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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding voor het initiatief 

Aan de Baarnseweg 18 bevindt zich de Woonzorgvoorziening Sparrenheuvel voor ouderen met een indicatie. 

Sparrenheuvel is onderdeel van thuiszorgorganisatie Lang Leve Thuis en biedt momenteel huisvesting aan 

twaalf ouderen. Het voornemen is om het pand te transformeren en uit te breiden met zes extra 

wooneenheden. Om de zes wooneenheden te realiseren is een uitbreiding van het pand benodigd buiten het 

huidige bouwvlak. 

 

Het realiseren van de uitbreiding van het gebouw is strijdig met het geldende bestemmingsplan. Omdat het 

initiatief gewenst is en passend is op de locatie, wordt medewerking verleend aan deze ontwikkeling. In dit 

document wordt dit toegelicht en gemotiveerd waarom dat kan volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro). 

1.2  Ligging plangebied 

Het plangebied is gelegen aan de Baarnseweg 18 in de kern Bosch en Duin van de gemeente Zeist. Bijgevoegde 

afbeelding toont globaal de ligging van het plangebied in de omgeving. 

 

 
Globale ligging plangebied (bron: openstreetmap.org) 

1.3  Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk is in hoofdstuk 2 het initiatief beschreven. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het 

relevante Rijks-, provinciale-, en gemeentelijke beleid. In hoofdstuk 4 is het project inhoudelijk op 

haalbaarheid getoetst op grond van het geldende beleid en (milieu)wetgeving. Tevens wordt ingegaan op de 

economische haalbaarheid van het plan. Tot slot gaat hoofdstuk 5 in op de maatschappelijke uitvoerbaarheid 

van het plan, waarbij de uitkomsten van overleg en zienswijzen zijn opgenomen. 
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Hoofdstuk 2  Het initiatief 

In dit hoofdstuk wordt het initiatief beschreven. Eerst wordt ingegaan op de bestaande situatie van het 

plangebied en de relatie met de omgeving. Daarna wordt ingezoomd op het beoogde initiatief. 

2.1  Historie en huidige situatie 

Het plangebied betreft het perceel van de Woonzorgvoorziening Sparrenheuvel aan de oostkant van de 

Baarnseweg in de het bosrijke Bosch en Duin. De villa Sparrenheuvel is gerealiseerd in de jaren 30 van de 

vorige eeuw in het toenmalige 'villapark Bosch en Duin'. De witte villa met oranje pannenkap is ontworpen als 

vrijstaande woonvilla. Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw wordt het pand gebruikt voor diverse vormen van 

zorgverlening. Sinds die periode zijn diverse aanbouwen gerealiseerd rond het pand. De huidige uitbouw is 

eind jaren 90 gerealiseerd. In het jaar 2010 is nog een uitbreiding van de ontmoetingsruimte gerealiseerd. 

 

De huidige voorziening is opgericht in 1995 en biedt ouderen een plek om te wonen wanneer de behoefte aan 

zorg toeneemt. De bewoners hebben vaak een psychogeriatrische zorgvraag zoals dementie en alzheimer. Op 

de locatie bevinden zich momenteel twaalf wooneenheden en de bewoners hebben toegang tot 24 uurs zorg 

indien nodig.  

 

De omgeving van het plangebied betreft een bosrijke setting met naast woningen ook meerdere 

maatschappelijke (zorg)instellingen zoals het Herstellingsoord De Terp (Biltseweg 6) en Het Hermes Huis 

(Baarnseweg 4). Op navolgende afbeelding is de huidige situatie weergegeven. 

 

 
 
Luchtfoto van het plangebied (bron: ruimtelijke plannen.nl) 
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Vooraanzicht van het perceel (bron: Google Maps Streetview) 

 

 
Aanzicht van de achterzijde van het gebouw met omliggende tuin (Bron: Buro SRO Oost) 

 

 
Villa Sparrenheuvel (bron: LENGKEEK architecten en ingenieurs bv) 
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2.2  Toekomstige situatie 

Programma 

In de toekomstige situatie wordt het pand aan de Baarnseweg 18 intern verbouwd en aan de achterzijde, 

haaks op het bestaande pand, een gedeelte aangebouwd. In de beoogde uitbreiding van het pand worden zes 

extra wooneenheden mogelijk gemaakt voor ouderen met een zorg indicatie. De uitbouw wordt in de huidige 

tuin gerealiseerd en heeft een oppervlakte van circa 390 m². De bebouwing bestaat uit één laag met een plat 

dak. 

 

 
Impressie toekomstige situatie Bron: LENGKEEK architecten en ingenieurs bv 

 

Beeldkwaliteit 

Context 

De omgeving van de zorgvilla 'Sparrenheuvel' kenmerkt zich door het bosachtige karakter en de vele 

vrijstaande villa's. De omliggende bebouwing is veelal vormgegeven als een tweelaags bouwvolume met een 

kap. De villa's liggen allen enige tientallen meters verwijderd van de straat en worden ontsloten via een eigen 

inrit. De variatie aan afstanden tot de weg zorgen ervoor dat de vele woningen die het gebied kent, aanvoelen 

als losstaande elementen in het bos. Deze karakteristieken gelden ook voor Sparrenheuvel. De wit gestucte 

villa staat circa 50 meter van de Baarnseweg. Het terrein voor de villa is vormgegeven als Engelse 

landschapstuin met een grote grasweide, waardoor het eerste aanblik van de villa sterk de aandacht trekt 

vanaf de weg. Ook de in 1997 gerealiseerde uitbouw is op een dergelijke manier vormgegeven, zodat deze 

ondanks zijn langgerekte vorm, ondergeschikt is aan de villa. Nieuwe ontwikkelingen rondom de villa zullen 

zich binnen eenzelfde beeldkwaliteit moeten schikken. Hierbij ligt de nadruk op het beeld van 'de villa in het 

bos' gezien vanaf de Baarnseweg. Ontwikkelingen zullen ten aller tijde ondergeschikt moeten zijn aan de villa. 

 

Architectuur 

Villa Sparrenheuvel is van oudsher een vrijstaande villa van drie lagen hoog met een kap. Het pand is voorzien 

van een stucwerklaag in de kleur parelwit (ral1013). De pannen hebben een iconische oranje tint. 

Ondergeschikt in architectuur is de eenlaags uitbouw die zich in de lengte uitstrekt in de diepte van de kavel. 

De horizontale dakrand geeft de uitbouw een sterke horizontale richting en maakt de massa qua beeld en 

beleving 'kleinschalig'. De gevel is opgebouwd uit een bruin gelakte houten gevel. De kozijnen van de uitbouw 

zijn wit. De kleurstelling van de uitbouw is donker en timide waardoor hij opgaat in de bosrijke omgeving.  
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Nieuwe uitbreidingen op deze locatie dienen één integraal beeld te vormen met de reeds aanwezige 

uitbreiding. Daarnaast zal de uitbreiding aan de volgende beeldkwaliteitseisen moeten voldoen; 

 Ondergeschikt zijn aan de villa in verschijningsvorm.  

 De uitbreiding zal ingetogen en toch contrasterend moeten zijn t.o.v. de villa.  

 De villa is en blijft de duidelijke hoofdmassa gezien vanaf de Baarnseweg. 

 Sterke horizontaliteit in geleding. 

 

Bovenstaande beeldkwaliteitseisen hebben als doel de bestaande villa een prominente plek te laten hebben 

op de locatie.  

 

Kleurstelling en materialisatie 

Gelijk aan de bestaande uitbouw zal een nieuwe uitbreiding uitgevoerd moeten worden in natuurlijke tinten. 

De materialen van een nieuwe uitbreiding zullen in synergie moeten zijn met het materiaal van de reeds 

bestaande uitbreiding. Hierbij staat het vrij ook de bestaande uitbreiding te voorzien van een nieuwe 

expressie. 

 

De gevel wordt opgetrokken in een hout (achtig) materiaal, waarbij de dakranden en goten zorgvuldig worden 

gedetailleerd.  

 

Referenties 

Navolgende afbeeldingen betreffen referenties voor de toekomstige uitbouw, passend binnen eenzelfde 

beeldkwaliteit. 

 

 
Referenties toekomstige uitbouw  (bron: LENGKEEK architecten en ingenieurs bv) 
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Referentie toekomstige uitbouw  (bron: LENGKEEK architecten en ingenieurs bv) 

 

Beplantingsplan en inpassing parkeren 

Door de bosrijke omgeving waarin de locatie is gelegen, heeft de uitbreiding van de bebouwing uitsluitend 

impact op de directe aangrenzende buitenruimte. Vanaf de openbare weg is er geen zicht op de uitbreiding en 

omdat er op de perceelsgrenzen hagen aanwezig zijn is ook het zicht op de nieuwbouw voor de aangrenzende 

percelen beperkt. Wel zullen er voor de realisatie van uitbreiding een aantal bomen moeten worden gekapt. 

Het betreft hier met name naaldbomen die, door de bosrijke omgeving, vanuit landschappelijk oogpunt geen 

bijzondere individuele waarde hebben. Ter compensatie zullen elders op het terrein loofbomen terug worden 

gepland. Deze hebben ecologisch gezien een meerwaarde t.o.v. de grote hoeveelheid naaldbomen die in het 

gebied aanwezig zijn.  

 

De uitbreiding van de bebouwing heeft ook gevolgen voor de hoeveelheid benodigde parkeerplaatsen. Er 

worden voor de nieuwbouw 4 extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Deze zijn op vergelijkbare wijze als de 

bestaande parkeerplaatsen toegevoegd nabij de entree van het terrein. Dit is om die reden een logische plek, 

maar ook vanuit landschap is deze locatie de beste optie. Een alternatief zou namelijk het zicht vanaf de straat 

op het gebouw over de fraaie siertuin ontnemen. Er dient daarbij aandacht te zijn voor de wijze waarop de 

parkeerplaatsen ter plaatse van de bestaande rode beuken worden gerealiseerd. Bij voorkeur wordt er geen 

elementenverharding in een nieuw te ontgraven cunet gelegd, maar wordt het al aanwezige grind aangevuld 

om op te parkeren. Dit i.v.m. het behoud voldoende doorwortelbare ruimte van de bestaande bomen. Het 

zicht op de parkeerplaats wordt, vanaf de siertuin gezien, ontnomen door het aanplanten van een haag. 

 

Navolgende afbeelding geeft de toekomstige situatie weer. Het beplantingsplan en de inpassing van de extra 

parkeerplaatsen is tevens opgenomen in bijlage 1. 
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De toekomstige situatie van de Baarnseweg 18, inclusief het beplantingsplan en de inpassing parkeren . Bron: Buro SRO Oost B.V. en LENGKEEK architecten en ingenieurs 

bv) 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader 

3.1  Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

Gebiedsgericht 

De SVIR benoemt een aantal aspecten van nationaal ruimtelijk belang. Het betreft de bescherming van de 

waterveiligheid aan de kust en rond de grote rivieren, bescherming en behoud van de Waddenzee en enkele 

werelderfgoederen, de uitoefening van defensietaken, de ecologische hoofdstructuur, de 

elektriciteitsvoorziening, de toekomstige uitbreiding van het hoofd(spoor)wegennet en de veiligheid rond 

rijksvaarwegen. Voorts betreft het enkele specifieke gebieden, zoals de mainportontwikkeling van Rotterdam 

en Schiphol. 

In het Barro heeft het Rijk voor deze onderwerpen regels opgesteld waarmee de SVIR juridisch verankerd is 

richting lagere overheden. Via het Besluit ruimtelijke ordening en het Besluit omgevingsrecht zijn deze regels 

aanvullend vastgelegd. 

In de SVIR worden, naast de onderwerpen van nationaal belang, accenten geplaatst op het gebied van 

bestuurlijke verantwoordelijkheden. Het beleid betekent een decentralisatie van rijkstaken en bevoegdheden. 

Het Rijk gaat zo min mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten zitten en lagere overheden, burgers en 

bedrijven krijgen, zolang het nationaal belang niet in het geding is, de ruimte om oplossingen te creëren.  

 

Ladder duurzame verstedelijking 

Een meer algemeen onderwerp uit de SVIR is 'duurzame verstedelijking'. Via de 'ladder voor duurzame 

verstedelijking' wordt een zorgvuldige afweging en besluitvorming geborgd bij ruimtelijke vraagstukken in 

stedelijk gebied. Het gebruik van deze ladder is opgenomen in het Bro, artikel 3.1.6 onder 2.  

De ladder richt zich op nieuwe stedelijke ontwikkelingen. In de toelichting van een plan dat een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, dient de behoefte aan die ontwikkeling te worden beschreven. Als de 

ontwikkeling buiten het bestaand stedelijk gebied plaatsvindt, moet bovendien gemotiveerd worden waarom 

niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.  

Het Bro beschrijft wat een stedelijke ontwikkeling is. Daar wordt het volgende onder verstaan: "een ruimtelijke 

ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties 

of andere stedelijke voorzieningen." Onder 'bestaand stedelijk gebied' wordt het volgende verstaan: "bestaand 

stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, 

detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk 

groen en infrastructuur." 

 

Per 01 juli 2017 is de ladder voor duurzame verstedelijking herzien. Bij de herziening zijn onder meer de drie 

afzonderlijke 'treden' van de ladder losgelaten en is het begrip 'actuele regionale behoefte' gewijzigd in 

'behoefte'. Nieuw is dat de laddertoets bij flexibele plannen kan worden doorgeschoven naar het moment van 

vaststelling van een wijzigings- of uitwerkingsplan.   

 

Planspecifiek 

Gebiedsgericht 

Het plangebied ligt niet in een van de aangewezen gebieden van de SVIR en het Barro. 
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Ladder duurzame verstedelijking 

Het initiatief omvat het realiseren van een uitbreiding van het bestaande pand aan de Baarnseweg 18 ten 

behoeve van zes extra wooneenheden voor ouderen met een zorg indicatie. Uit jurisprudentie blijkt dat pas 

van een stedelijke ontwikkeling sprake is als woningbouwprojecten voorzien in 11 nieuwe woningen of meer. 

Voorliggend plan blijft hier qua aantal onder, waardoor er geen sprake is van een stedelijke ontwikkeling en 

een verdere toets aan de ladder voor duurzame verstedelijking niet van toepassing is. 

 

Voorliggend initiatief past binnen het rijksbeleid.  

3.2  Provinciaal beleid 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) 

In de PRS beschrijft de provincie het ruimtelijk beleid voor de periode tot 2028. Deze periode sluit aan bij die in 

de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het rijk. De provincie geeft aan welke doelstellingen zij van 

provinciaal belang acht, welk beleid bij deze doelstellingen hoort én hoe zij uitvoering geeft aan dit beleid. 

Deels geeft zij uitvoering aan het beleid via de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) die tegelijk met de 

PRS is vastgesteld. 

Met betrekking tot de pijler 'vitale dorpen en steden' heeft de provincie het volgende provinciale belang 

gedefinieerd: 'Door de ontwikkeling van wonen en werken vooral in het bestaande stedelijke gebied te laten 

plaatsvinden, behouden we vitale dorpen en steden' 

In de Provinciale ruimtelijke structuurvisie 2013 – 2028 (PRS) zijn de volgende provinciale belangen vastgelegd 

die betrekking hebben op vitale steden en dorpen: 

Realiseren van voldoende en op de behoefte aansluitend woningaanbod, met een accent op binnenstedelijke 

ontwikkeling.  

Een vitale en innovatieve regionale economie, met voldoende en diverse vestigingsmogelijkheden.  

Optimaal gebruik van de binnenstedelijke ruimte.  

Een goede bereikbaarheid voor woon-, werk en vrijetijdsverkeer  

 

Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) 

In de PRV zijn onder andere de regels uit het PRS rechtstreeks overgenomen, waarbij een verduidelijking is 

gegeven op de wijze van het overnemen van de provinciale regeling in (gemeentelijke) ruimtelijke plannen. De 

PRV is gebaseerd op artikel 4.1, eerste lid, van de Wro. Op basis van dit artikel kunnen, met het oog op een 

goede ruimtelijke ordening, Provinciale Staten regels stellen omtrent de inhoud, toelichting of onderbouwing 

van ruimtelijke plannen. Hieronder vallen de bestemmingsplannen (inclusief de uitwerkings- en 

wijzigingsplannen), besluiten op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) waarbij 

afgeweken wordt van een bestemmingsplan, beheersverordeningen en projectuitvoeringsbesluiten op basis 

van de Crisis en herstelwet. Doel van de verordening is om een aantal provinciale belangen te laten 

doorwerken naar het gemeentelijk niveau. De volgende artikelen zijn voor deze ontwikkeling van belang: 

 

Planspecifiek 

Geheel Bosch en Duin ligt in het landelijk gebied. Om de kwaliteit en vitaliteit van het landelijk gebied te 

kunnen behouden voert de provincie een terughoudend beleid als het gaat om de ontwikkeling van niet aan 

het landelijk gebied gekoppelde functies. Gezien het plangebied echter in een grootschalige 

bebouwingsconcentratie ligt, biedt de provincie ruimte voor verdichting. Hiervoor geldt als voorwaarde dat de 

omgevingskwaliteit, met name het landschap, voldoende wordt ontwikkeld. Om te waarborgen dat er geen 

ongewenste verstedelijking plaatsvindt in het landelijk gebied, moet er, voor zover hier van belang, sprake zijn 

van een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit  (artikelen 3.2 tot en met 3.5 PRV).  
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Voorliggend initiatief betreft een beperkte uitbreiding van een reeds bestaand gebouw aan de achterzijde. De 

stedenbouwkundige structuur van de Baarnseweg wordt niet gewijzigd door de uitbreiding, wat bovendien 

zeer beperkt zichtbaar zal zijn vanaf de weg. Daarnaast blijft de ruimtelijke kwaliteit behouden door de 

landschappelijke inpassing, weergegeven in paragraaf 2.2.  

3.3  Gemeentelijk beleid 

3.3.1  Structuurvisie Zeist 

De gemeenteraad van Zeist heeft op 1 maart 2011 de ‘Structuurvisie Zeist 2020’ vastgesteld. De structuurvisie 

bouwt voort op het eerder ontwikkelde Ontwikkelingsperspectief 2030. In dit document werden vier 

kernwaarden geformuleerd: natuur en landschap, cultuurhistorie, duurzaam en zorgzaam en de kwaliteit van 

vijf kernen met een eigen identiteit. Deze kernwaarden zijn nu vertaald naar tien hoofdkeuzes, welke een 

beeld geven van het toekomstig wonen, werken, sporten, zorgen, uitgaan en recreëren in de gemeente. De 

keuzes dragen zorg voor een duurzaam en zorgzaam Zeist waar groen en cultuurhistorie een prominente rol 

spelen en waar kwaliteit altijd centraal staat.  

