezondheid en het ecosysteem. 
 

1
De symbolen tussen haakjes corresponderen met de “overschrijdingssymbolen” van tabel 6 en 7. 

 

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

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

minimaal 25 m
3
 grond of 100 m

3
 grondwater hoger is dan de interventiewaarde.  

 

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

onder de zgn. zorgplicht en dient zo spoedig mogelijk te worden gesaneerd.  
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4 INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 

 

In opdracht van de heer Noordman is in oktober en november 2018, door Hunneman 

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

verkennend asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Haarweg 27 te Lemelerveld.  

 

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen bestemmingswijziging 

en eventuele nieuwbouw op de locatie. Het onderzoek heeft tot doel een actueel en 

betrouwbaar inzicht te geven in de milieuhygiënische bodemkwaliteit. 

4.1 Asbestonderzoek 

 

Zintuiglijk zijn in de bovengrond zwakke tot sterke bijmengingen aan puin 

waargenomen. In diverse monsterpunten is een laag met menggranulaat aangetroffen tot 

0,5 m-mv. In de bodem is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

 

In de puinhoudende bovengrond uit RE-01 is, in de fractie > 0,5 mm en < 20 mm, 

analytisch 9 mg/kg d.s. aan gewogen asbest aangetoond. In de fractie <0,5 mm zijn 50 

vrije vezels aangetroffen. Het aangetoonde gewogen gehalte aan asbest overschrijdt de 

bepalingsgrens (1,0 mg/kg d.s.), maar blijft beneden de ½ interventiewaarde (50 mg/kg 

d.s). 

 

In de puinfundatie uit RE-02 is, in de fractie > 0,5 mm en < 20 mm, analytisch geen 

asbest aangetoond boven de bepalingsgrens (1,0 mg/kg d.s.). In de fractie <0,5 mm zijn 

geen vrije vezels aangetroffen.  

 

In de actuele contactzone uit RE-03 is, in de fractie > 0,5 mm en < 20 mm, analytisch 

geen asbest aangetoond boven de bepalingsgrens (1,0 mg/kg d.s.). In de fractie <0,5 mm 

zijn geen vrije vezels aangetroffen. 

4.2 Vaste bodem en grondwater  

 

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

uitzondering van licht verhoogde gehalten aan arseen en kwik, geen gehalten aangetoond 

boven de achtergrondwaarden. De aangetoonde gehalten aan arseen en kwik 

overschrijden de achtergrondwaarden, maar blijven beneden de tussenwaarden. 

 

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

parameters, geen gehalten aangetoond boven de achtergrondwaarden.  

 

In het grondwater (peilbuis 1) zijn licht verhoogde gehalten aan barium en chroom 

aangetoond. De aangetoonde gehalten aan zware metalen overschrijden de streefwaarden, 

maar blijven beneden de tussenwaarden.  
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4.3 Conclusies en aanbevelingen 

 

Zintuiglijk zijn in de bovengrond zwakke tot sterke bijmengingen aan puin 

waargenomen. In diverse monsterpunten is een laag met menggranulaat aangetroffen tot 

0,5 m-mv. In de bodem is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
 

Analytisch is maximaal 9 mg/kg d.s. aan gewogen asbest aangetoond. De ½ 

interventiewaarde voor asbest (50 mg/kg d.s.) wordt niet overschreden. In de bovengrond 

zijn licht verhoogde gehalten aan arseen en kwik aangetoond. In het grondwater zijn licht 

verhoogde gehalten aan zware metalen aangetoond. De aangetoonde gehalten vormen 

geen aanleiding tot nader onderzoek.  
 

Op basis van de analyseresultaten is de actuele bodemkwaliteit afdoende vastgelegd, en 

bestaan geen bezwaren voor de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en eventuele 

nieuwbouw op de locatie.  
 

Wij adviseren om te werken met een gesloten grondbalans. Indien grond vrijkomt en van 

de locatie wordt afgevoerd is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing (Bbk). De 

aangetoonde verhoging in de bovengrond (maximaal wonengrond) kan bij toetsing aan 

het Bbk beperkingen opleveren ten aanzien van het (her)gebruik elders. Af te voeren 

grond dient eventueel AP-04 te worden ingekeurd, voor de bepaling van de definitieve 

afzetmogelijkheden.