 

Planspecifiek  

Voor Bosch en Duin heeft de gemeente het beleid om bestaande kernwaarden te behouden en te versterken, 

waar dit mogelijk is. De uitbreiding van het pand vindt plaats aan de achterzijde waardoor het niet zichtbaar is 

vanaf de weg. Door het behoud van het groene karakter van het perceel voldoet het initiatief aan het beleid 

van de gemeente.  

3.3.2  Groenstructuurplan 

Het groenstructuurplan ‘Groen (voor) Zeist’ (mei 2011) schetst de hoofdlijnen van het beleid voor het 

openbaar groen binnen de bebouwde kom van de kernen van Zeist. Het groen in Zeist is fysiek en 

maatschappelijk belangrijk. Het levert een bijdrage aan een aangenaam en gezond woon- en verblijfsklimaat, 

het herbergt natuurwaarden en speelt een aanzienlijke rol in sociaal en maatschappelijk welbevinden. Het 

optimaliseren van het groen behoort tot de kernwaarde van Zeist. De gemeente zet in op het veiligstellen,  

koesteren en versterken van het groene karakter van Zeist, dat bestaat uit een rijkdom van samenstellende, 

kenmerkende groene structuren. 

 

De tuinen van de inwoners van Zeist als thema in beeld brengen en ervoor zorgen dat met ter beschikking 

staande middelen het belang ervan voor de Zeister groenstructuur wordt uitgedragen. Bij het verlenen van 

bijvoorbeeld inritvergunningen, gekoppeld aan parkeren in de (voor)tuin, zou gezocht moeten worden naar  

bij de wijk passende oplossingen, die zo min mogelijk afbreuk doen aan het groene karakter en waterbergend 

vermogen van de tuinen.  

 

Planspecifiek 

Het bestaande pand wordt aan de achterzijde uitgebouwd, ter plaatse van de huidige tuin. Enkele aanwezige 

bomen moeten worden herplant om de ontwikkeling mogelijk te maken. Door de herplant van deze bomen 

blijft het aantal bomen gelijk. Daarnaast zal de uitbreiding van het gebouw slechts beperkt zichtbaar zijn vanaf 

de weg door de veelheid aan beplanting op het voorterrein. Aan de voorzijde van het pand wordt het aantal 

parkeerplaatsen uitgebreid met 4 parkeervakken. Een van de parkeervlakken wordt gerealiseerd in het 

verlengde van de reeds aanwezige rij parkeervakken. De overige 3 parkeervakken worden ter plaatse van de 

bestaande rode beuken gerealiseerd. Het zicht op de parkeerplaats wordt, vanaf de siertuin gezien, ontnomen 

door het aanplanten van een haag. Daardoor wordt zo min mogelijk afbreuk gedaan aan het groene karakter 

van de tuin. Geconcludeerd wordt dat het groene karakter van het perceel behouden blijft en daarmee in lijn is 

met het groenstructuurplan.  



14   Baarnseweg 18 Bosch en Duin  

3.3.3  Woonvisie 2016-2020 

In 2016 heeft de gemeenteraad van Zeist de nieuwe Woonvisie 2016 - 2020 vastgesteld. In de afgelopen jaren 

is duidelijk geworden dat ontwikkelingen in de woningmarkt elkaar snel opvolgen. De gemeente zet qua 

volkshuisvestelijk beleid in op ondermeer nieuwbouw en differentiatie om te voorzien in een concrete 

behoefte aan woningen.  

 

De gemeente vindt het belangrijk om een woonomgeving te scheppen waar inwoners zo lang mogelijk 

zelfstandig kunnen blijven wonen. Maatwerk is hierbij nodig. Belangrijk is om woningen te creëren die 

levensloopbestendig zijn, met voorzieningen zoals een huisarts, service punten en winkel op bereikbare 

afstand. Naast het faciliteren van wonen met zorg en begeleiding aan huis, zal er altijd behoefte blijven 

bestaan aan zorginstellingen die zorg binnen hun muren bieden. 

 

Planspecifiek 

Voorliggend initiatief biedt woonruimte voor ouderen met een zorg indicatie. Daarmee draagt het plan bij aan 

het voorzien in de woningbehoefte voor deze doelgroep. Het initiatief is passend binnen de woonvisie. 

3.3.4  Geldend bestemmingsplan 

Ter plaatse van het plangebied geldt het bestemmingsplan “Den Dolder Zuid, Bosch en Duin en Huis ter Heide 

Noord” , vastgesteld op 17 april 2012 door de gemeente Zeist. Bijgevoegde afbeelding toont een uitsnede van 

de verbeelding van het bestemmingsplan. 

 

 
Uitsnede van het vigerende bestemmingsplan “Den Dolder Zuid, Bosch en Duin en Huis ter Heide Noord”, het plangebied is aangegeven met het rode kader (bron: 

ruimtelijke plannen.nl) 

 

Het plangebied heeft de bestemming 'Wonen-1' en 'Bos - Tuin'. Binnen de bestemming 'Wonen-1' is de 

functieaanduiding 'zorgwoning' opgenomen. De uitbreiding van het gebouw met de extra wooneenheden is in 

strijd met het vigerende bestemmingsplan. Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld om middels een 

buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan de uitbreiding mogelijk te maken.  
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Hoofdstuk 4  Uitvoerbaarheid 

Voor een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan moet als gevolg van het Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro) de uitvoerbaarheid aangetoond worden (artikel 3.1.6 van het Bro). Daaronder valt zowel de 

onderzoeksverplichting naar verschillende ruimtelijk relevante aspecten (geluid, bodem, etc.) als ook de 

economische uitvoerbaarheid van het plan. 

4.1  Milieu 

4.1.1  Bodem 

Op grond van de Wet Bodembescherming (Wbb) moet aangetoond worden dat de kwaliteit van de bodem en 

het grondwater in het plangebied in overeenstemming is met het beoogde gebruik. De bodemkwaliteit kan 

namelijk van invloed zijn op de beoogde functie van het plangebied. Bij een functiewijziging zal in veel 

gevallen een specifiek bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd.   

 

Planspecifiek 

In het kader van voorliggende ontwikkeling is een bodemonderzoek uitgevoerd. Het onderzoeksrapport is 

opgenomen in bijlage 2. De belangrijkste conclusie luidt dat er met betrekking tot de milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem er géén belemmeringen zijn voor de ontwikkeling van het initiatief. 

 

Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect bodem. 

4.1.2  Lucht 

De mate van blootstelling aan luchtverontreiniging speelt een rol in het kader van een goede ruimtelijke 

ordening. Met betrekking tot 'luchtkwaliteit' zijn twee aspecten van belang. Ten eerste of de luchtkwaliteit ter 

plaatse de nieuwe functie toelaat (de gevoeligheid van de bestemming) en ten tweede wat de bijdrage is van 

het plan aan die luchtkwaliteit.  

 

Luchtkwaliteit ter plaatse 

In de Wet milieubeheer zijn normen opgenomen voor de concentraties van een aantal stoffen in de 

buitenlucht ter bescherming van de mens. De belangrijkste stoffen zijn PM10 en PM2,5 (fijnstof) en NO2 

(stikstofdioxide). De grenswaarde van PM10 en NOx bedraagt 40 µg/m3, van PM2,5 is dat 25 µg/m3. 

 

Bijdrage aan luchtkwaliteit 

In de Wet milieubeheer zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen. De Wet maakt 

een onderscheid tussen 'kleine' en 'grote' projecten. Kleine projecten dragen 'niet in betekenende mate' 

(NIBM) bij aan verslechtering van de luchtkwaliteit. Een paar honderd grote projecten dragen juist wel 'in 

betekenende mate' bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het gaat hierbij vooral om 

bedrijventerreinen en infrastructuur (wegen). 

 

Wat het begrip 'in betekenende mate' precies inhoudt, staat in de algemene maatregel van bestuur "Niet in 

betekenende mate bijdragen" (Besluit NIBM). Op hoofdlijnen komt het erop neer dat 'grote' projecten die 

jaarlijks meer dan 3 procent bijdragen aan de jaargemiddelde norm voor fijn stof en stikstofdioxide (1,2 

microgram per m3) een 'betekenend' negatief effect hebben op de luchtkwaliteit. 'Kleine' projecten die minder 

dan 3 procent bijdragen, kunnen doorgaan zonder toetsing. Dat betekent bijvoorbeeld dat lokale overheden 

een toevoeging van minder dan 1.500 huizen niet hoeven te toetsen aan de normen voor luchtkwaliteit, 

omdat een dergelijk project per definitie niet boven de 3%-norm komt. Deze kwantitatieve vertaling naar 

verschillende functies is neergelegd in de Regeling 'niet in betekenende mate bijdragen'. 
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Gevoelige bestemmingen 

Met het Besluit gevoelige bestemmingen wordt de vestiging van zogeheten 'gevoelige bestemmingen' in de 

nabijheid van provinciale- en rijkswegen beperkt. Dit heeft consequenties voor de ruimtelijke ordening. Het 

Besluit is gericht op bescherming van mensen met een verhoogde gevoeligheid voor fijn stof (PM10, PM2,5) en 

stikstofdioxide (NO2), in het bijzonder kinderen, ouderen en zieken. Indien een project betrekking heeft op een 

gevoelige bestemming en geheel of gedeeltelijk is gelegen op een afstand van 300 meter aan weerszijden van 

rijkswegen en 50 meter langs provinciale wegen (gemeten vanaf de rand van de weg) mag het totaal aantal 

mensen dat hoort bij een gevoelige bestemming niet toenemen als overschrijding van de grenswaarden voor 

PM10, PM2,5 of NO2 dreigt/plaatsvindt. De volgende gebouwen met de bijbehorende terreinen zijn aangemerkt 

als gevoelige bestemming:  

 scholen;  

 kinderdagverblijven; 

 verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen.  

Het gaat hierbij niet om bestemmingen in de meest enge zin van het woord, maar om alle vergelijkbare 

functies, ongeacht de exacte aanduiding ervan in bestemmingsplannen en andere besluiten. 

 

Planspecifiek 

Luchtkwaliteit ter plaatse van het initiatief 

Vanuit een goede ruimtelijke ordening is de huidige luchtkwaliteit ter plaatse getoetst met behulp van de NSL 

Monitoringstool (www.nsl-monitoring.nl). Door de metingen ter plaatse te toetsen aan de grenswaarden is 

gekeken of sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Uit metingen van het meest nabijgelegen rekenpunt 

193977 (aan de Dolderseweg ter hoogte van plangebied) zijn de volgende concentraties naar voren gekomen: 

 

 NO2 (stikstofdioxide) PM10  

(fijnstof) 

PM2,5  (fijnere 

fractie van fijnstof) 

Gemeten totale concentratie 

jaargemiddelde 2018 (µg/m3) 

21,3 µg/m3 19,4 µg/m3 11,8 µg/m3 

Grenswaarde concentratie 

(µg/m3) 

40 µg/m3 40 µg/m3 25 µg/m3 

 

De gemeten concentraties stikstofdioxide en fijn stof liggen ruim onder de gestelde grenswaarden. Met 

betrekking tot de luchtkwaliteit zijn geen belemmeringen voor onderhavig initiatief. 

 

Bijdrage initiatief 

Ten aanzien van de bijdrage aan luchtkwaliteit is het initiatief van geringe omvang (toevoeging van zes extra 

wooneenheden in het bestaande Sparrenheuvel) ten opzichte van de benoemde grenswaarde (3%). Op basis 

van de te verwachten toename aan verkeersbewegingen ten gevolge van het project is te concluderen dat dit 

project 'niet in betekende mate' bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Een nadere toetsing ten 

aanzien van het aspect luchtkwaliteit kan daarom achterwege blijven. 

 

Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect luchtkwaliteit. 
  

http://externalhyperlink/
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4.1.3  Geluid 

De mate waarin het geluid het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). De kern 

van de wet is dat geluidsgevoelige objecten worden beschermd tegen geluidhinder uit de omgeving. In de Wgh 

worden de volgende objecten beschermd: 

 woningen;  

 geluidgevoelige gebouwen, zoals scholen, ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, psychiatrische 

instellingen en kinderdagverblijven; 

 geluidsgevoelige terreinen (woonwagenstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen).  

 

Het beschermen van deze geluidsgevoelige objecten gebeurt aan de hand van vastgestelde zoneringen. Binnen 

deze zones bepaalt het bevoegd gezag de te hanteren grenswaarden. Er geldt een voorkeursgrenswaarde en 

een bovengrens (hoger mag niet). De Wgh gaat verder onder meer ook in op geluidwerende voorzieningen. De 

belangrijkste bronnen van geluidhinder die bij een ruimtelijke ontwikkeling aan de orde kunnen zijn betreffen: 

industrielawaai, wegverkeerslawaai en spoorweglawaai.  

 

Planspecifiek 

De uitbreiding van het gebouw met de extra wooneenheden vindt plaats aan de achterzijde van de bestaande 

bebouwing, gelegen op circa 75 meter afstand tot de Baarnseweg. Uit onderstaande uitsnede uit het 

Geoportaal van de ODRU geeft het gecumuleerde wegverkeerslawaai (incl. aftrek op basis van art. 110g Wgh) 

ter plaatse van het plangebied in beeld. Ter plaatse van het plangebied is een geluidsbelasting als gevolg van 

wegverkeerslawaai te verwachten van circa 43 dB. Dit voldoet ruim aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

 
 

Een goed woon- en leefklimaat ten aanzien van de te verwachten geluidhinder is aangetoond.  
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4.1.4  Milieuzonering 

Milieuzonering is het aanbrengen van een ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende en milieugevoelige 

functies. Doel is om bij het opstellen van een ruimtelijk plan een goed en veilig leefklimaat te waarborgen, 

maar tegelijkertijd ook aan bedrijven voldoende milieuruimte te bieden voor het uitoefenen van hun 

activiteiten.  

 

De mate waarin bedrijven invloed hebben op hun omgeving is afhankelijk van de aard van de bedrijvigheid en 

de afstand tot een gevoelige bestemming. Milieugevoelige bestemmingen zijn gebouwen en terreinen die naar 

hun aard bestemd zijn voor het verblijf van personen gedurende de dag of nacht of een gedeelte daarvan 

(bijvoorbeeld woningen). Daarnaast kunnen ook landelijke gebieden en/of andere landschappen belangrijk zijn 

bij een zonering tot andere, minder gevoelige, functies zoals bedrijven. 

 

Milieuzonering heeft betrekking op aspecten met een ruimtelijke dimensie, zoals geluid, geur, gevaar en stof. 

De mate van belasting, en daarmee de gewenste aan te houden afstand, kan per aspect en per bedrijfstype en 

verschillen. In de publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG) is een lijst opgenomen met daarin de minimale richtafstanden tussen een gevoelige bestemming en 

bedrijven. Van deze richtafstanden kan worden afgeweken, mits wordt onderbouwd waarom de feitelijke 

milieuhinder als minder belastend wordt gezien. 

 

Het belang van milieuzonering wordt steeds groter aangezien functiemenging steeds vaker voorkomt. Hierbij is 

het motto: 'scheiden waar het moet, mengen waar het kan'.  
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Planspecifiek 

Voorliggend plan betreft de uitbreiding van het bestaande Sparrenheuvel met zes extra wooneenheden.  

In de nabijheid van het plangebied liggen hoofdzakelijk woningen en enkele maatschappelijke (zorg) 

instellingen. Er zijn geen bedrijven in de directe omgeving aanwezig die van invloed zijn op voorliggend 

initiatief. Daarnaast worden er geen bedrijven in hun bedrijfsvoering belemmerd door dit initiatief. 

 

Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect milieuzonering. 

4.1.5  Externe veiligheid 

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico's voor de omgeving die 

ontstaan door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Hierbij gaat het om risicovolle 

inrichtingen, transportroutes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en buisleidingen. 

 

De verplichting om in een ruimtelijk plan in te gaan op deze risico's komt voort uit het 'Besluit externe 

veiligheid inrichtingen' (Bevi), het 'Besluit externe veiligheid transportroutes' (Bevt) en het 'Besluit externe 

veiligheid buisleidingen' (Bevb). Daarnaast zijn in het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Vuurwerkbesluit 

veiligheidsafstanden genoemd die moeten worden aangehouden rond stationaire risicobronnen, niet zijnde 

een Bevi-inrichting.  

De wetgeving richt zich op het beschermen van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Kwetsbaar zijn 

onder meer woningen, onderwijs- en gezondheidsinstellingen, en kinderopvang- en dagverblijven, en grote 

kantoorgebouwen (>1500 m²). Beperkt kwetsbaar zijn kleinere kantoren en winkels, horeca, parkeerterreinen 

en bedrijfsgebouwen waarin geen grote aantallen personen aanwezig zijn.  

 

Binnen het beoordelingskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden 

risico (PR) van 10-6 per jaar en het groepsrisico (GR). Het plaatsgebonden risicobeleid bestaat uit harde 

afstandscontouren tussen risicobron en (beperkt) kwetsbaar object. Het wordt uitgedrukt in een contour van 

10-6 per jaar (de kans dat per jaar 1 persoon overlijdt door een ongeluk met een gevaarlijke stof mag niet 

groter zijn dan 1 op een miljoen). Het groepsrisico legt een relatie tussen de kans op een ramp en het aantal 

mogelijke slachtoffers. Bij de berekening van het groepsrisico spelen mee de aard en hoeveelheid van de 

gevaarlijke stoffen en het aantal potentiële slachtoffers. 

 

Voor de beoordeling van een ruimtelijk plan moet worden vastgesteld of het plangebied is gelegen binnen de 

contouren van het PR en/of het GR. Binnen de 10-6-contour is het realiseren van kwetsbare objecten niet 

toegestaan.  

 

Planspecifiek 

Voorliggend plan betreft de uitbreiding van het bestaande Sparrenheuvel met zes extra wooneenheden. Met 

het initiatief worden daarmee zes nieuwe kwetsbare objecten gerealiseerd en neemt het aantal aanwezige 

personen beperkt toe. Via de website risicokaart.nl kan voor de locatie worden vastgesteld of er in de directe 

omgeving inrichtingen, buisleidingen en / of belangrijke transportroutes aanwezig zijn die in het kader van de 

externe veiligheid van belang zijn. Bijgevoegd een screenshot van die website.  
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Uitsnede risicokaart, het plangebied is blauw omcirkeld (risicokaart.nl)  

 

Er bevinden zich geen relevante risicobronnen in de (directe) nabijheid van het perceel. Tevens bevinden er 

zich geen hoogspanningsmasten in het plangebied. Daarmee vormt het aspect externe veiligheid geen 

belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. De dichtstbijzijnde bron is een route voor gevaarlijke stoffen 

deze ligt op ruim 750 m afstand. Dit is buiten het invloedsgebied van de betreffende route..  

 

Het initiatief is uitvoerbaar vanuit externe veiligheid.   

4.2  Water 

Water is een belangrijk thema in de ruimtelijke ordening. Door verstandig om te gaan met het water kan 

verdroging en wateroverlast (waaronder ook risico van overstromingen e.d.) voorkomen worden en de 

kwaliteit van het water hoog gehouden worden.  

Op Rijksniveau en Europees niveau zijn de laatste jaren veel plannen en wetten gemaakt met betrekking tot 

water. De belangrijkste hiervan zijn het Waterbeleid voor de 21e eeuw, de Waterwet en het Nationaal 

Waterplan.  

 

Waterbeleid voor de 21e eeuw 

De Commissie Waterbeheer 21e eeuw heeft advies uitgebracht over het toekomstige waterbeleid in 

Nederland. De adviezen van de commissie staan in het rapport 'Anders omgaan met water, Waterbeleid voor 

de 21ste eeuw' (WB21). De kern van het rapport WB21 is dat water de ruimte moet krijgen, voordat het die 

ruimte zelf neemt. In het Waterbeleid voor de 21e eeuw worden twee principes (drietrapsstrategieën) voor 

duurzaam waterbeheer geïntroduceerd: 

 vasthouden, bergen en afvoeren: dit houdt in dat water zoveel mogelijk bovenstrooms wordt 

vastgehouden in de bodem en in het oppervlaktewater. Indien nodig wordt overtollig water tijdelijk 

geborgen in bergingsgebieden en pas als vasthouden en bergen niet meer mogelijk is wordt het water 

afgevoerd.   

 schoonhouden, scheiden en zuiveren: hier gaat het erom dat het water zoveel mogelijk schoon wordt 

gehouden. Vervolgens worden schoon en vuil water zoveel mogelijk gescheiden en als laatste komt het 

zuiveren van verontreinigd water aan bod.     
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Waterwet 

De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater en verbetert ook de samenhang tussen 

waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de Waterwet een flinke bijdrage aan 

kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van regels, vergunningstelsels en administratieve lasten. Een 

belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de aloude vergunningstelsels uit de voorheen afzonderlijke 

waterbeheerwetten zijn gebundeld. Dit  resulteert in één vergunning, de watervergunning. 

 

Nationaal Waterplan 

Op basis van de Waterwet is het Nationaal Waterplan vastgesteld door het kabinet. Dit Nationaal Waterplan 

geeft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale waterbeleid in de planperiode 2016-2021, met 

een vooruitblik richting 2050. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, 

beschikbaarheid van voldoende en schoon water en de diverse vormen van gebruik van water. Het geeft 

maatregelen die in de periode 2016-2021 genomen moeten worden om Nederland ook voor toekomstige 

generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te benutten.  

 

Beleid Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 

Het beleid van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is neergelegd in het Waterbeheerplan 

'Waterkoers 2016-2021'. De focus betreft het werken aan veilig, voldoende en gezond water tegen 

aanvaardbare maatschappelijke kosten. Het hoogheemraadschap richt zich op beheren en ontwikkelen van 

het watersysteem over de eigen grenzen heen en speelt in op ontwikkelingen van de maatschappij door actief 

het gesprek aan te gaan en samen te werken. 

 

Het Hoogheemraadschap hanteert beleidsregels op grond van de Keur 2009. Uitbreiding van verhard 

oppervlak moet, vanuit hydrologische optiek gezien, waterbalansneutraal plaatsvinden. Als hiervoor berging of 

vertraging van de afvoer plaatsvindt, bijvoorbeeld door het realiseren van een wadi (greppel) of een 

ondergrondse infiltratievoorziening, dient met een maatwerkberekening te worden aangetoond dat de 

voorgestelde voorziening voldoet. Bij een ontwikkeling waarbij minder nieuw verhard oppervlak, waarvan het 

hemelwater direct of indirect op het oppervlaktewater wordt geloosd, wordt gerealiseerd dan 500 m² binnen 

de bebouwde kom en minder dan 1.000 m² buiten de bebouwde kom, is geen compensatie nodig.  

Indien infiltratie in de bodem geen oplossing biedt, kan er nieuwe bergingscapaciteit aangelegd worden die de 

extra afvoer van het nieuwe verharde oppervlak als het ware neutraliseert dan wel de piekafvoer opvangt. 

Wanneer het nieuw verhard oppervlak tussen 500 m² (binnen bebouwde kom) of 1.000 m² (buiten bebouwde 

kom) en 10.000 m² ligt, is het minimaal benodigd extra oppervlak open water 15% van het aan te leggen extra 

verhard oppervlak. Bij een nieuw verhard oppervlak van meer dan 10.000 m² is een maatwerkberekening 

nodig. 

 

Watertoets 

De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat 

meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is geen technische toets, maar een 

proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder in een zo vroeg mogelijk stadium 

met elkaar in gesprek. De watertoets bestaat uit twee onderdelen: 

 de verplichting aan initiatiefnemers van ruimtelijke plannen om de waterbeheerder vroegtijdig in de 

planvorming te betrekken, en 

 de verplichting aan initiatiefnemers van ruimtelijke plannen om in hun plan verantwoording af te leggen 

over de manier waarop omgegaan is met de inbreng van de waterbeheerder. Dit laatste gebeurt 

doorgaans in de waterparagraaf bij het betreffende plan. 
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Planspecifiek 

Watertoets 

Voor dit plan is de digitale watertoets ingevuld, zie bijlage 3. Hieruit blijkt dat er geen (beschermingszones van) 

beschermde waterkeringen/watergangen in het plangebied liggen.  

 

Hemelwater 

Benodigde waterberging 

Vanuit het gemeentelijk waterbeleid dient hemelwater op eigen terrein geborgd te worden. Het plan voorziet 

hierin. Om te bepalen of en hoeveel hemelwaterberging er gerealiseerd dient te worden, is het nodig om de 

toename van het verhard oppervlak te bepalen. De totale toename van het verharde oppervlakte omvat circa 

390 m². Gezien de toename aan verharding onder de vrijstellingsgrens van 500 m² blijft is watercompensatie 

niet nodig. Hemelwater wordt op eigen terrein geïnfiltreerd in de bodem, gezien de samenstelling van 

ondergrond is deze voldoende doorlatend om dit zonder problemen te realiseren.  

 

Het initiatief is uitvoerbaar vanuit water. 

4.3  Ecologie 

Bij ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met de natuurwaarden ter plaatse. De Wet 

natuurbescherming beschermt natuurgebieden, inheemse soorten en het bosopstanden in Nederland.  

 

Gebiedsbescherming 

In de Wet natuurbescherming worden de zogenoemde Natura 2000-gebieden beschermd. Natura 2000 is de 

overkoepelende naam voor gebieden die worden beschermd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Volgens deze 

Europese richtlijnen moeten lidstaten specifieke diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving (habitat) 

beschermen om de biodiversiteit te behouden. Natura 2000-gebieden kennen een zogenaamde 'externe 

werking'. Dit betekent dat ontwikkelingen die buiten de begrenzing van de Natura 2000-gebieden gelegen zijn, 

ook getoetst moeten worden of er significant negatieve effecten optreden op het betreffende gebied.  

 

Soortenbescherming 

Een hoofdstuk in de Wet natuurbescherming regelt de bescherming van de in het wild voorkomende inheemse 

planten en dieren: de soortenbescherming. De wet richt zich vooral op het in stand houden van populaties van 

soorten die bescherming behoeven. In de wet zijn algemene en specifieke verboden vastgelegd ten aanzien 

van beschermde dier- en plantensoorten. Bekeken moet worden in hoeverre ruimtelijke plannen negatieve 

gevolgen hebben op beschermde dier- en plantensoorten en of er compenserende of mitigerende 

maatregelen genomen moeten worden. De wet geeft de mogelijkheid aan provincies om voor een bepaald 

aantal soorten via een verordening een algemene vrijstelling op bepaalde verbodsbepalingen te geven.  

Daarnaast geldt voor iedereen in Nederland altijd, dus ook los van het voorliggende beoogde ruimtelijke 

project, dat de zorgplicht nageleefd moet worden bij het verrichten van werkzaamheden. Voor menige soort 

geldt dat indien deze zorgplicht nagekomen wordt een bepaald beoogd project uitvoerbaar is.  
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Bescherming bosopstanden 

De Boswet heeft tot doel het areaal bos en houtopstanden te beschermen. Bos mag daarom niet zomaar 

worden gekapt. Houtopstanden die onder de Boswet vallen, mogen alleen worden gekapt onder bepaalde 

voorwaarden. Allereerst moet de eigenaar de kap van te voren melden. Daarnaast dient de eigenaar van het 

bos ervoor te zorgen dat drie jaar na het kappen van het bos, hetzelfde areaal bos aanwezig is in de vorm van 

jonge beplanting. Dit geldt voor houtopstanden van 10 are en groter en een bomenrij van 20 bomen en meer. 

Niet alle houtopstanden vallen onder de werking van de Boswet. Populieren, wilgen, essen of elzen die zijn 

bedoeld voor de productie als houtige biomassa zijn uitgezonderd van de meld- en herplantplicht indien ten 

minste eens per tien jaar wordt geoogst. Ook kerstbomen (niet ouder dan twintig jaar), kweekgoed, 

fruitbomen en windschermen om boomgaarden zijn uitgezonderd.  

 

Planspecifiek 

Gebiedsbescherming 

De ontwikkeling betreft de toevoeging van zes wooneenheden binnen woonzorglocatie Sparrenheuvel binnen 

het bestaand stedelijk gebied. De planlocatie maakt daarbij geen deel uit van een beschermd gebied en/of 

locatie betreffende: Natura 2000, Beschermd natuurmonument, Wetland, Nationaal Park of Gelders 

Natuurnetwerk. De locatie is gelegen op een afstand van 135 meter tot het Natuurnetwerk Nederland en op 

een afstand van circa 9 km tot het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied 'Oostelijke Vechtplassen'. Gelet op de 

aard van de voorgenomen ontwikkeling, afstand tot beschermd gebied kan een effect op Natura2000-

gebieden worden uitgesloten.  

 

Soortenbescherming 

Ten behoeve van het initiatief is een Quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd (zie bijlage 4), waarin 

onderzoek is gedaan naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de mogelijke effecten van de 

ingreep daarop. Uit de quickscan blijkt dat vleermuizen mogelijk gebruik maken van de grove den met holten. 

Tevens is  planlocatie mogelijk geschikt leefgebied voor algemene zoogdieren, foeragerende vleermuizen, 

amfibieën, insecten en broedvogels welke niet beschermd zijn (behoudens de Algemene zorgplicht) onder de 

Wet natuurbescherming. Er dienen enkele algemene maatregelen worden getroffen ten aanzien van de 

Algemene zorgplicht, foeragerende vleermuizen en algemene broedvogels. Daarnaast zullen binnen de 

beoogde ontwikkeling slechts enkele bomen (2 tot 6 stuks) op het erf verwijderd worden. Hiervoor is een 

melding in het kader van de Wnb niet noodzakelijk.   

 

Door middel van een boominspectie (zie bijlage 5) is vastgesteld dat de te kappen grove den niet geschikt is als 

verblijfplaats voor vleermuizen (soortenbescherming).  

 

Conclusie 

Het realiseren van het initiatief, waarbij de schuur en enkele bomen worden gesaneerd en een verlenging van 

de aanbouw en parkeerplaats worden gerealiseerd, is uitvoerbaar in het kader van de Wet 

natuurbescherming.  

4.4  Verkeer 

Onderdeel van goede ruimtelijke ordening is het effect van een beoogd nieuw project op de verkeersstructuur.  

Op 11 september 2018 heeft de gemeenteraad van Zeist het Paraplubestemmingsplan Parkeernormen Zeist 

vastgesteld. Hierin is opgenomen dat bij nieuwbouwplannen het aantal benodigde parkeerplaatsen wordt 

bepaald op basis van de parkeerbeleidsnota van de gemeente Zeist uit 2004. Hierin zijn parkeernormen 

opgenomen, die gebaseerd zijn op parkeerkencijfers van het CROW. De parkeernormen gelden voor 

nieuwbouw-, uit- en inbreidingsprojecten, alsmede functieveranderingen. De parkeernormen zijn gebaseerd 

op de parkeerkencijfers uit CROW-publicatie 381: 'Toekomstbestendig parkeren.  
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De gemeente wordt geclassificeerd als een 'matig stedelijke gemeente' en de locatie wordt beschouwd als 

'rest bebouwde kom'. Voor een serviceplat/aanleunwoning geldt een parkeernorm van 0,6 per wooneenheid, 

waarmee het initiatief een parkeerbehoefte van 3,6 parkeerplaatsen heeft. Aan de voorzijde van het pand zal 

de parkeerplaats worden uitgebreid met 4 parkeerplaatsen waarmee wordt voldaan aan de parkeerbehoefte, 

zie paragraaf 2.2. 

 

De verkeersaantrekkende werking neemt door dit plan niet noemenswaardig toe. De nieuwe bewoners zijn 

hulpbehoevend en hebben in principe geen auto. De toename aan verkeer zal hoofdzakelijk bezoekers van de 

bewoners betreffen. De Baarnseweg kan deze lichte toename goed aan. 

4.5  Cultuurhistorie en archeologie 

In elk bestemmingsplan moet een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop met de in het gebied 

aanwezige cultuurhistorische waarden wordt omgegaan. Denk aan aanwezige monumenten, historische 

gebieden, kenmerkende (straat)beelden en landschapselementen. Bij het maken van plannen kan ook (weer) 

rekening gehouden worden met al deze elementen die er vroeger wel waren maar nu niet meer. Een bijzonder 

onderdeel van cultuurhistorie is archeologie. 

 

Cultuurhistorie 

Het belang van cultuurhistorie is wettelijk vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening. Het Besluit geeft aan 

dat “een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de 

grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden” in het bestemmingsplan opgenomen 

moet worden. Het voornaamste doel hiervan is om het cultuurhistorische karakter van Nederland op 

gebiedsniveau te behouden en te versterken. 

 

Archeologie 

De bescherming van archeologische waarden bij ruimtelijke ontwikkelingen is geregeld in de Erfgoedwet. De 

essentie van de wettelijke bescherming is dat archeologische resten zoveel mogelijk in de bodem bewaard 

blijven. Bij ruimtelijke plannen geldt de verplichting om rekening te houden met bekende en te verwachten 

archeologische waarden. Indien ingrepen gepaard gaan met een verstoring van de bodem, kan het nodig zijn 

om nader onderzoek te doen, zodat - waar nodig - de archeologische waarden veiliggesteld kunnen worden 

en/of het plan aangepast kan worden. De verantwoordelijkheid voor archeologische waarden ligt bij de 

gemeente.  

Op basis van artikel 5.10 van de Erfgoedwet zijn mogelijke (toevals)vondsten bij het verrichten van 

werkzaamheden in de bodem altijd beschermd. Er geldt een meldingsplicht bij het vinden van (mogelijke) 

waardevolle zaken.   

 

Planspecifiek 

Cultuurhistorie 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een cultuurhistorie waardevol gebied. Tevens zijn er geen 

monumenten aanwezig.  

 

Archeologie 

Op de archeologische beleidsadvieskaart gemeente Zeist is het plangebied aangegeven met een lage 

verwachtingswaarde. Gezien de te realiseren aanbouw aan het bestaande pand kleiner is dan 1.000 m² hoeft 

geen nader onderzoek plaats te vinden. Geconcludeerd wordt dat het aspect archeologie geen belemmering 

vormt voor voorgenomen ontwikkeling.  

 

Het initiatief is uitvoerbaar vanuit cultuurhistorie en archeologie.  
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4.6  Economische uitvoerbaarheid 

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient, op grond van artikel 3.1.6 lid 1, sub f van het Bro, 

onderzoek plaats te vinden naar de (economische) uitvoerbaarheid van het plan. In principe dient bij 

vaststelling van een ruimtelijk besluit tevens een exploitatieplan vastgesteld te worden om verhaal van 

plankosten zeker te stellen. Op basis van 'afdeling 6.4 grondexploitatie', artikel 6.12, lid 2 van de Wro kan de 

gemeenteraad bij het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan echter besluiten geen exploitatieplan 

vast te stellen indien: 

 het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen gronden anderszins 

verzekerd is;  

 het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4°, onderscheidenlijk 

5°, niet noodzakelijk is; 

 het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, 

onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is. 

 

Planspecifiek 

De ontwikkelingskosten komen geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Hiertoe zal de gemeente 

voorafgaand aan de planologische procedure met de initiatiefnemer een exploitatieovereenkomst afsluiten. 

Voor de realisatie van het plan hoeft de gemeente geen investering te doen. De kosten die door de gemeente 

gemaakt worden voor het voeren van de planologische procedure zijn verrekend in de leges. Eventuele extra 

gemeentelijke kosten worden gedekt door de exploitatieovereenkomst.  

Tevens zal een overeenkomst betreffende planschade worden afgesloten. Deze kosten komen eveneens 

geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Deze overeenkomst zal als een separate rapportage worden 

opgenomen. Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd kan worden dat het plan economisch 

uitvoerbaar is. 
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Hoofdstuk 5  Procedure 

5.1  Inspraak en overleg 

Inspraak 

Dit plan met een beperkte reikwijdte is niet voor inspraak ter visie gelegd. De directe buren, Baarnseweg 18a 

(ten noorden) en 16 (ten zuiden), zijn op de hoogte van dit plan en zijn positief over de planvorming. Zie voor 

een kort verslag van de participatie bijlage 6. 

 

Overleg  

In deze paragraaf, of in een separate bijlage, worden te zijner tijd de resultaten van de inspraak ex artikel 3.1.6 

Bro opgenomen. 