 

 

BIJLAGE 1 

 

Topografisch en kadastraal overzicht 







 

 

BIJLAGE 2 

 

Boorbeschrijvingen 









 

 

BIJLAGE 3 

 

Toetsingstabellen en analyserapporten vaste bodem, asbest en grondwater  











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

Uw kenmerk : 180929-NEN/VOA Haarweg 27 Lemelerveld
Ons kenmerk : Project 824646
Validatieref. : 824646_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : OIAA-IHMF-NDXK-BHSW
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 1 november 2018

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

door u aangeboden monsters.

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

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

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

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



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

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 89,5 82,1 86,0
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,9 4,9 1,9
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 2,2 3,7 2,9

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As) mg/kg ds 12 15 7,2
S barium (Ba) mg/kg ds 20 37 27
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S chroom (Cr) mg/kg ds 17 20 15
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 9,1 14 8,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05 0,12 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 12 19 14
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 34 53 36

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

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 0,14 0,11
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 0,06 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 0,09 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,55 0,42

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

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

Tabel 1 van 3

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

Project code : 824646
Project omschrijving : 180929-NEN/VOA Haarweg 27 Lemelerveld
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
5806568 = MM-01 bovengrond, 01: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50
5806569 = MM-02 bovengrond, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 07: 0-50, 09: 0-50, 13: 0-50
5806570 = MM-03 bovengrond, 10: 30-50, 11: 30-50, 12: 30-50, 13: 50-100, 14: 7-50, 15: 7-50

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/10/2018 29/10/2018 29/10/2018
Ontvangstdatum opdracht : 29/10/2018 29/10/2018 29/10/2018
Startdatum : 29/10/2018 29/10/2018 29/10/2018
Monstercode : 5806568 5806569 5806570
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: OIAA-IHMF-NDXK-BHSW Ref.: 824646_certificaat_v1



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

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 82,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 1,3
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,1

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

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

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,11
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,42

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

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

Tabel 2 van 3

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

Project code : 824646
Project omschrijving : 180929-NEN/VOA Haarweg 27 Lemelerveld
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
5806571 = MM-04 ondergrond, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 04: 50-100, 04: 150-200, 08: 100-150, 08: 150-200, 13: 100-150, 13: 150-200

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/10/2018
Ontvangstdatum opdracht : 29/10/2018
Startdatum : 29/10/2018
Monstercode : 5806571
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: OIAA-IHMF-NDXK-BHSW Ref.: 824646_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

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

Tabel 3 van 3

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

Project code : 824646
Project omschrijving : 180929-NEN/VOA Haarweg 27 Lemelerveld
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

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

Opdrachtverificatiecode: OIAA-IHMF-NDXK-BHSW Ref.: 824646_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5806568 MM-01 bovengrond, 01: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50 01 0.0-0.5 2811737AA
05 0.0-0.5 2811733AA
06 0.0-0.5 2811727AA

5806569 MM-02 bovengrond, 02: 0-50, 03: 0-50, 04: 0-50, 07:
0-50, 09: 0-50, 13: 0-50

02 0.0-0.5 2811739AA
03 0.0-0.5 2811728AA
04 0.0-0.5 2811736AA
07 0.0-0.5 2811399AA
09 0.0-0.5 2811391AA
13 0.0-0.5 2811389AA

5806570 MM-03 bovengrond, 10: 30-50, 11: 30-50, 12: 30-50,
13: 50-100, 14: 7-50, 15: 7-50

10 0.3-0.5 2811392AA
11 0.3-0.5 2811394AA
12 0.3-0.5 2811380AA
13 0.5-1.0 2811384AA
14 0.07-0.5 2811875AA
15 0.07-0.5 2811883AA

5806571 MM-04 ondergrond, 01: 50-100, 01: 100-150, 01:
150-200, 04: 50-100, 04: 150-200, 08: 100-150, 08:
150-200, 13: 100-150, 13: 150-200