5.2  Van ontwerp naar vaststelling 

De omgevingsvergunning is voorbereid met toepassing van een uitgebreide procedure ex artikel 2.12 lid 1 

onder a sub 3° Wabo juncto artikel 3.10 Wabo. Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken zal als ontwerp 

voor een termijn van zes weken ter inzage liggen. Een ieder kan hierop zienswijzen indienen. Bij het 

vaststellingsbesluit wordt hierop nader ingegaan.  
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Bijlagen bij de onderbouwing 
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Bijlage 1  Beplantingsplan en inpassing parkeren 
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Bijlage 2  Bodemonderzoek 
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Bijlage 3  Watertoets 
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Bijlage 4  Ecologisch onderzoek 
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Bijlage 5  Notitie Boominspectie 



38   Baarnseweg 18 Bosch en Duin  

  



 Baarnseweg 18 Bosch en Duin  39  

Bijlage 6  Buurtparticipatie  
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1. INLEIDING 

 

 

In opdracht van Lang Leve Thuis heeft Inventerra in oktober 2020 een verkennend bodemonderzoek 

conform de NEN 5740 verricht op de locatie aan de Baarnseweg 18 te Bosch en Duin. 

 

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen aanvraag Omgevingsvergunning in verband 

met de geplande uitbreiding van het pand. Het doel is het vaststellen van de huidige bodemkwaliteit en of 

deze bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor het voorgenomen gebruik. 

 

Onderhavig onderzoek is uitgevoerd conform de werkwijze volgens de NEN 5725:2017 (Strategie voor het 

uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek) en de NEN 5740 (Strategie voor het uitvoeren van een 

verkennend bodemonderzoek). 

 

Kwaliteit 

Inventerra is door Normec Certifications gecertificeerd voor de BRL SIKB 2000, protocol 2001, 2002 en 

2018 (certificaatnummer EC-SIK-20241) en de BRL SIKB 6000, protocol 6001 en 6002 (certificaatnummer 

EC-SIK-60009) en is tevens door TÜV Nederland gecertificeerd voor de algemene kwaliteitsnorm NEN-EN-

ISO 9001. 

 

De genoemde beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is onderdeel van een certificatiesysteem voor het gehele 

proces van veldwerk bij milieuhygiënisch onderzoek, inclusief alle secundaire processen, dat begint bij de 

acceptatie van het veldwerk en dat eindigt bij de overdracht van veldgegevens en monsters, inclusief de 

daarbij horende veldwerkrapportage, aan de opdrachtgever. 

 

Op dit bodemonderzoek zijn de volgende protocollen, behorende bij de BRL SIKB 2000, van toepassing: 

☒ 2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 

grondmonsters en waterpassen. 

☐ 2002 – Het nemen van watermonsters. 

☐ 2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem. 

 

De beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is niet van toepassing op: 

• de processen vóór het veldwerk, zoals vraagstelling, gegevens verzamelen en onderzoeksvoorstel; 

• de processen ná het veldwerk, zoals laboratoriumanalyses, interpretatie van analyse- en 

veldwerkresultaten en advies; 

• veldwerk anders dan middels de technieken boringen, steken en graven van sleuven, inclusief alle 

veldwerk dat volgt op deze technieken zoals plaatsen van peilbuizen of bemonsteren van peilbuizen; 

• de monsterneming in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. 

 

Inventerra verklaart hierbij geen organisatorische, financiële of juridische binding te hebben met de 

opdrachtgever en/of de onderhavige onderzoekslocatie en verklaart daarmee te voldoen aan de vereisten 

zoals gesteld in Kwalibo (Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer). 
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2. MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK NEN 5725 

 

 

2.1 Algemeen 

 

Om inzicht te krijgen over de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen wordt relevante informatie 

over de onderzoekslocatie en eventueel de beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld, 

geanalyseerd en geïnterpreteerd. De te verzamelen informatie is afhankelijk van de aanleiding en het doel 

van het vooronderzoek. De aanleiding voor het navolgend beschreven vooronderzoek is het opstellen van 

een hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van het uit te voeren bodemonderzoek (aanleiding A 

uit de NEN 5725:2017). 

 

Ten behoeve hiervan dient in ieder geval informatie te worden verzameld over: 

• Bodemopbouw en geohydrologie, inclusief informatie over de verwachte aan- of afwezigheid van 

antropogene lagen in de bodem; 

• Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit op basis van de bodemkwaliteitskaart, reeds uitgevoerde 

bodemonderzoeken en of mogelijk sprake kan zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging; 

• Gebruik en beïnvloeding van de locatie, verdachte situaties, asbest, activiteiten en/of ongewone 

voorvallen, op basis van het voormalige en huidige gebruik. 

 

Voor het verzamelen van de benodigde informatie kunnen meerdere informatiebronnen worden 

geraadpleegd, zoals: 

• Informatie/interview(s) eigenaar en/of opdrachtgever 

• Archieven gemeente, milieudienst en/of provincie 

• Online bronnen zoals Bodemloket.nl en Topotijdreis.nl 

• Bodemkwaliteitskaarten 

• Topografische kaarten 

• Geohydrologische kaarten 

 

Verder dient een terreinverkenning te worden uitgevoerd. Deze kan eventueel meteen voorafgaand aan de 

uitvoering van het veldwerk worden uitgevoerd. 

 

Vermeld dient te worden dat de verantwoordelijkheid voor de resultaten van onderhavig onderzoek wordt 

beperkt tot de aan deze resultaten ten grondslag liggende en op het moment van onderzoek ter beschikking 

staande gegevens, alsmede de bij de terreininspectie(s) ter plaatse van de onderzoekslocatie 

geconstateerde situatie. 

 
2.2 Verzamelde informatie vooronderzoek 

 

In de navolgende tabel is de tijdens het vooronderzoek verzamelde relevante informatie weergegeven. 
 
Tabel 1 Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek 

Gegevens onderzoekslocatie 

Adres Baarnseweg 18 te Bosch en Duin 

Kadaster Zeist, sectie K, nr. 5 (ged.) en 463 (ged.) 

XY-coördinaten X: 145.075     Y: 459.393 

Begrenzing 

onderzoekslocatie 

De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. 

De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt bijna 1.000 m². 

Huidig gebruik Tuin 

Toekomstig gebruik Gepland is de uitbreiding van het bestaande pand. 

Omgeving De locatie is gelegen in bosachtig gebied met voornamelijk woningen. Westelijk bevindt 

zich de openbare weg. 
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Vervolg tabel 1 Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek 

Overige informatie vooronderzoek 

Informatie via 

opdrachtgever 

Geen bijzonderheden 

Terreinverkenning 

 

 

 

• De locatie is in gebruik als tuin. 

• Bij de terreininspectie is aandacht besteed aan het voorkomen van verdachte 

punten, zoals brandplaatsen, terreinophogingen of verzakkingen, aanwezigheid 

van puin op de bodem en de aanwezigheid van asbestverdachte bouw- en/of 

verhardingsmaterialen. Voornoemde aspecten zijn niet waargenomen. 

Kaartmateriaal 

 

Topotijdreis: Tot 1932 was ter plaatse sprake van bos. Daarna is bebouwing te 

onderscheiden. Voor zover te herleiden zijn er geen kassen, boomgaarden of sloten 

aanwezig geweest op de onderzoekslocatie. 

Omgevingsdienst regio 

Utrecht (ODRU) 

Bodeminformatie onderzoekslocatie: Volgens de website van de omgevingsdienst is er 

op het perceel sprake geweest van een ondergrondse huisbrandolietank. Deze tank is 

in februari 1998 gesaneerd middels verwijderen. Voorafgaande aan de sanering heeft 

een bodemonderzoek plaatsgevonden. Het rapport hiervan is niet meer te achterhalen, 

maar uit een beoordeling blijkt dat geen noemenswaardige verontreinigingen zijn 

aangetoond. 

Bodeminformatie aangrenzende percelen: Aan de Baarnseweg 16 is door Hopman en 

Peters een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (rapport 13-P-157, d.d. 9 juli 

2013). Bij het onderzoek zijn in de grond en in het grondwater lichte verontreinigingen 

met voornamelijk zware metalen en in de bovengrond tevens PAK aangetoond. 

Bodemkwaliteitskaart De locatie is gelegen in een zone met ontgravingsklasse “AW/Landbouw-natuur” voor 

zowel de bovengrond als de ondergrond. 

Geohydrologie 

(DinoLoket en 

Grondwaterkaarten TNO) 

Het maaiveld ter plaatse bevindt zich op ca. 9 m+NAP. 

Tot grote diepte is sprake van zandige afzettingen, onder andere bestaande uit 

afzettingen van de Formaties van Boxtel, Drente, Sterksel, Peize, Waalre en Maasluis. 

Diepte grondwater: ca. 5 m-mv 

Stromingsrichting freatisch grondwater, tevens grondwater eerste watervoerend 

pakket: westelijk 

 

In bijlage 1 zijn de kadastrale informatie en de situatietekening bijgevoegd. In bijlage 5 zijn relevante 

gegevens van het vooronderzoek opgenomen. 

 
2.3 Hypothese 

 
Ten behoeve van het opstellen van de onderzoekshypothese(s) dienen de volgende onderzoeksvragen te 

worden beantwoord: 

 

Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie? 

De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven op de situatietekening in bijlage 1. 

 

Is sprake van bodemvreemde lagen en waar bevinden deze zich? 

Er is op grond van het vooronderzoek geen aanleiding om te verwachten dat sprake is van bodemvreemde 

lagen. 

 

Is de bodem asbestverdacht? 

Omdat op grond van het vooronderzoek geen bodemvreemde lagen worden verwacht, is de bodem 

vooralsnog onverdacht voor asbest. 

 

Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de bodemkwaliteitskaart en welke lagen 

zijn daarbij te onderscheiden? 

De locatie is gelegen in een zone met ontgravingsklasse “AW/Landbouw-natuur” voor zowel de bovengrond 

als de ondergrond. 
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Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het 

grondwater? 

Er wordt niet verwacht dat eventuele activiteiten op de omliggende percelen de bodemkwaliteit op het 

onderzoeksterrein negatief hebben beïnvloed. 

 

Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek 

noodzakelijk? 

Op de locatie is in het verleden alleen onderzoek uitgevoerd bij de ondergrondse tank. Het overige terrein 

is niet onderzocht; derhalve is de uitvoering van bodemonderzoek nodig. 

 

Wordt op de locatie of een deel daarvan (een geval van ernstige) bodemverontreiniging 

vermoed? Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging, waar liggen ze en wat 

zijn verdachte parameters? 

Er is geen reden om te verwachten dat de bodem op de locatie verontreinigd is. 

 

Welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van bodemonderzoek? 

Voor het bodemonderzoek wordt de onderzoeksstrategie voor een ‘onverdachte locatie’ (ONV-NL, NEN 

5740) gehanteerd. 
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3. OPZET, UITVOERING EN RESULTATEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 

 

 

3.1 Onderzoeksopzet 

 

Op basis van de in het vorige hoofdstuk geformuleerde hypothese en onderzoeksstrategie is de minimaal 

benodigde onderzoeksinspanning bepaald. In onderstaande tabel is aangegeven welke werkzaamheden en 

analyses volgens de NEN 5740 worden verricht. 

 
Tabel 2 Veldwerkzaamheden en analyses 

Locatie Strategie Veldwerk Analyses 

   boringen peilbuizen bg og gw 

Opp. <1.000 m2 ONV-NL 4x 0,5 m-mv 

2x 2,0 m-mv 

-* 1x NENG 1x NENG -* 

Verklaring tabel: 

m-mv: meter-maaiveld bg: bovengrond og: ondergrond gw: grondwater 

* : omdat tijdens het veldwerk bleek dat het grondwater zich dieper bevond dan 5 m-mv is grondwateronderzoek niet 

nodig 

NENG : standaardpakket grond (droge stofgehalte, organisch stof- en lutumgehalte, 9 zware metalen (barium, cadmium, 

kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), 

polychloorbifenylen (PCB), minerale olie) 

NENW : standaardpakket grondwater (9 zware metalen, minerale olie, vluchtige aromatische en gehalogeneerde 

koolwaterstoffen (BTEXN en VOCl) 

 

Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in en op de bodem beperkt zich tot het doen van 

waarnemingen tijdens de terreininspectie en tijdens het boren. Dit asbestonderzoek is indicatief. Specifiek 

onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in grond en/of puin, conform de NEN 5707/5897, maakt geen 

onderdeel uit van dit bodemonderzoek. 

 

3.2 Uitvoering veldwerk 

 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen 2001 

en 2002. De uitvoerend veldmedewerker, dhr. P. van Achterberg, is in dit kader geregistreerd bij 

Rijkswaterstaat Leefomgeving. 

 

Op 27 oktober 2020 zijn in totaal 6 boringen (boringen 101 t/m 106) geplaatst, in diepte variërend van 1,0 

– 5,0 m-mv. De situering van de boringen is weergegeven in bijlage 1.2. 

 

Het omhoog gebrachte bodemmateriaal is ter plaatse zintuiglijk beoordeeld, de vrijgekomen grond is 

geclassificeerd en bodemvreemde elementen en waarneembare afwijkingen (zoals kleur, geur, 

bijmengingen, verontreinigingen) zijn beschreven in boorprofielen, welke in bijlage 2 zijn bijgevoegd. Bij 

iedere boring zijn monsters genomen van de te onderscheiden bodemlagen. 

 

De bestaat tot de maximale boordiepte geheel uit zand. In de bovengrond (ca. 0 – 0,5 m-mv) zijn plaatselijk 

bijmengingen met bodemvreemde materialen (baksteen en koolas) waargenomen. 

 

In en op de bodem is geen asbestverdacht (plaat)materiaal waargenomen; onder asbestverdacht 

(plaat)materiaal wordt materiaal verstaan dat op basis van voorkennis en/of een visuele beoordeling een 

hoeveelheid asbest zou kunnen bevatten. 

 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen van de proceseisen 

opgetreden. 
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3.3 Uitvoering chemisch-analytisch onderzoek 

 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de geanalyseerde grondmonsters en de uitgevoerde 

analyses. De analyseresultaten zijn getoetst aan het vigerende bodembeleid en zijn eveneens weergegeven 

in de tabel. Daarbij zijn alleen de parameters vermeld die verhoogd zijn ten opzichte van de 

achtergrondwaarden. Het analysecertificaat is bijgevoegd in bijlage 3. In bijlage 4 is het wettelijk 

toetsingskader beschreven en is de uitgebreide toetsing van de analyseresultaten bijgevoegd. 

 
Tabel 4 Overzicht grondmonsters en analyseresultaten 

Grond 
Boring met traject 

(m-mv) 
Analyse Toelichting > AW > T > I 

MM1 

101 (0,20 - 0,50) 

102 (0,20 - 0,50) 

103 (0,00 - 0,50) 

105 (0,00 - 0,50) 

106 (0,20 - 0,50) 

NENG 

Zandige bovengrond, 

met bijmengingen van 

bodemvreemde 

materialen 

PCB (0,02) 

Zink (0,08) 

Lood (0,05) 

PAK (0,01) 

- - 

MM2 

101 (0,50 - 1,00) 

101 (1,00 - 1,50) 

103 (0,50 - 1,00) 

104 (0,50 - 1,00) 

104 (1,00 - 1,50) 

106 (0,50 - 1,00) 

NENG Zandige ondergrond - - - 

Verklaring tabel: 

NENG : standaard pakket grond 

> AW : overschrijding achtergrondwaarde(n) 

> T : overschrijding voormalige tussenwaarde(n) 

> I : overschrijding interventiewaarde(n) 

-  : geen overschrijding 

(getal)  : verontreinigingsfactor t.o.v. de interventiewaarde (interventiewaarde is factor 1) 

(-)  : verontreinigingsfactor is kleiner dan 0,01 
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

 

In opdracht van Lang Leve Thuis heeft Inventerra in oktober 2020 een verkennend bodemonderzoek 

conform de NEN 5740 verricht op de locatie aan de Baarnseweg 18 te Bosch en Duin. De onderzoekslocatie, 

met een oppervlakte van bijna 1.000 m², is in gebruik als tuin. 

 

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen aanvraag Omgevingsvergunning in verband 

met de geplande uitbreiding van het pand. Het doel is het vaststellen van de huidige bodemkwaliteit en of 

deze bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor het voorgenomen gebruik. 

 

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek is een hypothese opgesteld met betrekking tot een mogelijke 

verontreinigingssituatie in de bodem, namelijk onverdacht voor het voorkomen van bodemverontreiniging. 

 

Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 

• In het mengmonster van de bovengrond (MM1) is een lichte verontreiniging met zink, lood, PCB en 

PAK aangetoond. 

• De ondergrond is niet verontreinigd met de onderzochte parameters. 

 

Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek dient de hypothese ‘onverdacht voor verontreiniging’ 

formeel verworpen te worden, vanwege de aangetoonde licht verhoogde gehalten in de bovengrond. De 

aangetoonde licht verhoogde gehalten zijn echter zodanig licht verhoogd, dat nader onderzoek of nadere 

maatregelen niet noodzakelijk worden geacht. Er zijn milieuhygiënisch gezien geen belemmeringen voor 

de voorgenomen bouwplannen. 

 

Dit onderzoek is onder Kwalibo (een onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit) uitgevoerd. Het betreft 

echter géén partijkeuring. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan er sprake zijn 

van beperkingen in de hergebruiksmogelijkheden en/of van verwerkingskosten. Ook kan door derden, 

ongeacht de resultaten van dit bodemonderzoek, een keuring van de af te voeren partij verlangd worden 

en/of een onderzoek naar PFAS. Bij graafwerkzaamheden in de grond dient rekening gehouden te worden 

met eventueel te treffen veiligheidsmaatregelen conform de CROW-publicatie 400. Voor verdere informatie 

hierover kunt u zich tot Inventerra wenden. 