01 0.5-1.0 2811734AA
01 1.0-1.5 2811738AA
01 1.5-2.0 2811724AA
04 0.5-1.0 2811732AA
04 1.5-2.0 2811735AA
08 1.0-1.5 2811383AA
08 1.5-2.0 2811363AA
13 1.0-1.5 2811390AA
13 1.5-2.0 2811878AA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 824646
Project omschrijving : 180929-NEN/VOA Haarweg 27 Lemelerveld
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

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

Opdrachtverificatiecode: OIAA-IHMF-NDXK-BHSW Ref.: 824646_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Arseen (As) : Conform AS3050 prestatieblad 1; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Chroom (Cr) : Conform AS3050 prestatieblad 1; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 824646
Project omschrijving : 180929-NEN/VOA Haarweg 27 Lemelerveld
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

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

Opdrachtverificatiecode: OIAA-IHMF-NDXK-BHSW Ref.: 824646_certificaat_v1















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

Uw kenmerk : 180929-NEN/VOA Haarweg 27 Lemelerveld
Ons kenmerk : Project 827543
Validatieref. : 827543_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : MVUF-RREO-ZSVW-SIPZ
Bijlage(n) : 1 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 9 november 2018

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

door u aangeboden monsters.

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

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

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

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



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S arseen (As) µg/l < 5
S barium (Ba) µg/l 140
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S chroom (Cr) µg/l 3,4
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l 4,8
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l 2,5
S nikkel (Ni) µg/l 4,3
S zink (Zn) µg/l < 10

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

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

S som xylenen µg/l 0,2

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

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

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

Tabel 1 van 1

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

Project code : 827543
Project omschrijving : 180929-NEN/VOA Haarweg 27 Lemelerveld
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
5813892 = Peilbuis, 01-1: 240-340

Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/11/2018
Ontvangstdatum opdracht : 06/11/2018
Startdatum : 06/11/2018
Monstercode : 5813892
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: MVUF-RREO-ZSVW-SIPZ Ref.: 827543_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5813892 Peilbuis, 01-1: 240-340 1 2.4-3.4 0330558YA
1 2.4-3.4 0225478MM

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 827543
Project omschrijving : 180929-NEN/VOA Haarweg 27 Lemelerveld
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

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

Opdrachtverificatiecode: MVUF-RREO-ZSVW-SIPZ Ref.: 827543_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

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

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

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 827543
Project omschrijving : 180929-NEN/VOA Haarweg 27 Lemelerveld
Opdrachtgever : Hunneman Milieu-Advies

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

Opdrachtverificatiecode: MVUF-RREO-ZSVW-SIPZ Ref.: 827543_certificaat_v1
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Toetsingskader 
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              Toetsingskader vaste bodem en grondwater 
 
 
Circulaire bodemsanering 2009 per 1 juli 2013: Streefwaarden grondwater, Interventiewaarden 

bodemsanering, Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging, bodemtypecorrectie en 

meetvoorschriften.  
 

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

 (staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675). 
 

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

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

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

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

 

A: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden bodemsanering  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gebaseerd op achtergrondconcentraties en gelden hierbij als handreiking. 

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

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

Verwaarloosbare Toevoeging. Hierbij worden de in INS opgenomen achtergrondconcentraties als 

handreiking gegeven.  
 

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

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

Verwaarloosbare Toevoeging als streefwaarde worden gebruikt. Meer informatie over achtergrondconcentraties 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bodemsanering (2000).      
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Toelichting voetnoten tabel 1  
 

* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

betreffende stoffen.  
 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

vereiste rapportagegrens AS3000. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

indicatief niveau voor ernstige verontreiniging aangegeven en geen interventiewaarde:  

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

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

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

De ecotoxicologische onderbouwing dient te voldoen aan de volgende criteria:  

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

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

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

compartiment water zijn afgeleid;  

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

 

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

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

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

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

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

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

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

ernstige verontreiniging. Hierbij kan gedacht worden aan:  

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

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

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

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

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

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

waarvoor slechts een indicatief niveau is aangegeven wel belangrijk;  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Circulaire zorgplicht Wbb bij MTBE- en ETBE-verontreinigingen (Staatscourant 18 december 2008, nr. 2139).  
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Organische verbindingen  

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

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

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

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

Waarin:  

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

(IW)sb  = interventiewaarde voor standaardbodem;  

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

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

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

 

PAK’s  

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

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

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

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

stof gehalte kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule: 
 

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

Waarin:  

(IW)b  = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem 

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

 

D: Meetvoorschriften  
 

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

2007) van de Regeling bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007, nr. 247, pag 67.   
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Monsternemingsplan en -formulier asbest 
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INLEIDING1
1.1 AANLEIDING
Jansen & Jansen Groenadviesbureau is door een opdrachtgever gevraagd om een quickscan flora 
en fauna uit te voeren voor de sloop van een varkensstal gelegen aan de Haarweg 27 in Leme-
lerveld. Met deze quickscan wordt een inschatting van de effecten van de voorgenomen ontwik
keling gemaakt op door de Wet natuurbescherming beschermde flora en fauna. De quickscan 
levert hiernaast adviezen op die betrekking hebben op de te volgen procedures en handelingen.

1.2 DOEL
In deze quickscan worden de volgende vragen beantwoord:
• Welke, door de Wet natuurbescherming beschermde flora en fauna komen (potentieel) voor 

in het plangebied(H4)?
• Welke negatieve effecten kunnen de (potentieel) aanwezige flora en fauna ondervinden van 

de voorgenomen ingreep(H4)?
• Wordt met het uitvoeren van de voorgenomen ingreep de Wet natuurbescherming overtre

den(H6)?
• Welke vervolgstappen zijn noodzakelijk om projectvertraging te minimaliseren en om over

treding van de Wet natuurbescherming te voorkomen(H7)?

1.3 PLANGEBIED 
Het plangebied is gelegen in een open agrarisch landschap in het buitengebied van Lemelerveld. 
Het plangebied en  het bijbehorende erf vormt een geïsoleerd ensemble in het verder open land
schap. De te slopen stallen liggen op het achtererf van Haarweg 27. Het geheel wordt omsloten 
door houtsingels. Zie bijlage 1 voor een kaart van het plangebied en bijlage 2 voor een foto 
overzicht van het plangebied.

Binnen het plangebied zijn de volgende ecotopen/gebiedstypen aanwezig:
• Varkensstal: recent gestopt (1 maand geleden), wanden van gladde staalplaten, dak van 

golfplaten, dakbeschot aanwezig, dakranden vrijwel volledig gesloten, zeer penetrante am
moniak lucht aanwezig in de stal.
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WERKWIJZE2
Het onderzoek is op de volgende wijze uitgevoerd:

[1]

Op 05 oktober 2018 is het plangebied door S. Jansen bezocht. In het plangebied zijn ruimtelijke 
structuren en ecotopen geïnventariseerd. Er is zoveel mogelijk concrete informatie verzameld 
met betrekking tot de aan- of afwezigheid van beschermde soorten. Hiervoor is gezocht naar 
onder meer zicht- en geluidswaarnemingen, uitwerpselen, nesten, krabsporen en pootafdrukken 
etc. Tijdens het onderzoek is van de volgende hulpmiddelen gebruik gemaakt:
• verrekijker;
• camera;
• zaklamp.
 
[2]

Vervolgens is een literatuurstudie uitgevoerd. De literatuurstudie richt zich op bekende (versprei-
dings) gegevens die relevant zijn voor het voorkomen van beschermde flora- en fauna op de 
locatie (Wet natuurbescherming). De gegevens over voorkomen van beschermde flora- en fauna 
zijn te vinden in onder meer soortgroepen atlassen en internet. Ook zijn de gegevens van de 
Nationale Databank Flora en Fauna geraadpleegd. 

[3]

Aan de hand van de gegevens uit de literatuurstudie en het veldbezoek kan een inschatting 
gemaakt worden welke beschermde flora en fauna in het plangebied of in de nabijheid van het 
plangebied aanwezig zijn. Vervolgens kan met deze gegevens een inschatting worden gemaakt 
wat de invloed van de voorgenomen ingreep is op de gevonden natuurwaarden.