 



 

B I J L A G E N 

 

 

Bijlage 1 Weergave onderzoekslocatie 

Bijlage 1.1 Kadastrale gegevens 

Bijlage 1.2 Situatietekening 

Bijlage 1.3 Foto’s 

Bijlage 2 Boorprofielen 

Bijlage 3 Analysecertificaten 

Bijlage 4 Toetsingskader en toetsingswaarden 

Bijlage 5 Resultaten vooronderzoek 

Bijlage 6 Kwaliteitsaspecten van het onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage 1 Weergave onderzoekslocatie 

  



 

Bijlage 1.1 Kadastrale gegevens 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 19 oktober 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Zeist
K
5

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 20-2339



BETREFT

Zeist K 5
UW REFERENTIE

20-2339
GELEVERD OP

19-10-2020 - 11:22
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11077625816
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

16-10-2020 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

16-10-2020 - 14:59
BLAD

1 van 2

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Zeist K 5
Kadastrale objectidentificatie : 029280000570000

Locaties Baarnseweg 18
3735 MG  Bosch en Duin
Locatiegegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verblijfsobject ID: 0355010000791908

Baarnseweg 18 K 10
3735 MG  Bosch en Duin
Verblijfsobject ID: 0355010000813023

Baarnseweg 18 K 11
3735 MG  Bosch en Duin
Verblijfsobject ID: 0355010000813025

Baarnseweg 18 K 1
3735 MG  Bosch en Duin
Verblijfsobject ID: 0355010000813005

Baarnseweg 18 K 2
3735 MG  Bosch en Duin
Verblijfsobject ID: 0355010000813007

Baarnseweg 18 K 3
3735 MG  Bosch en Duin
Verblijfsobject ID: 0355010000813009

Baarnseweg 18 K 4
3735 MG  Bosch en Duin
Verblijfsobject ID: 0355010000813011

Baarnseweg 18 K 5
3735 MG  Bosch en Duin
Verblijfsobject ID: 0355010000813013

Baarnseweg 18 K 6
3735 MG  Bosch en Duin
Verblijfsobject ID: 0355010000813015

Baarnseweg 18 K 7
3735 MG  Bosch en Duin
Verblijfsobject ID: 0355010000813017

Baarnseweg 18 K 8
3735 MG  Bosch en Duin
Verblijfsobject ID: 0355010000813019

Baarnseweg 18 K 9
3735 MG  Bosch en Duin
Verblijfsobject ID: 0355010000813021

https://www.kadaster.nl/-/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.29280000570000
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0355010000791908
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0355010000813023
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0355010000813025
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0355010000813005
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0355010000813007
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0355010000813009
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0355010000813011
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0355010000813013
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0355010000813015
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0355010000813017
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0355010000813019
https://bagviewer.kadaster.nl/lvbag/bag-viewer/index.html#?searchQuery=0355010000813021


BETREFT

Zeist K 5
UW REFERENTIE

20-2339
GELEVERD OP

19-10-2020 - 11:22
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11077625816
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

16-10-2020 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

16-10-2020 - 14:59
BLAD

2 van 2

Kadastrale grootte 4.025 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 145075 - 459393
Omschrijving Terrein (natuur)

Koopsom € 2.280.000
Met meer onroerend goed verkregen

Koopjaar 2019

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

Overige aantekening Erfdienstbaarheid
Afkomstig uit stuk Hyp4 76474/79

Stuk betreffende erfdienstbaarheden
Ingeschreven op 27-09-2019 om 11:42

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Afkomstig uit stuk Hyp4 75290/44

Overdracht (eigendom en/of beperkt recht)
Ingeschreven op 29-03-2019 om 14:12

Naam gerechtigde Sparrenheuvel Vastgoed B.V.
Adres Baarnseweg 18

3735 MG  BOSCH EN DUIN
Statutaire zetel BOSCH EN DUIN

KvK-nummer 72199768 (Bron: Handelsregister)
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het Handelsregister

Voor een eensluidend uittreksel, de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens

zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
Heeft u nog vragen? Neem contact op met de klantenservice.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_76474_79
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_75290_44
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.Persoon.553495939
https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=72199768
https://www.kadaster.nl/contact
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Bijlage 1.3 Foto’s 

 

Foto 1 Foto 2 
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Bijlage 2 Boorprofielen 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de mate van bijmenging met bijzondere bestanddelen 

worden de volgende gradaties en percentages gehanteerd: 

• Sporen <1% 

• Zwak <5% 

• Matig 5 – 15% 

• Sterk 15 – 50% 

• Uiterst 50 – 80% 

• Volledig >80% 

 



Projectnummer: 20-2339

Projectnaam: Bosch en Duin

Opdrachtgever: Lang Leven Thuis

Boring: 101

Datum plaatsing: 27-10-2020
Boormeester: Peter Achterberg
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Boormeester: Peter Achterberg
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Boring: 104

Datum plaatsing: 27-10-2020
Boormeester: Peter Achterberg
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Projectnummer: 20-2339

Projectnaam: Bosch en Duin

Opdrachtgever: Lang Leven Thuis

Boring: 105

Datum plaatsing: 27-10-2020
Boormeester: Peter Achterberg
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Boring: 106

Datum plaatsing: 27-10-2020
Boormeester: Peter Achterberg

0

50

100

1

2

3

tegel05

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

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak grindhoudend, zwak
baksteenhoudend, neutraalbruin,
Edelmanboor

50

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

100



 

Bijlage 3 Analysecertificaten 

 

 



T.a.v. Arjo van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ  HENDRIK-IDO-AMBACHT

Datum: 30-Oct-2020

Inventerra Milieuadviesbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 27-Oct-2020

Bosch en Duin

20-2339
2020169007/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Bosch en Duin
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Peter Achterberg
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20-2339

Analysecertificaat

30-Oct-2020/07:46

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

27-Oct-2020

2020169007/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 30-Oct-2020

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 90.2% (m/m) 93.7Droge stof

S 2.0% (m/m) ds 0.8Organische stof

98% (m/m) ds 99Gloeirest

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

Metalen

S 45mg/kg ds <20Barium (Ba)

S 0.28mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

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

S 11mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S 0.067mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

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

S 6.0mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S 46mg/kg ds <10Lood (Pb)

S 78mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

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

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

MM1 (0-50)

MM2 (50-150) 11662420

11662419

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Bosch en Duin

1 2

Peter Achterberg

2/2

20-2339

Analysecertificaat

30-Oct-2020/07:46

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

27-Oct-2020

2020169007/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 30-Oct-2020

A,B,C

S
1)

0.0022mg/kg ds <0.0010PCB 138

S 0.0019mg/kg ds <0.0010PCB 153

S 0.0015mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
2)

0.0084mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.32mg/kg ds 0.072Fenanthreen

S 0.089mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.43mg/kg ds 0.093Fluorantheen

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

S 0.22mg/kg ds <0.050Chryseen

S 0.10mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.21mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.15mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.16mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 1.7mg/kg ds 0.44PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MM1 (0-50)

MM2 (50-150) 11662420

11662419

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2020169007/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11662419 MM1 (0-50)

1010538466055 2 20  50 27-Oct-2020

1020538466060 2 20  50 27-Oct-2020

1030538466064 1 0  50 27-Oct-2020

1050538466054 1 0  50 27-Oct-2020

1060538466046 2 20  50 27-Oct-2020

 11662420 MM2 (50-150)

1040538465881 3 100  150 27-Oct-2020

1060538465872 3 50  100 27-Oct-2020

1010538466053 3 50  100 27-Oct-2020

1010538466047 4 100  150 27-Oct-2020

1030538466058 2 50  100 27-Oct-2020

1040538466024 2 50  100 27-Oct-2020
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020169007/1
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Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020169007/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

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

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
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Bijlage 4 Toetsingskader en toetsingswaarden 

 
Wettelijk toetsingskader 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn getoetst aan de door het Ministerie van VROM vastgestelde achtergrond- 

en interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor grond (AW2000) 

zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater 

zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering. 

 

Bij de toetsing van somparameters (o.a. xylenen en PCB) is het mogelijk dat de somparameter de betreffende achtergrond- c.q. 

streefwaarde overschrijdt. Indien echter de afzonderlijke parameters de detectielimiet niet overschrijden kan, op basis van artikel S.5 

van de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit, worden gesteld dat de somparameter aan de betreffende achtergrond- c.q. streefwaarde 

voldoet. 

 

Voor grond is in de Circulaire de norm voor barium tijdelijk buiten gebruik gesteld. Reden hiervoor is dat barium op basis van gegevens 

uit het hele land van nature in dermate verhoogde gehalten voorkomen, dat de huidige interventiewaarde wordt overschreden. De norm 

geldt echter wel wanneer sprake is van een bariumverontreiniging als gevolg van een antropogene bron. 

 

Achtergrondwaarde grond (AW2000), Streefwaarde grondwater 

Deze waarden geven het na te streven kwaliteitsniveau voor de bodem aan, waarbij nog sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Bij dit 

niveau zijn alle functionele eigenschappen voor mens, dier en plant aanwezig. Het uitgangspunt is dat bodems in relatief onbelaste 

gebieden in Nederland in overgrote meerderheid aan de achtergrondwaarden/streefwaarden moeten voldoen. Bij overschrijding van de 

achtergrondwaarde/streefwaarde kan worden gesproken over een verontreiniging.  

 

Interventiewaarde 

De interventiewaarde geeft aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen 

te worden verminderd. De waarden zijn voor een deel gebaseerd op studies naar de maximale hoeveelheid die de mens per dag in het 

lichaam mag opnemen zonder gezondheidseffecten te ondervinden. Voor een ander deel zijn deze waarden gebaseerd op de concentraties 

waarbij 50% van de (potentieel) aanwezige soorten planten en dieren en processen negatieve effecten kunnen ondervinden. De 

interventie(I)waarden worden gebruikt om te beoordelen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in 

de Wet Bodembescherming (Wbb). Het is overigens ook mogelijk dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging als de 

interventiewaarde niet wordt overschreden. 

 

Tussenwaarde 

De voormalige tussenwaarde (het gemiddelde van de achtergrondwaarde en interventiewaarde (I)) geeft het niveau van bodemkwaliteit 

aan, waarbij mogelijk sprake is van ernstige bedreiging of dreigende ernstige vermindering van de functionele eigenschappen die de 

bodem heeft voor mens, plant of dier. Hoewel de tussenwaarde geen wettelijke status heeft, wordt de tussenwaarde door veel bevoegde 

gezagen nog gehanteerd als criterium voor nader bodemonderzoek. 

 

Wanneer is bodemsanering noodzakelijk (ernst en spoed)? 

Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging (veroorzaakt na 1 januari 1987) dienen conform de zorgplicht in de Wet Bodembescherming 

te worden gesaneerd. De saneringsnoodzaak bij zorgplichtsaneringen is in principe onafhankelijk van de ernst van de verontreiniging of 

spoedeisendheid. Bij zogeheten oude gevallen (veroorzaakt voor 1987) dienen in principe alle ernstige gevallen van bodemverontreiniging 

op termijn te worden gesaneerd.  

 

Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging als een bodemvolume van 25 m³ grond cq 100 m³ grondwater verontreinigd 

is in een concentratie boven de interventiewaarde; de verontreiniging is dan saneringsplichtig. Voor asbest geldt: wanneer de 

restconcentratienorm voor asbest van 100 mg/kg ds wordt overschreden in de bodem, dat er dan sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Het tijdstip van sanering wordt bepaald door de saneringsurgentie. De urgentie hangt af van de actuele risico’s 

die aanwezig zijn voor mens en ecosysteem alsmede de verspreidingsrisico’s. Deze risico’s hangen samen met het gebruik van de 

verontreinigde locatie, bodemopbouw en geohydrologie (locatiespecifieke omstandigheden). Verder kan de noodzaak tot bodemsanering 

ontstaan bij een functiewijziging, bijvoorbeeld bij het bebouwen van een terrein. Daarnaast kan door de koper of een 

verzekeringsmaatschappij sanering worden verlangd.  

 

In de notitie 'interventiewaarden bodemsanering' is aangegeven dat er ook sprake kan zijn van een ernstige bodemverontreiniging bij 

concentraties beneden de I-waarde. Overschrijding van de humane MTR (maximaal toelaatbaar risico) bij concentraties beneden de I-

waarde kan zich voordoen bij consumptie van gewassen (lood en cadmium), inhalatie in kruipruimten en ingestie op speelplaats voor de 

kinderen (lood). Aanvullend onderzoek kan in dit geval nodig zijn. Afhankelijk van het Provinciaal beleid worden momenteel nog voor 

bepaalde situaties lagere waarden (bijvoorbeeld bij herinrichting) of hogere waarden aangehouden als saneringscriteria. 

 

 

 



20-2339

Bosch en Duin

27-10-2020

Peter Achterberg

2020169007

27-10-2020

30-10-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

2

2

Uitgevoerd

% (m/m) 90,2 90,2

% (m/m) ds 2 2

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds 45 174,4 20 190 555 920

mg/kg ds 0,28 0,482 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

mg/kg ds 11 22,76 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,067 0,0962 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 6 17,5 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 46 72,41 * 10 50 290 530

mg/kg ds 78 185,1 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0022 0,011

mg/kg ds 0,0019 0,0095

mg/kg ds 0,0015 0,0075

mg/kg ds 0,0084 0,042 * 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,32 0,32

mg/kg ds 0,089 0,089

mg/kg ds 0,43 0,43

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,22 0,22

mg/kg ds 0,1 0,1

mg/kg ds 0,21 0,21

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 0,16 0,16

mg/kg ds 1,7 1,749 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11662419

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM1 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



20-2339

Bosch en Duin

27-10-2020

Peter Achterberg

2020169007

27-10-2020

30-10-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

0,8

2

Uitgevoerd

% (m/m) 93,7 93,7

% (m/m) ds 0,8 0,8

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,241 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,241 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0502 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,167 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 11,02 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 33,22 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,072 0,072

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,093 0,093

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,44 0,445 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11662420

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM2 (50-150)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



 

Bijlage 5 Resultaten vooronderzoek 



 

Topotijdreis.nl 

 

Tot 1909: 1910-1931: 

  

 

1932-1952: 1953-1961: 

  

 

1962-1972: 1973-heden: 

  



 

Informatie overheid en/of opdrachtgever 



Gemeente Zeist
stadsbeheer

Beoordeling bodemonderzoek (BV art.
Datum 11 november
Registratienr:
Mandaat .

Bouwplannr.:
Zenden aan :

Kopie

1 ALGEMEEN
Soort onderzoek:
Project:

Oppervlakte:

Opdrachtverlener:
Uitgevoerd door:
Rapportnummers:

Z6_
H.2.18

96.617

Hoofd SO,

2.1.5.)

1996

t.a.v. Peter
GR, FJ, cm, (archief +

Verkennend
Baarnseweg
4800 m2

Dr. Willem
CSO

96.154

Datum rapportages:26 juni

bodemonderzoek
18, Sparrenheuvel

de Jong Stichting

1996

Nieser
rapport)

2 METHODE*

Opzet voor bodemonderzoek voldoet aan de gestelde eisen van de Voornorm
5740. Uitgevoerd bodemonderzoek voldoet aan de Voornorm 5740. (NVN 5740)
zie par. 3. Resultaten.

3 RESULTATEN
Het uitgevoerd bodemonderzoek geeft na toetsing aan het beleidskader
bodemsanering geen aanleiding tot verder onderzoek.

Motivering: er zijn geen verontreinigingen van betekenis aangetroffen

4 BEOORDELING
Bodem is na toetsing aan het beleidskader bodemsanering geschikt voor het
beoogde doel, met inachtneming van de aanvullende voorwaarden.

5 AANVULLENDE VOORWAARDEN
Bodem alleen geschikt bij naleving van de hieronder genoemde
voorschriften, op te nemen in de te verlenen bouwvergunning:

Voorschriften: Aangezien de bij de bouwwerkzaamheden vrijkomende grond
licht verontreinigd is, dient deze bij afvoer buiten de bouwlocatie door
of in opdracht van de vergunninghouder behandeld te worden als afvalstof.
Op aanvraag dient de vergunninghouder de afleverbonnen van de
verwerkingsinrichting te tonen.



6 OPMERKING
De bij het bodemonderzoek aangetroffen olietank dient to voldoen aan de
regels van het BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks). Hiertoe dient
de tank door een KIWA-erkend tanksaneringsbedrijf to worden schoongemaakt
en vervolgens worden verwijderd of gevuld met zand. Een lijst met KIWA-
erkende tanks.one sbedrijven is bijgevoegd.

"

Ing. P. d= Ruiter
Waarnemen hoofd afdeling milieu en landschap

Bijlage(n):

- lijst met KIWA-erkende tanksaneringsbedrijven

NB 1. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Neer P.J. Jonker, afdeling milieu 8 landachap tat. 6997422.



TANKSANERINGSCERTIFICAAT
BRL-K 902 'Tanksanering HBO/diesel

Kiwaafgegeven door ondervermeld tanksaneringsbedrijf

opdrachtgever

Baarnseweg 18
3735 MG BOSCH EN DUIN

datum van melding datum van tanksanering

03-02-98 09-02-98

gegevens van de tank

ondergrondse tank  bovengrondse tank

Soort produkt/
aangetroffen vulmassa:

gecertificeerd

Kiwa N.V.
Certificatie en Keuringen
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 - 41 44 400
Telefax 070 - 41 44 420 Ichiva
wenken voor de afnemer
indien de tanksanering niet volgens de voorschriften
is uitgevoerd of dit certificaat onvolledig is ingevuld

I dient u contact op te nemen met:
a. het tanksaneringsbedrijf;
en zonodig met
b. Kiwa.

plaats van de installatie (adres)

tsawrnsewty ï `s

Bosch en Drain

inhoud in liters: 5.....0.0..0

opmerkingen

ingangscontrole bodem
rondom de tank is het voorgeschreven zintuiglijke onderzoek uitgevoerd.
O verontreiniging is niet aangetroffen

een kleine veron.qeinigin-g,i$_aangetrofféb; hot bevoegde gezag is.op de hoogte ge4tgld; de verontreiriigde grpnd is afgevoerd
 verontreiniging is aangetroffen; het bevoegde gezag is op de hoogte gesteld
 een recent (max. 6 mnd. oud) bodemonderzoek (bijv. overeenkomstig NVN 5740) betreffende de tanklocatie is beschikbaar

5.55.32-04

uitvoering tanksanering
El de tank is inwendig gereinigd en daarna verwijderd; de tank is naar een door het bevoegde gezag geaccepteerd

verschrotingsbedrijf afgevoerd
 de tank is inwendig gereinigd en daarna gevuld met zand/lichtbeton/
 de tank was reeds gevuld met een geaccepteerd vulmiddel; de vulmassa in de tank is zintuiglijk onderzocht; er is

zintuiglijk geen verontreiniging vastgesteld; de tank was in voldoende mate opgevuld of is aanvullend opgevuld met
zand/lichtbeton/

 de tank was reeds gevuld met een geaccepteerd vulmiddel; de vulmassa in de tank is zintuiglijk onderzocht; er is zintuiglijk
verontreiniging vastgesteld: In overleg met het bevoegde gezag is besloten nadere analyses van de tankinhoud uit to
voeren. Deze hebben uitgewezen dat de tankinhoud geen verontreiniging bevat of een geringe verontreiniging bevat. Op
basis van de Wet bodembescherming en in overleg met het bevoegde gezag is vastgesteld dat de tank met inhoud in de
bodem gehandhaafd kan blijven. De tank was in voldoende mate opgevuld of is aanvullend opgevuld met
zand/lichtbeton/

Het leidingwerk is inwendig gereinigd en t;...p...V.. tan.kput/..on.tgraving...v-c:

verklaring van Kiwa N.V.
op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door onderstaand tanksaneringsbedrijf
uitgevoerde tanksaneringswerkzaamheden geacht to voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K902 'Tanksanering HBO/diesel'.

verklaring van het tanksaneringsbedrijf
het tanksaneringsbedrijf verklaart dat de tanksaneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften zoals
deze zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K 902 'Tanksanering HBO/diesel'.

uitgevoerd door
tanksaneringsbedrijf (naam en adres) verantwoordelijke

rl'eeuwissen Rioolreinging bv uitvoerder

Ambachtsweg 1-7 E. P. Jansen
1271 c>,L HU:IZ:'iv

Certificaatnummer

i

handtekeni

Exemplaren van het certificaa zijn bestemd voor
- eigenaar
- gemeente
- Kiwa N.V.
- provincie
- tanksaneringsbedrijf

datum

19-02-96



Teeuwissen Rioolreinging by
Ambachtsweg 17 -

1271 AL HUÏZEN

Cerlificaalnurrimet

AF 1686

SPRRRENHEIArEL +30 2255099 PRGINR: 2

+30
2?5099IANKSANERINGSuCn I ir1H5H 1

BRL-K 902 'Tanksanering HBO/diesel'
afgegaven door ondervormeld tanksaneringsbedrijf

opdrachtgever

Baarnseweg 18
3735 MG BOSCH EN DUIN

datum von melding datum van tanksanering

03-02-98 09-02-98

gegevens van de tank

® ondergrondse tank n bovengrondse tank

Scant prudukt/
aAngetroffen vulmassa: EIBQ

oprnerkingen

lciwa
gecenificeerd

MIR. ME -~11

Kim N.V.
Certiticarie en KaurinrrHn
Sir Winslun Chuu:hill loon 213
rosrbur 70
2280 AB Hijawijk
terefaun 0/0 41 44 400
Tclefax 070 - 41 44 420

M

kiwa
wenken voor de *fnamer
indien de tanksanering niet volgons de voorschriften
is ujtgevoord of dit certificaat onvolledig is ingevuld

i dient u contact op te nemen mot:
a. het tanksannringsbedrijf;
en zonodig met
b. Kiwa.

pleats van de Installatle (adrns)

Baarnseweg 18

Bosch en Duin_

inhoud in liters; 5.000

ingangscontrole bodem
rundom de tank is hot vnorgeschreven zint.uiglijke underzuek uitgevoerd.

verontreiniging is uiet aancgntrotton
een kleine verontreiniging is aangetroffen; hot hevoe.gde gezag is op de houyle gestnld; dr, verentminigde grond is afyevoerd

n verontreiniging is aangelroffen; hel bevoegde rgnzag is op de hoogte ,gesteld
1-1 ern recent (max. Ei mnd. oud) ix-rdemonderinrak Ihijv ovnrennknmstig NVN !,/40) betreffende de lnrtklr.,C[rtic et hoschikbr+ar

ultvoaring tanksanering
a de lank is inwendig gereinigd en daarno verwijderd; de tank is naar een door het bnvoncgrfe gezag geoccepteerd

verschrotingsbedrijf afgevoerd
1-1 do tank is inwr.ndig gereinigd en daarna gevuld rnet zand/lichtbr,tnn/
LJ de tank was reeds govuld mot ern geaccepteerd vulrniddel; de vulmassa in dn tank is zintuiglijk onderzochl: er is

zintuiglijk geen veronlreiniging vastgesteld; de tank was in voldoende mate opgevuld of IS aanvullend opgevuld met
zrmd/lichtbeton/

I I de tank was reeds gevuld rnet een geacuepleerd vulmiddel; dn vulmassa in de tank is zintuiglijk under/0011; er is 7intuiglijk
vnrontrr.inigintg vastgnnteld. In overleg rnet hel bevoegde gezag is bosloton nadere analyses van de lankinitoud uit tn
voeren. Dace hebben uitgewezon dat de tankinhoud geen verontreiniging bovat ot ern geringe verontreiniging bevat. Op
basis van de Wet budembescherming on in overleg met het bevoegde gezag is vaslgesteld dat de tank rnet inhoud in de
btxJern gehandhaafd kan 'Avery De lank was in volduondo mate opgevuld of is aanvullHnd opgevuld mot
7and/lichtbe>ton/

I Irat IeidinqwFrk is inwrndig gereinigd en t...p...v.. tankput/ontg.zavit<,g ycar-wijderdv

verklaring van Kiwa N.V.
op grond van onderzoek, alsrnede regelrnatig door Kiwa turtrgevor:rde cont roles, worden de door onderstaand tanksaneringsbedrijf
uitcgovonrde tanksannringswerkztjnrnheden geaclrt te voldoen aan do Kiwa hoanrdn.lingsrichtlijn BRL-K902 'Tar ksannring I ISO/diesel'.

verklaring van het tanksaneringsbedrijf
het tanksaneringsbedrijf verklaart dal de tanksanoringswt;rknamheden zijn uilgevoercl overnenknmsrig de voorschriften zua1s
dezr 7ijn vastgt;legd in beoordelinysrichtfijn BRI. K 907 ' I anksanrring HBO/diesel'.

uitgevoerd door
tanksannringshedrijf (nciarn en adres) verantwoorrinlijke

uitvoerder

E.P. Jansen

handtekenir

Exemplaren van het certificate
- nigrnaar
- gemeente
- Kiwa N.V.

provincie
- tanksaneringsbedrijf

datum

19-02-98

tjn bestowed voor



SPRRRENHEIAJEL +30 2255099 PRGINR: 1

+30 2255099

ra x :

/
'MA -42,2J'

/

°La

cyb, df.



 

Bijlage 6 Kwaliteitsaspecten van het onderzoek 

 

Waarborging kwaliteit / Certificering 

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de eisen uit het ‘Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer’ (Kwalibo). Dit besluit richt 

zich op kwaliteit en integriteit van de bodemintermediair, in deze specifiek: Inventerra.  

 

Bodemintermediairs moeten bij het uitvoeren van kritische functies door of onder directe leiding van daartoe erkende medewerkers 

onafhankelijk zijn van hun opdrachtgevers om hun integriteit te borgen. De eis van verplichte functiescheiding ten aanzien van de 

zogeheten kritische functies betreft alleen de relatie opdrachtgever (indien eigenaar) versus bodemintermediair. Bij iedere (potentiële) 

opdracht wordt voor de uitvoering van de kritische functies gecontroleerd of van functiescheiding sprake is.  

 

Inventerra is geen eigenaar van de onderzoekslocatie beschreven in dit rapport en heeft geen belang bij de uitkomsten van het 

bodemonderzoek. 

 

Inventerra is gecertificeerd conform ISO 9001 en voor het uitvoeren van veldwerk bij bodemonderzoek conform BRL SIKB 2000, 

protocollen 2001, 2002 en 2018. De naleving van de kwaliteitseisen en –procedures wordt periodiek getoetst door interne en externe 

auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA).  

 

De voor het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater worden uitgevoerd door een RvA geaccrediteerd laboratorium. 

Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgestelde procedures worden gehanteerd zodat de resultaten 

een hoge betrouwbaarheid hebben. 

 

Betrouwbaarheid / garanties 

Het bodemonderzoek wordt op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Hoewel naar een zo 

groot mogelijke representativiteit van het onderzoek wordt gestreefd, is steeds het risico aanwezig dat eventuele lokale afwijkingen in 

het bodemmateriaal niet worden gedetecteerd. Het onderzoek is namelijk gebaseerd op een beperkt aantal boringen en een beperkt 

aantal chemische analyses. Tevens wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Nadien kan 

mogelijk door externe factoren de bodemkwaliteit veranderen. Aan de resultaten van het onderzoek kan derhalve geen absolute waarde 

worden toegekend. Elke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een discrepantie tussen de bij het onderzoek gebleken 

bodemkwaliteit en de feitelijke bodemkwaliteit is uitgesloten. 

 

Over de voor het vooronderzoek geraadpleegde bronnen en verkregen informatie wordt opgemerkt dat deze niet altijd zonder fouten en 

volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Inventerra afhankelijk van deze bronnen, waardoor Inventerra niet kan 

instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. 

 

 



datum 20-10-2020
dossiercode    20201020-14-24554

BETREFT RO-PLAN: Baarnseweg 18 Bosch en Duin

Aanvrager:Buro SRO Oost B.V.

Geachte heer/mevrouw E. Baeten,

U heeft via de website www.dewatertoets.nleen watertoetsproces gestart. De watertoets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het
beheergebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Door het starten van een watertoetsproces via deze website, zorgt u er voor
dat het waterschap alle relevante informatie krijgt om een goed advies te kunnen geven. Bij geen of weinig gevolgen voor water, kunt u snel
door in uw procedure, zonder dat u hoeft te wachten op een reactie van het waterschap.

Deze email is automatisch gegenereerd naar aanleiding van uw ingevoerde gegevens. In dit document leest u de conclusie en krijgt u
informatie over het vervolgproces voor uw ruimtelijke procedure.

Onze conclusie

Op basis van de digitale procedure concluderen wij dat uw plan Baarnseweg 18 Bosch en Duin geen groot effect heeft op water (geen
groot waterbelang).U kunt volstaan met een standaard wateradviesvan het waterschap.

Argumentatie:

Op basis van uw ingevoerde gegevens blijkt dat uw ruimtelijke ontwikkeling voldoet aan onze belangrijkste minimale voorwaarde: "het
standstill beginsel". Dit beginsel houdt in dat door het plan geen verslechtering van de waterhuishouding ontstaat. De ontwikkelingen die
door het plan mogelijk worden gemaakt, hebben een geringe invloed op de waterhuishouding en de afvalwaterketen.

Graag de volgende actie uitvoeren:

● Bovenstaande conclusie betekent dat u geen verdere watertoetsproces met het waterschap hoeft door te lopen.
● Voor uw ruimtelijke plan kunt u gebruik maken van een standaard tekst. Wij verzoeken u onderstaande standaard waterparagraaf op te

nemen in de toelichting of onderbouwing van uw plan.
● U dient de standaard waterparagraaf nog wel aan te vullen met uw eigen water- en rioleringsbeleid (indien van toepassing).

Vervolgproces

● Via www.dewatertoets.nlhebben wij uw watertoets als een melding ontvangen. Wij gaan deze melding archiveren.
● U hoeft met het waterschap geen (informeel) vooroverleg te hebben bij verdere planvorming, tenzij u dat zelf wenst of tenzij het plan

verandert.
● Tijdens de formele overlegprocedures (art 3.1.1 of art 5.1.1) van uw RO-plan zal het waterschap alleen een controle doen of de

conclusies kloppen. Indien u tijdens de ter inzage termijn van uw plan niets van ons hoort, gaan wij akkoord met het plan en kunt u
deze email beschouwen als ons formele wateradvies. Indien wij wel willen/moeten reageren, zullen wij met u contact opnemen.

Contact

Indien u dat wenst, kunt u nadere informatie toesturen naar emailadres: watertoets@hdsr.nl. Per gemeente hebben wij een contactpersoon
RO-plannen en rioleringsplannen. Een overzicht van de contactpersonen vindt u op onze website http://www.hdsr.nl/watertoets

Geen verlening Watervergunning 

LET OP: Dit formulier en deze watertoetsprocedure is geenaanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies mogen
alleen gebruikt worden tijdens de planvormingsfase. Eventueel benodigde vergunningen worden niet binnen de watertoetsprocedure geregeld
en zullen via daarvoor bedoelde procedures verkregen moeten worden. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn om het plan te
realiseren. Bij het waterschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te maken in het kader van

"../"
"../"
"mailto:watertoets@hdsr.nl"
"http:/www.hdsr.nl/beleid-plannen/waterbeleid/waterbeleid/watertoets-0"
IdrJ01
Getypte tekst
OV20201387       26-08-2021



vergunningverlening. Meer informatie over de Watervergunning vindt u op http://www.hdsr.nl/vergunningen

---------------------------------------------------------------------------------------

Standaard waterparagraaf: Paragraaf X.X Water

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Besluit ruimtelijke ordening is voor dit ruimtelijke plan een watertoetsproces
doorlopen.

De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van
ruimtelijke plannen en besluiten. Het is niet een toets achteraf, maar een proces dat de gemeente en waterbeheerder met elkaar in gesprek
brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. De inzet daarbij is om in elk afzonderlijk plan met maatwerk het reeds bestaande
waterhuishoudkundige en ruimtelijke beleid goed toe te passen en uit te voeren.Het watertoetsproces voor het project Baarnseweg 18 Bosch
en Duin is op ...(*aub datum invullen*)digitaal doorlopen via www.dewatertoets.nl. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is via
deze weg door de initiatiefnemer van de ruimtelijke ontwikkeling op de hoogte gebracht van de plannen.

Uit de digitale analyse blijkt dat er geen grote waterbelangen zijn. De ruimtelijke ontwikkeling voldoet aan de belangrijkste minimale
voorwaarde: "het standstill beginsel". Dit beginsel houdt in dat door het plan geen verslechtering van de waterhuishouding ontstaat.
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden adviseert positief over het ruimtelijk plan.

Wel vragen wij u om uw plan te beoordelen op de mate van klimaatbestendigheid. Is uw omgeving bestand tegen wateroverlast, droogte of
hitte?

Relevant beleid

Bij de planvorming zijn er verschillende partijen betrokken met betrekking tot water.

● Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (belangrijkste beleidsnota's: Waterbeheerplan 'waterkoers 2016-2021' en
Waterstructuurvisie, Keur en Legger)

● Provincie Utrecht of de Provincie Zuid-Holland (aub invullen)(Provinciaal waterplan, Grondwaterplan, provinciale milieuverordening)
● Gemeente (Waterplan, GRP, Milieuplan (aub zelf invullen).

Basisprincipes omgaan met water:

● Klimaatbestendige leefomgeving (ruimtelijke adaptatie)
● Vasthouden - bergen - afvoeren (waterkwantiteit)
● Schoon houden - scheiden - zuiveren (waterkwaliteit)

Beleid hemel- en afvalwater

Bij de afvoer van overtollig hemelwater is infiltratie van water in de bodem het uitgangspunt, omdat dit het meest duurzaam is.
Oppervlakkige afvoer naar de infiltratievoorziening en infiltratie via wadi's heeft daarbij de voorkeur. Als oppervlakkige infiltratie niet
mogelijk is, is ondergrondse infiltratie door middel van bijvoorbeeld een infiltratieriool een optie. Als infiltratie niet mogelijk is, kan
hemelwater via een bodempassage worden geloosd op oppervlaktewater. Schoon hemelwater (bijvoorbeeld vanaf dakoppervlakken) kan
direct worden afgevoerd naar oppervlaktewater. Speciale aandacht wordt besteed aan duurzaam bouwen en een duurzaam gebruik van de
openbare ruimte om een goede kwaliteit van het afgekoppelde hemelwater te garanderen. Bij het infiltreren van schoon hemelwater in de
bodem (afkoppelen) kan het afvalwater worden afgevoerd naar het vuilwaterriool/DWA.

Water in relatie tot de ruimtelijke ontwikkeling

De ruimtelijke ontwikkelingen hebben weinig tot geen gevolgen voor het huidige watersysteem. In het kort gaat het om:

● Het verhard oppervlak neemt gering toe (Zie de Keur bepalingen voor de grenswaarden). Deze geringe toename van verhard oppervlak
heeft weinig gevolgen voor het watersysteem. Het bestaande watersysteem kan tijdens een hevige regenbui al het hemelwater vanaf dit
oppervlak verwerken en bergen

● Het bestaande oppervlaktewater wordt niet aangepast.
● Water wordt niet buiten het plangebied geborgen.
● Er vindt geen lozing plaats van verontreinigingen en/of verontreinigd water naar oppervlaktewater.
● Het plangebied ligt niet op of nabij een waterkering of belangrijke watergang.
● Het plangebied ligt niet nabij een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) of rioolpersleiding.

"http:/www.hdsr.nl/vergunningen"


Afvoer hemelwater

Hemelwater wordt geinfiltreerd in de bodem. In het waterbeleid is afvoer van overtollig hemelwater door middel van infiltratie in de bodem
het uitgangspunt. Oppervlakkige afvoer naar de infiltratievoorziening en infiltratie via wadi's heeft daarbij de voorkeur. Als oppervlakkige
infiltratie niet mogelijk is, is ondergrondse infiltratie door middel van bijvoorbeeld een infiltratieriool een optie. Afvalwater kan worden
afgevoerd naar vuilwaterriool/DWA-riool.

Afvalwater

Afvalwater wordt als volgt afgevoerd: geïnfiltreerd in de bodem, nader te bepalen op welke wijze (aub checken of dit conform
gemeentelijk rioleringsbeleid is).

Toekomstige ontwikkelingen

Indien in de toekomst ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn, waarbij het verhard oppervlak uitbreidt met meer dan 500m2 in stedelijk
gebied en/of 1000m2 in landelijk gebied, heeft dit tot gevolg dat het hemelwater van dit oppervlak versneld tot afvoer komt. Om de
waterhuishouding niet te verslechteren, moet deze versnelde afvoer worden voorkomen of gecompenseerd. Toekomstige ontwikkelingen
zullen klimaatbestendig worden gerealiseerd.

ADVIESPUNTEN WATERSCHAP

U kunt er voor kiezen om onderstaande adviespunten van het waterschap (deels) op te nemen in het plan, naast bovenstaande standaard
waterparagraaf.

Kansen pakken

Aandachtspunten

U kunt er voor kiezen om onderstaande aandachtspunten van het waterschap (deels) op te nemen in het plan, naast bovenstaande standaard
waterparagraaf.

Ondanks dat de ruimtelijke ontwikkeling weinig gevolgen heeft voor het huidige watersysteem, kan het zijn dat er kansen zijn om
verbeteringen door te voeren ten behoeve van duurzaam waterbeheer en het klimaatbestendig maken van de leefomgeving (omgaan met
extremen als wateroverlast, hitte en droogte). Wij adviseren bijvoorbeeld om bij alle nieuwbouw goed te kijken naar het juiste vloerpeil om
wateroverlast te voorkomen, groene daken aan te leggen om hittestress te voorkomen en de juiste beplanting te kiezen afhankelijk van de
grondwaterstand tijdens droge perioden. Conform gemeentelijk beleid dient u schoon hemelwater niet af te voeren naar een gemengd
rioolstelsel maar te infiltreren in de bodem of af te voeren naar oppervlaktewater (eventueel via een gescheiden rioolstelsel). Voor straten of
parkeerplaatsen kunt u halfverharding aanleggen of groenvoorzieningen gebruiken voor tijdelijke waterberging. Meer informatie op
ruimtelijkeadaptatie.nl

Aanleghoogte

Wij adviseren om de nieuwbouw aan te leggen met een ontwateringsdiepte van minimaal 80 centimeter, en bij voorkeur 1 meter. Dit is de
afstand tussen de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) en het maaiveld. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met
een geringere ontwateringsdiepte.