[4]

Uiteindelijk wordt getoetst of de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden 
overtreden. Aanvullend worden een aantal bondige adviezen gegeven die betrekking hebben 
op de te volgen procedures en handelingen. Bijvoorbeeld over het uitvoeren van een aanvullend 
onderzoek of het aanvragen van een ontheffing.
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3 WETTELIJK KADER

In dit hoofdstuk wordt kort de Wet natuurbescherming beschreven en de toepassing op de be-

scherming van soorten. 

3.1 WET NATUURBESCHERMING
Doelstelling van de Wet natuurbescherming in het kader van soortbescherming is het bescher-
men en ontwikkelen van natuur, mede vanwege de intrinsieke waarden, en het behouden en 
herstellen van biologische diversiteit. Het uitgangspunt van de wet is ‘nee, tenzij’. Dit betekent 
dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van 
het verbod op schadelijke handelingen (‘nee’) kan onder voorwaarden (‘tenzij’) worden afgewe-
ken, met een ontheffing of vrijstelling. Het verlenen hiervan valt onder de bevoegdheid van de 
provincie. Daarnaast erkent de wet dat ook dieren die geen direct nut opleveren voor de mens 
van onvervangbare waarde zijn: de erkenning van de intrinsieke waarde van het in het wild le-
vende dier. Deze erkenning is terug te vinden in de zorgplicht.

3.1.1 Zorgplicht

Voor alle flora en fauna die in het wild voorkomen geldt een algemene zorgplicht. Deze zorg-
plicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen met betrekking tot in het wild 
levende flora en fauna en het leefgebied van deze flora en fauna. Voor de uitvoer van hande-
lingen (bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen) betekent dit dat voorafgaand aan de uitvoer er 
inzicht moet zijn in de aanwezige flora en fauna en wat het effect van de handelingen is op de 
aanwezige flora en fauna. Negatieve effecten op de aanwezige flora en fauna moeten in alle 
gevallen tot het minimale worden beperkt, ook als er een vrijstelling is voor bepaalde soorten, of 
als een ontheffing is verleend.

3.1.2 Beschermingsregimes 

De Wet natuurbescherming kent verschillende beschermingsregimes. Er is een apart bescher-
mingsregime voor soorten die vallen onder de Vogelrichtlijn,
een apart beschermingsregime voor soorten die vallen onder de Habitatrichtlijn, het Verdrag van 
Bonn en het Verdrag van Bern. Daarnaast is er een apart beschermingsregime voor soorten die 
vanuit een nationaal belang beschermd worden. Elk beschermingsregime kent zijn eigen ver-
bodsbepalingen en vereisten aan ontheffingen of vrijstellingen. De verschillende beschermings-
regimes zijn in de Wet natuurbescherming vertaald naar de volgende categorieën:
1. Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels zijn beschermd onder het bescher-

mingsregime van de Europese Vogelrichtlijn (paragraaf 3.1);
2. Soorten, niet vogels zijnde, van de Europese Habitatrichtlijn bijlage IV onderdeel a, het Ver-

drag van Bern bijlage II en het Verdrag van Bonn bijlage I, voor zover hun natuurlijke versprei
dingsgebied zich in Nederland bevindt (paragraaf 3.2);

3. ‘Andere soorten’, waaronder soorten die vanuit nationaal belang bescherming behoeven 
(paragraaf 3.3).
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4 RESULTATEN

4.1 SOORTBESCHERMING
4.1.1 Flora

In het plangebied zijn geen sporen van beschermde flora aangetroffen. Het plangebied bestaat 
volledig uit bebouwing, het omliggende terrein is volledig in cultuur gebracht. De aanwezigheid 
van beschermde flora kan worden uitgesloten.

4.1.2 Amfibieën,  vissen en reptielen

In het plangebied zijn geen amfibieën, vissen en reptielen aangetroffen. Het plangebied bestaat 
uit bebouwing; geen geschikt biotoop voor amfibieën, vissen en reptielen. De aanwezigheid van 
(beschermde) amfibieën, vissen en reptielen kan redelijkerwijs worden uitgesloten.