Grondwater

Grondwateroverlast als gevolg van afwijkende aanleghoogten is voor de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers. Om een goed inzicht
te krijgen in het grondwatersysteem adviseren wij om zo spoedig mogelijk te starten met een grondwateronderzoek. Om wateroverlast en
-schade in woningen en bedrijven te voorkomen adviseren wij om een drempelhoogte van 30 centimeter boven het straatpeil te hanteren.

Waterketen



Het plan heeft gevolgen voor de rioleringssituatie. Wij adviseren om een lokaal rioleringsplan op te stellen. Het waterschap zal dit plan
vervolgens goedkeuren.

Basisprincipes omgaan met water:

● Klimaatbestendige leefomgeving (ruimtelijke adaptatie)
● Vasthouden - bergen - afvoeren (waterkwantiteit)
● Schoon houden - scheiden - zuiveren (waterkwaliteit)

Disclaimer

Dit wateradvies is maximaal 1 jaar geldig. Indien u graag deze termijn wilt verlengen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden streeft naar correcte en actuele informatie in deze watertoetsapplicatie aan te bieden. Aan het
beschikbaar gestelde kaartinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoogheemraadschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik of de informatie die via deze applicatie beschikbaar wordt gesteld.

www.dewatertoets.nl



datum 20-10-2020
dossiercode    20201020-14-24554

Gegevens:

● Aanvrager: E. Baeten
● Emailadres aanvrager: eva.baeten@buro-sro.nl
● Organisatie: Buro SRO Oost B.V.
● Naam project: Baarnseweg 18 Bosch en Duin
● Plangebied grootte (m2): 390

Tekenen:

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
nee

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Zeist

Vragen:

Blijft de bebouwing staan en gaat het alleen om een interne functiewijziging? nee

Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is?

nee

Is er sprake van een toename van verhard oppervlak van méér dan 500 vierkante meter in stedelijk gebied of méér dan 1000 vierkante meter
in landelijk gebied?
nee

Gaat u hemelwater bergen buiten uw plangebied?

nee

Vindt er een lozing plaats van verontreinigingen en/of verontreinigd water naar oppervlaktewater?

nee

Wordt hemelwater afgevoerd naar oppervlaktewater? nee

Wordt hemelwater afgevoerd naar een hemelwaterriool? nee

Wordt het hemelwater geïnfiltreerd in de bodem? ja

Wordt hemelwater afgevoerd via een gemengd rioolstelsel? (bij nieuwbouw is dit niet gewenst volgens het beleid) nee

Op welke manier wordt afvalwater verwerkt? geïnfiltreerd in de bodem, nader te bepalen op welke wijze

Worden er materialen gebruikt waardoor het afstromende hemelwater verontreinigd kan raken? nee

Vinden er binnen het plan agrarische activiteiten plaats? nee



Is er in of aangrenzend aan het plangebied oppervlaktewater aanwezig? nee

Bevat het bouwplan ondergrondse bouwwerken, zoals parkeergarage, grote kelders? nee

Vindt er een tijdelijke of permanente onttrekking van grondwater plaats met een afvoer naar oppervlaktewater? Denk aan bronnering of
drainage. nee

Overzicht kaartlagen geraakt

Afbeeldingen per geraakte kaartlaag



www.dewatertoets.nl
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Quickscan Wet natuurbescherming Baarnseweg 18 

te Bosch en Duin  
 

Aan de Baarnseweg 18 te Bosch en Duin is de woonzorgvoorziening Sparrenheuvel gesitueerd, 

bestaande uit een hoofdgebouw en aanbouw. De initiatiefnemer is voornemens deze aanbouw 

in zuidelijke richting te verlengen. Tevens is de initiatiefnemer voornemens meer 

parkeerplekken te realiseren aan de westzijde van de woonzorgvoorziening. Ten behoeve van 

deze realisatie dienen enkele bomen en een schuur gesaneerd te worden. 

De beoogde ontwikkeling heeft mogelijk een negatief effect op beschermde flora en fauna 

(soortenbescherming), beschermde natuurgebieden (gebiedsbescherming) en/of beschermde 

houtopstanden. Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling geldt de wettelijke verplichting 

onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de mogelijke 

effecten van de ruimtelijke ingreep daarop. Middels voorliggend ecologisch oriënterend 

onderzoek is de (potentiële) aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de betekenis van 

de planlocatie voor deze soorten in kaart gebracht.  

Buro SRO B.V. begeleidt de ruimtelijke procedure en heeft Blom Ecologie B.V. verzocht de 

planlocatie te onderzoeken op aanwezigheid van beschermde flora en fauna en deze vervolgens 

te toetsen aan de effecten van de werkzaamheden. 
 

Onderzoeksdoelen 

Middels dit oriënterende onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

• Welke, krachtens de Wet natuurbescherming, beschermde flora en fauna zijn (potentieel) 

aanwezig op de planlocatie? 

• Welke negatieve effecten treden op voor (potentieel) aanwezige flora en fauna als gevolg 

van de beoogde ruimtelijke ingreep? 

• Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op het de instandhoudingsdoelen 

van Natura 2000-gebieden of de wezenlijke kenmerken en waarden van Natuurnetwerk 

Nederland? 

• Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op houtopstanden die middels de 

Wet natuurbescherming zijn beschermd? 

• Dienen er vervolgstappen in het kader van de Wet natuurbescherming te worden 

genomen, en zo ja, welke? 
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Planlocatie 

De planlocatie is gelegen aan de Baarnseweg 18 te Bosch en Duin. Op de planlocatie de 

woonzorgvoorziening en een omliggende tuin gelegen. De woonvoorziening is opgetrokken uit 

stenen muren en heeft een dakconstructie bestaande uit dakpannen. Delen van de 

woonzorgvoorziening zijn voorzien van houten sierlatten aan de buitenzijde van de muur. De 

tuin rondom woonzorgvoorziening wordt gekenmerkt door aanwezigheid van gras, bomen, 

tuinplanten, een schuur en zitgelegenheden en heeft een hoog onderhoudsbeeld. De schuur is 

opgebouwd uit enkellaagse muren bestaande uit houten stapelbalken. Het dak bestaat uit 

EPDM waartegen hout is bevestigd. De planlocatie is deels verhard ten behoeve van reeds 

bestaande parkeerplekken aan de westzijde van de planlocatie en een verhard pad rondom de 

woonvoorziening. Op de planlocatie bevindt zich geen oppervlaktewater. In figuur 2 en bijlage 

1 zijn een aantal foto’s opgenomen die een impressie geven van de planlocatie en de directe 

omgeving hiervan. 

De directe omgeving van de planlocatie wordt gekenmerkt door vrijstaande panden omgeven 

door een bosrijk gebied. De dichtstbijzijnde snelweg betreft de A28 op circa 2 km ten zuiden 

van de planlocatie. Op circa 16 km ten zuiden van de planlocatie zijn de Lek en het 

Amsterdams-Rijnkanaal gelegen.   
 

 

Figuur 1 De planlocatie (rood omkaderd) is gelegen aan de Baarnseweg 18 te Bosch en Duin (bron 

kaartmateriaal: kadastralekaart.com). 
 

 

Figuur 2 Fotografische indruk van de planlocatie. Links: de westelijke zijde van de planlocatie waar de 

beoogde parkeerplaats gerealiseerd zal worden. Rechts: de tuin gelegen aan de zuidoost zijde 

van de planlocatie waar de verlenging van de aanbouw gerealiseerd zal worden.  
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Functieverandering en effecten 

De beoogde ingrepen zijn permanent van karakter. De beoogde ontwikkeling betreft de 

realisatie van een verlenging van de aanbouw en parkeerplaats. Ten behoeve van de realisatie 

van de verlenging van de aanbouw dienen een schuur en enkele bomen rondom de schuur 

gesaneerd te worden. Ten behoeve van de realisatie van de parkeerplaats dienen mogelijk ook 

enkele bomen gesaneerd te worden. Het totaal aantal (mogelijk) te saneren bomen op de 

planlocatie ligt tussen de 2 en 6 stuks. Onderstaand volgt een korte opsomming van de 

ingrepen en effecten: 
 

• saneren van schuur: algemene sloopwerkzaamheden en afvoer sloopmateriaal; 

• kappen van bomen: kapwerkzaamheden en afvoer hout;  

• verwijderen terreininrichting, waaronder gedeelte van het groen: graafwerkzaamheden, 

transport (afvoer) van materiaal en groen; 

• egaliseren terrein: graafwerkzaamheden en grondtransport; 

• realisatie verlenging van de aanbouw: algemene bouwwerkzaamheden; 

• revitalisatie terrein en aanleg parkeerplaats en overige verharding: allerhande (straat- en 

hoveniers) werkzaamheden. 

 

 
Figuur 3 Visuele representatie van de beoogde situatie. Blauw omcirkeld: de beoogde parkeerplaats. 

Rood omcirkeld: de beoogde verlenging van de aanbouw (bron: Buro SRO B.V.). 

 

 

Methode 

Dit oriënterend onderzoek verkent alle relevante vakgebieden met betrekking tot de Wet 

natuurbescherming. Hierbij wordt een beoordeling gegeven van de aanwezigheid van 

specifieke potentie voor beschermde flora en fauna op de planlocatie, de betekenis van de 

planlocatie voor de aanwezige soorten en de effecten van de voorgenomen ingrepen op de 

soorten. Dit onderzoek bestaat uit een veldbezoek en raadpleging van externe bronnen.  
 

Veldbezoek 

Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige flora en fauna. Tijdens het 

veldbezoek is de planlocatie nauwkeurig onderzocht, waarbij ook gelet werd op sporen en 

delen of restanten van planten en/of dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 14 

oktober 2020 en is uitgevoerd door ing. G. Fairhurst en ir. ing. D. de Boer. De 

weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren; droog, 7/8 bewolkt, 11 Celsius en 

windkracht 0-1 (Bft). 
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Externe bronnen 

Vaak zijn er al gegevens bekend over een planlocatie en de directe omgeving hiervan. Deze 

gegevens worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door de Nationale 

Database Flora en Fauna (NDFF).  

Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige aanvullende informatie op en biedt 

daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige flora en fauna. 

 

 

Wet natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 zijn drie voormalige wetten; de Flora- en faunawet samen met de Boswet en 

de Natuurbeschermingswet 1998, vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb). 

Bevoegdheden zijn met het ingaan van deze wet overgedragen van het rijk naar de provincie. 
 

Algemene zorgplicht 

In de Algemene zorgplicht (art. 1.11) wordt voorgeschreven dat nadelige gevolgen voor flora en 

fauna voorkomen moet worden. Het uitgangspunt van de Algemene zorgplicht is dat het 

doden, verwonden, verontrusten of beschadigen van flora en fauna wordt vermeden. Deze 

zorgplicht geldt voor iedereen.  
 

(a) Soortenbescherming 

De soortenbescherming is opgedeeld in de volgende beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten 

(art. 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5) en Andere soorten (art. 3.10). Hierin worden ook rust- en 

voortplantingsverblijfplaatsen en het functioneel leefgebied beschermd. Bij negatieve effecten 

op soorten in de specifieke soortenbescherming geldt een ontheffingsplicht.  

Van de verboden als bedoeld in Andere soorten art. 3.10 eerste lid kan door bevoegd gezag 

vrijstelling verleend worden voor het opzettelijk doden of vangen van individuen en voor het 

opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen voor 

bepaalde soorten. 

In de verordening Ruimte van de provincie Utrecht is voor de volgende soorten vrijstelling 

opgenomen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen: 
 

Tabel 1  Vrijgestelde soorten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie Utrecht. 

Aardmuis Gewone bosspitsmuis Ondergrondse woelmuis 

Bastaardkikker Gewone pad Ree 

Bosmuis Haas Rosse woelmuis 

Bruine kikker Hermelijn Tweekleurige bosspitsmuis 

Bunzing Huisspitsmuis Veldmuis 

Dwergmuis Kleine watersalamander Vos 

Dwergspitsmuis Konijn Wezel 

Egel Meerkikker Woelrat 
 

(b) Gebiedsbescherming 

Naast de specifieke soortenbescherming kent Nederland ook gebiedsbescherming, waarbij 

bepaalde gebieden extra bescherming genieten. Het gaat hier hoofdzakelijk om Natura 2000-

gebieden en het Natuurnetwerk Nederland. In deze gebieden mogen in principe geen 

werkzaamheden binnen de grenzen uitgevoerd worden. Voor werkzaamheden in Natura 2000-

gebieden is bij mogelijke effecten een Voortoets vereist en binnen het Natuurnetwerk 

Nederland geldt het ‘nee, tenzij’-principe. In bepaalde gevallen dient er natuurcompensatie 

uitgevoerd te worden. Ten aanzien van Natura 2000-gebieden kunnen ook externe effecten als 

stikstofdepositie en licht- of geluidsuitstraling van invloed zijn. Ten aanzien van het 

Natuurnetwerk Nederland geldt dat externe werking geen toetsingskader is. Bij negatieve 

effecten op beschermde natuurgebieden geldt een ontheffingsplicht.  
 

(c) Houtopstanden 

Houtopstanden onder de Wnb betreffen zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers, 

struiken, hakhout of griend, met een oppervlakte van 1000 m2 of meer, of een rijbeplanting met 

meer dan 20 bomen. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen 

vellen, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaand 

melding te doen bij gedeputeerde staten. Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is 
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geveld, dient deze binnen drie jaar herplant te worden. Het vellen van houtopstanden is niet 

meldingsplichtig in het kader van de Wnb als het één van de volgende typen houtopstanden 

betreft:  
 

a) houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de 

bebouwde kom; 

b) houtopstanden op erven of in tuinen; 

c) fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 

d) naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig 

jaar; 

e) kweekgoed; 

f) uit populieren of wilgen bestaande: (1) wegbeplantingen, (2) beplantingen langs 

waterwegen en/of (3) éénrijige beplantingen langs landbouwgronden; 

g) het dunnen van een houtopstand; 

h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld 

voor de productie van houtige biomassa, indien zij: (1) ten minste eens per tien jaar worden 

geoogst, (2) bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, 

zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken 

breder dan twee meter, en (3) zijn aangelegd na 1 januari 2013. 

 

 

Beoordeling (a) soortenbescherming 

Op basis van het veldbezoek en de bureaustudie wordt per soortgroep besproken wat de 

potentie van de planlocatie en de directe omgeving daarvan voor het voorkomen van soorten is, 

en welke effecten daarop te verwachten zijn ten gevolge van de beoogde ontwikkeling. Voor 

een aantal van de nationaal beschermde soorten (beschermingsregime ‘Andere soorten’) geldt 

vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen (zie soortenbescherming). In de 

voorliggende beoordeling is specifiek gelet op de potentiële aanwezigheid van beschermde 

soorten waarvoor geen vrijstelling geldt c.q. soorten waarvoor een ontheffingsplicht 

noodzakelijk is.  
 

Vaatplanten 

Binnen een straal van 2 km van de planlocatie is het voorkomen van de volgende beschermde 

vaatplanten bekend: dennenorchis en wilde averuit (NDFF 2010-2020). Gedurende het 

veldbezoek zijn geen beschermde planten en/of sporen hiervan aangetroffen.  

Wilde averuit komt voor op rivierduinen, dijken, langs spoorwegen, grasland, bermen  

(uiterwaarden), zeeduinen (bermen in de binnenduinen) en braakliggende grond. Het 

voorkeusbiotoop is droge, neutrale graslanden (FLORON verspreidingsatlas). Op de 

planlocatie is geen geschikt habitat aanwezig voor de soort en aanwezigheid kan derhalve 

uitgesloten worden.   

Dennenorchis groeit in ‘ongerepte’ gebieden op een onverstoorde humuslaag waarbij vaak veel 

dennennaalden en mos aanwezig zijn. Vooral voedselarme, iets vochtige dennenbossen zijn 

vaak standplaatsen voor deze soort (wilde-planten.nl). Hoewel op de planlocatie enkele 

naaldbomen aanwezig zijn, is er van een ‘ongerepte’, mosrijke bosomgeving geen sprake. Ten 

gevolge van de hoge mate van onderhoud (c.q. menselijke verstoring) is er tevens geen sprake 

van een onverstoorde humuslaag. Het voorkomen van dennenorchis is wegens het ontbreken 

van geschikt habitat uitgesloten.   

Ter plaatse van de planlocatie is slechts sprake van inheemse of aangeplante vaatplanten 

zonder beschermde status. Enkele waargenomen soorten betreffen: beuk, grove den, hosta, 

klimop, paardenkastanje, rododendron, roos, ruwe berk en spar. Op de muren van het 

woonzorgcentrum is geen (beschermde) muurvegetatie aangetroffen.  

De beoogde ontwikkeling leidt niet tot aantasting van beschermde en/of kwetsbare vegetatie. 

Beschermde planten stellen over het algemeen specifieke eisen aan hun milieu, zoals 

kalkhoudende schrale grond of stikstofarme blauwe graslanden. Gelet op de functie, ligging en 

het gebruik van het perceel in relatie tot de habitatpreferentie van kwetsbare en zeldzame 

soorten wordt de aanwezigheid hiervan niet verwacht. Daarnaast zijn beschermde planten niet 

aangetroffen gedurende het veldbezoek, waarmee negatieve effecten ten aanzien van 

beschermde vaatplanten derhalve kunnen worden uitgesloten. 
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Grondgebonden zoogdieren 

Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid bekend van de volgende zoogdieren: aardmuis, 

boommarter, bosmuis, bruine rat, bunzing, das, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone 

bosspitsmuis, haas, hermelijn, huisspitsmuis, konijn, mol, ree, rode eekhoorn, rosse woelmuis, 

veldmuis en vos. (NDFF 2010-2020). Voor de volgende soorten geldt dat deze beschermd zijn 

onder de Wet natuurbescherming en dat er geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke 

ontwikkelingen:  boommarter, das en rode eekhoorn.  