4.1.3 Vogels

Tijdens het veldonderzoek is het plangebied onderzocht op de aanwezigheid van (sporen van) 
vogels met jaarrond beschermde verblijfplaatsen. Hierbij is specifiek gelet op de aanwezigheid 
van huismussen en uilen. Sporen of aanwijzingen voor verblijfplaatsen van huismussen en uilen, 
in het plangebied, werden niet aangetroffen. In de dakrand van het golfplaten dak zijn vrijwel 
geen openingen aanwezig (zie foto bijlage 2) die door huismussen gebruikt kunnen worden als 
verblijfplaats. De aanwezigheid van verblijfplaatsen van huismussen kan redelijkerwijs worden 
uitgesloten. Ook de aanwezigheid van verblijfplaatsen van uilen in de te slopen stal kan worden 
uitgesloten. Er zijn geen voor uilen geschikte openingen aanwezig die gebruikt kunnen worden 
om de stal binnen te gaan.

Daarnaast kan ook de aanwezigheid van verblijfplaatsen van (andere) algemene vogelsoorten, 
binnen de directe invloedsfeer van het plangebied, worden uitgesloten.
  
4.1.4 Zoogdieren

Tijdens het veldonderzoek zijn geen sporen aangetroffen welke duiden op de aanwezigheid van 
(beschermde) zoogdieren in het plangebied. Hierbij is specifiek gelet op de aanwezigheid en spo-
ren (uitwerpselen) van vleermuizen. Sporen van vleermuizen werden niet aangetroffen. Het pand 
heeft vrijwel geen voor vleermuizen geschikte openingen of spleten, daarnaast hangt er een zeer 
penetrante ammoniak lucht in de stal en in de aanverwante ruimten van de stal. De aanwezig-
heid verblijfplaatsen van vleermuizen  in de te slopen stal kan redelijkerwijs worden uitgesloten. 

Het is wel de verwachting van de onderzoeker dat er enkele gewone dwergvleermuizen een ver-
blijfplaats hebben op het erf, maar deze vleermuizen zullen een verblijfplaats hebben in de veel 
geschiktere woning en schuren, die behouden zullen blijven.

Naast verblijfplaatsen van vleermuizen worden ook geen andere beschermde functies van zoog-
dieren verwacht binnen de invloedsfeer van de voorgenomen werkzaamheden.
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5 INGREEP

Jansen & Jansen Groenadviesbureau is door een opdrachtgever gevraagd om een quickscan flora 
en fauna uit te voeren voor de sloop van een varkensstal gelegen aan de Haarweg 27 in Leme-
lerveld. Ingrepen die o.a. plaatsvinden, zijn:
• Slopen van een oude varkensstal;
• Realiseren van nieuwe bebouwing op de vrijgekomen locatie.

De Wet natuurbescherming hanteert een aantal belangen waaronder een ingreep kan vallen. 
Onderhavige ingreep valt onder belang [J] de uitvoering van werkzaamheden in het kader van 

ruimtelijke inrichting of ontwikkeling.
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6 TOETSING AAN DE WET NATUURBESCHERMING

Op basis van de resultaten van deze quickscan en de te verwachten effecten van de ingreep is 

een toetsing aan de Wet natuurbescherming uitgevoerd. Hierdoor is duidelijk geworden voor 

welke soorten mogelijk een negatief effect optreedt en of hiervoor aanvullend onderzoek dan 

wel een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming vereist is.

6.1 SOORTBESCHERMING
Op basis van de resultaten van deze quickscan en de te verwachten effecten van de ingreep 
is duidelijk geworden dat het redelijkerwijs uitgesloten kan worden dat met de uitvoer van de 
voorgenomen werkzaamheden vaste rust  en verblijfplaatsen van vogels, zoogdieren, bescherm
de standplaatsen van planten of andere beschermde functies/waarden verloren gaan. Het is niet 
noodzakelijk om een naderonderzoek dan wel een ontheffing aan te vragen in het kader van de 
Wet natuurbescherming. De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd conform de project
planning.



12 LEMELERVELD  05 10-2018

7 CONCLUSIE & ADVIES

7.1 CONCLUSIE
• Overtreding van de Wet natuurbescherming kan redelijkerwijs worden uitgesloten;
• De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd conform de projectplanning.
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Overzichtskaart/projectgebied (basiskaart afkomstig van: maps.bing.com) 

BIJLAGE 1
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BIJLAGE 2

Foto impressie van het plangebied
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Overzicht van het plangebied