Door de aanwezigheid van bomen op de planlocatie en beboste delen rondom de planlocatie, is 

het mogelijk dat de boommarter en rode eekhoorn gebruik maken van de planlocatie. Gezien de 

hoge mate van verstoring en kunstmatige inrichting van het perceel, is de kans dat de 

boommarter daadwerkelijk de planlocatie bezoekt echter gering. Ten behoeve van de beoogde 

ontwikkeling zullen er enkele bomen (tussen de 2 en 6 stuks) verwijderd worden. Deze bomen 

zijn gelegen aan de randen van beboste gebieden (met eenzelfde boom-soortensamenstelling) 

en verwijderen hiervan zal niet leiden tot een onderbreking van eventuele (migratie)routes. 

Tevens zijn er geen nesten van de rode eekhoorn op of rondom de planlocatie waargenomen. 

Op de planlocatie zijn geen waarnemingen van de rode eekhoorn en boommarter bekend 

(NDFF 2010-2020), en in de directe omgeving is voldoende soortgelijk habitat aanwezig. Een 

negatieve invloed van de kap van deze bomen op de rode eekhoorn en boommarter is derhalve 

uitgesloten.  

Dassen komen vooral voor in kleinschalige akker- en weidelandschappen met voldoende 

bosjes, houtwallen, singels en heggen. De soort vereist een goed vergraafbare bodem, 

voldoende dekking en weinig verstoring (BIJ12 kennisdocument Das, 2017). De planlocatie 

heeft een open structuur (c.q. weinig dekking), is gedeeltelijk omheind (c.q. lastig te betreden) 

en tevens zijn sporen van dassen, zoals burchten en vluchtpijpen, afwezig. De tuin rondom het 

woonzorgcentrum wordt zeer intensief gebruikt door de bewoners en begeleiders, waardoor er 

veel verstoring plaatvind. Daarnaast is er sprake van een hoog kwaliteitsbeeld. Het gazon en de 

tuin worden hierdoor strak onderhouden. Op basis van de vorengenoemde argumenten kan de 

aanwezigheid van functioneel leefgebied van de das op de planlocatie uitgesloten worden.   

De schuur heeft geen functie voor de vorengenoemde soorten. Doordat niet alle balken goed op 

elkaar aansluiten kunnen kleine zoogdieren, zoals ratten en muizen, de schuur betreden. In de 

schuur zijn keutels van ratten waargenomen. Deze soort is niet beschermd onder de Wet 

natuurbescherming en tevens dermate opportunistisch dat deze een nieuwe schuilplaats zal 

vinden.  

De planlocatie heeft mogelijk een functie voor algemene soorten. Dit betreft met name de egel, 

konijn en bruine rat. Dergelijke soorten zijn dermate opportunistisch dat in de directe omgeving 

voldoende vergelijkbaar habitat aanwezig is waar ze zich al dan niet tijdelijk kunnen ophouden. 

Bovendien geldt voor dergelijke algemene soorten vrijstelling in het kader van ruimtelijke 

ontwikkelingen. Op en rondom de planlocatie zijn geen holen, nesten of sporen aangetroffen 

die duiden op de aanwezigheid van beschermde zoogdiersoorten die buiten de Verordening 

uitvoering Wet natuurbescherming van de provincie vallen (zie Wnb art 3.10). Effecten op 

beschermde zoogdieren zijn uitgesloten. 

 

Vleermuizen 

Binnen een straal van 2 km is het voorkomen bekend van de volgende vleermuissoorten: 

baardvleermuis, franjestaart, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, 

rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis (NDFF 2010-2020). Onder de Wet 

natuurbescherming zijn alle in Nederland voorkomende vleermuizen als Habitatrichtlijnsoorten 

beschermd. 

Laanvormige bomenrijen, oude bomen met gaten en scheuren, (oude) gebouwen met kieren en 

spleten en/of structuurrijke groenelementen kunnen een functioneel onderdeel zijn van een 

vleermuishabitat (BIJ12 kennisdocument Gewone dwergvleermuis, 2017; Limpens et al., 1997; 

Dietz et al., 2011).  

Op de planlocatie zijn alle bomen geïnspecteerd op de aanwezigheid van boomholten welke 

kunnen dienen als rust- en/of verblijfplaats. Eén van de te saneren bomen betreft een grove den 

met meerdere spechten- en takafbreuk-holten (figuur 4; bijlage 2). Door de hoogte waarop deze 

holten zich bevinden kon tijdens het veldbezoek niet worden vastgesteld of deze naar onder 

en/of boven zijn uitgerot.  
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Holten welke naar boven zijn uitgerot kunnen gebruikt worden als verblijfplaats voor 

boombewonende vleermuizen. Wanneer holten niet naar boven zijn uitgerot, is de 

aanwezigheid van een verblijfplaats uitgesloten. Om vast te stellen of de holten naar boven zijn 

uitgerot wordt een boomholteninspectie aangeraden (zie vervolgstappen).  

Als tijdens de boomholteninspectie blijkt dat geen van de holten naar boven toe is uitgerot, zijn 

er geen verdere vervolgstappen nodig. Wanneer blijkt dat één of meerdere holten wel naar 

boven zijn uitgerot (c.q. geschikt is als verblijfplaats voor vleermuizen) zal middels aanvullend 

onderzoek vastgesteld moeten worden of vleermuizen daadwerkelijk de holten gebruiken.  
 

 
Figuur 4 Visuele representatie van de te saneren grove den en de holten in deze boom. 
 

De te saneren schuur en de zijde van het woonzorgcentrum waartegen de verlenging 

gerealiseerd zal worden zijn nauwkeurig geïnspecteerd op de aan- dan wel afwezigheid van 

potentiële verblijfplaatsen en geschikte invliegopeningen. Alle gevels en daken van de 

betreffende bebouwing zijn gecontroleerd op eventuele openingen als open stootvoegen, 

kierende daklijsten, ontbrekende/scheefliggende dakpannen, ontbrekende specie en overige 

gevelafwerkingen die vleermuizen toegang kunnen verlenen tot een open dakruimte en/of 

spouwmuur waar ze een verblijfplaats zouden kunnen vinden. Een dergelijke verblijfplaats 

moet voldoen aan een geschikt microklimaat, met een constante (lage) temperatuur, een hoge 

luchtvochtigheid en weinig invloed van weersomstandigheden. 

De te saneren schuur is opgebouwd enkellaagse muren bestaande uit houten stapelbalken. 

Derhalve is er van een open luchtspouw geen sprake. Het dak is opgebouwd uit EPDM 

waartegen houten platen bevestigd zijn. Derhalve is er ook geen sprake van een open 

dakruimte. Tevens bevat de schuur geen andere geschikte openingen of kieren welke gebruikt 

kunnen worden als rust- en of/ verblijfplaats van gebouwbewonende vleermuizen.  

De zijde van het woonzorgcentrum waartegen de verlenging van de aanbouw gerealiseerd zal 

worden is voorzien van houten sierlatten (figuur 5). De latten sluiten niet op elkaar aan en 

tussen de latten en de muur is een grote kier (circa 1,5 cm) aanwezig. De latten zijn 

onvoldoende breed en door de grote kieren achter en tussen de latten is er sprake van 

tochtwerking. Derhalve is de aanwezigheid van een verblijfplaats achter deze sierlatten 
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uitgesloten. De zijde van het woonzorgcentrum waartegen de verlenging van de aanbouw 

gerealiseerd zal worden heeft een plat dak. Het overstek en de daklijst bevatten geen kieren 

welke geschikt zijn voor vleermuizen. Wegens het ontbreken van invliegopeningen is een rust- 

en/of verblijfplaats van vleermuizen in de zijde van het woonzorgcentrum waartegen de 

verlenging van de aanbouw gerealiseerd zal worden, uitgesloten.   
 

 
Figuur 5 Visuele representatie van de zijde van het woonzorgcentrum waartegen de verlenging van de  

aanbouw gerealiseerd zal worden. (A) Het woonzorgcentrum waartegen sierlatten bevestigd 

zin. (B) aan de bovenkant van de sierlatten is een grote kier aanwezig (c.a. 1,5 cm) welke 

achter alle latten doorloopt. (C) tussen de sierlatten zijn ook kieren aanwezig. 
 

Naast dat het momenteel niet uitgesloten kan worden dat vleermuizen de planlocatie gebruiken 

als vaste rust- en/of verblijfplaats, bestaat de mogelijkheid dat vleermuizen de planlocatie 

gebruiken als foerageergebied en/of vliegroute. Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling 

zullen er enkele bomen (tussen de 2 en 6 stuks) verwijderd worden. Deze bomen zijn gelegen 

aan de randen van de beboste gebieden en verwijderen hiervan zal niet leiden tot een 

onderbreking of aantasting van eventueel foerageergebied en/of vliegroutes.  

In de luwte van opgaande vegetatie of bebouwing kunnen vliegbewegingen en 

foerageeractiviteiten van vleermuizen plaatsvinden. Hierbij kan sprake zijn van tijdelijke 

verstoring van vleermuizen ten gevolge van werkzaamheden of lichtgebruik. Vleermuizen 

jagen op insecten waarbij ze opportunistisch gebruik maken van een groot netwerk aan 

jachtgebieden. De omvang en het gebruik van een gebied alsmede de jachttechniek en prooien 

verschillen per soort. Gedurende het foerageren verspreiden vleermuizen zich diffuus over het 

landschap waarbij veelal gebruik wordt gemaakt van bosranden, bomenlanen, oeverzones of 

andere structuurrijke zones. Vleermuizen kunnen verblind en daardoor gedesoriënteerd raken 

als gevolg van felle verlichting. Sterk verlichte locaties worden gemeden door vleermuizen. 

Derhalve zal lichtuitstraling richting de bomen voorkomen moeten worden tijdens de 

werkzaamheden en in de nieuwe situatie. Tijdens en na de beoogde ontwikkeling dient bij 

voorkeur geen verlichting te worden toegepast. Bij voorkeur de werkzaamheden uitvoeren 

tussen zonsopkomst en zonsondergang. Mocht verlichting noodzakelijk zijn wordt 

vleermuisvriendelijke verlichting geadviseerd.  
 

Amfibieën 

Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid bekend van de volgende amfibieënsoorten: 

Alpenwatersalamander, bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad, heikikker, kleine 

watersalamander en poelkikker (NDFF 2010-2020). Voor de volgende soorten geldt dat deze 

beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming en geen vrijstelling geldt in het kader van 

ruimtelijke ontwikkelingen: Alpenwatersalamander, heikikker en poelkikker.  

Amfibieën leven in zowel een aquatisch (m.n. lente/zomer) als een terrestrisch (m.n. 

herfst/winter) habitat. Beide habitatonderdelen dienen op korte afstand van elkaar te liggen. 
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Wegens het ontbreken van oppervlaktewater op de planlocatie is de aanwezigheid van 

aquatisch habitat van amfibieën uitgesloten. Binnen een straal van 600 meter van de planlocatie 

is het voorkomen van beschermde amfibieën niet bekend en gezien deze afstand kan ook de 

aanwezigheid van functioneel terrestrisch habitat uitgesloten worden.  

Het is niet uit te sluiten dat algemene soorten, zoals de bruine kikker en gewone pad, 

gedurende de terrestrische (herfst/winter) periode voorkomen binnen de planlocatie. Deze 

dieren vallen echter onder de vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkelingen (zie Wet 

natuurbescherming). Negatieve effecten op beschermde amfibieën zijn derhalve uitgesloten. 
 

Reptielen 

Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid bekend van de volgende inheemse reptielen: 

hazelworm, levendbarende hagedis, ringslang en zandhagedis (NDFF 2010-2020). Voor alle 

inheemse reptielen geldt dat deze beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming en geen 

vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen.  

Wegens het ontbreken van waterrijk gebied en duin- en heidegebied is de aanwezigheid van de 

ringslang en zandhagedis op voorhand uitgesloten (ravon.nl).  

De levendbarende hagedis komt voor in redelijk dicht begroeide gebieden, zoals heide, veen, 

schraal grasland, open plekken in bossen en rijk begroeide bosranden. Levendbarende 

hagedissen overwinteren in grote gras- en zeggepollen, oude zoogdierholten en onder 

boomstronken. Verbossing heeft een negatieve invloed op de levendbarende hagedis. Deze 

soort is namelijk afhankelijk van structuurrijk habitat met daarbinnen open zon beschenen en 

snel opwarmende plaatsen (BIJ12 2017, Kennisdocument levendbarende hagedis). De 

levendbarende hagedis is binnen een straal van 2 km enkel op en rondom Vliegbasis 

Soesterberg (>1km van planlocatie) waargenomen (NDFF 2011-2021).  

De planlocatie betreft een woonterrein met een woonvoorziening. De aanbouw van de 

woonvoorziening zal verlengt worden in westelijke richting. Het terrein waarop de aanbouw 

verlengd zal wordt in de huidige situatie gekenmerkt door een gazon met hoog 

onderhoudsbeeld, enkele bomen (2 tot 6) en een schuur. Dit terrein vervult in de huidige 

situatie een functie als tuin waardoor er veel verstoring optreedt. Ook is op dit terreindeel geen 

structuurrijke vegetatie aanwezig welke een functie kan vervullen als leefgebied van de 

levendbarende hagedis. Wegens het ontbreken van geschikt leefgebied, de hoge mate van 

verstoring op de planlocatie en het ontbreken van waarnemingen binnen een straal van 1 km is 

het uitgesloten dat locatie van de beoogde uitbouw een functie vervult als functioneel 

leefgebied van de levendbarende hagedis. Negatieve gevolgen van de beoogde ontwikkeling op 

de levendbarende hagedis zijn uitgesloten. 

De hazelworm leeft een verborgen leven en bevindt zich voornamelijk onder vegetatie of dood 

hout. Het voorkeurshabitat van de hazelworm bestaat hoofdzakelijk uit open bossen, 

bosranden, heide, wegbermen en andere ruderale plaatsen. De soort kan ook voorkomen in 

tuinen. Binnen een straal van circa 800 meter zijn geen waarnemingen van de hazelworm 

bekend (NDFF 2011-2021). 

Zoals bovenstaand toegelicht komt de locatie van de verlenging van de aanbouw van de 

woonvoorziening op terrein dat momenteel een functie vervult als tuin. Dit deel is ingericht 

met gazon, enkele bomen en een schuur. Op dit terreingedeelte is geen structuurrijke vegetatie 

aanwezig en ontbreekt eveneens dood hout. Derhalve is dit terreingedeelte niet geschikt als 

leefgebied voor de hazelworm, waardoor uitgesloten is dat dit gedeelte een functie vervult als 

vaste voortplantingsplaats of rustplaats van de hazelworm. Tevens vormt dit terreingedeelte 

geen essentiële verbinding tussen gebieden welke gebruikt kunnen worden door de 

hazelworm. Een functie als essentiële migratieroute is derhalve eveneens uitgesloten. 

Geconcludeerd kan worden dat het gedeelte waar de verlening van de aanbouw gesitueerd zal 

worden geen essentiële functie vervult voor de hazelworm. Zekerheidshalve zijn enkele 

maatregelen opgesteld om hazelwormen die zich incidenteel op of rondom de planlocatie 

begeven niet te schaden (zie Te treffen maatregelen). Negatieve effecten van de beoogde 

ontwikkeling op de hazelworm zijn uitgesloten.  

Negatieve effecten op beschermde reptielen zijn derhalve uitgesloten. 
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Vissen 

Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid van beschermde vissoorten niet bekend (NDFF 

2010-2020). Op de planlocatie en binnen de invloedssfeer van de beoogde ontwikkeling bevindt 

zich geen oppervlaktewater. Negatieve effecten op (beschermde) vissen zijn uitgesloten. 
 

Insecten en andere ongewervelden 

Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid bekend van de volgende beschermde insecten of 

ongewervelden: gevlekte witsnuitlibel, grote vos en kommavlinder (NDFF 2010-2020).  

Het habitat van de kommavlinder bestaat uit polletjes van schapengras, zwenkgras, buntgras 

en struisgras (vlinderstichting.nl). De gevlekte witsnuitlibel komt voor rondom 

laagveenmoerassen en vegetatierijke vennen en duinplassen (vlinderstichting.nl). De 

aanwezigheid van zowel de kommavlinder als gevlekte witsnuitlibel kan uitgesloten worden 

wegens het ontbreken van geschikt habitat.  

De grote vos komt voor in en rondom bosgebieden (vlinderstichting.nl). Waardplanten zijn iep, 

zoete kers en wilgensoorten. Wegens het ontbreken van deze waardplanten op en rondom de 

planlocatie kan de aanwezigheid van de grote vos uitgesloten worden.  

Op de planlocatie zijn gedurende het veldbezoek geen (sporen en/of delen van) beschermde 

vlinders, libellen of andere ongewervelden aangetroffen. Ook is er geen sprake van oud hout, 

zure vennetjes of andere specifieke omstandigheden die duiden op de mogelijke aanwezigheid 

van beschermde insecten of andere ongewervelden. Negatieve effecten op de soortgroep zijn 

uitgesloten. 
 

Vogels  

Op de planlocatie en de directe omgeving hiervan zijn tijdens het veldbezoek de volgende 

soorten waargenomen: houtduif, koolmees, pimpelmees en roodborst. 
 

Vogels - Jaarrond beschermde nestlocaties (cat. 1 t/m 4)  

Gedurende het veldbezoek zijn geen individuen, nesten en/of sporen aangetroffen van 

vogelsoorten met een jaarrond beschermd nestlocatie en/of leefgebied.  

De huismus broedt vrijwel altijd bij bebouwing en bouwt zijn nesten onder dakpannen, onder 

golfplaten, kieren/gaten in de muur en in spantconstructies. Vanuit de nestlocatie en/of vanaf 

een uitzichtpunt moet de huismus zijn omgeving kunnen zien. Hierbij moet er in de directe 

omgeving continu voedsel te vinden zijn in de vorm van zaden van grassen en onkruiden en 

larven van insecten. Daarnaast moet er beschutting nabij de foerageerlocaties, voldoende 

jaarrond groene struiken of heesters, plaatsen met stof en grind voor stofbaden en water voor 

waterbaden aanwezig zijn (BIJ12 kennisdocument Huismus, 2017).  

Gezien de dakconstructie van de schuur en het ontbreken van een open dakruimte is het 

uitgesloten dat huismussen gebruik maken van de schuur als nestlocatie. De zijde van het 

woonzorgcentrum waartegen de verlenging gerealiseerd zal worden bevat een plat dak en er 

zijn geen kieren aanwezig welke mogelijk naar een open ruimte kunnen leiden. Derhalve is de 

aanwezigheid van nestlocaties van de huismus in de schuur en de zijde van het 

woonzorgcentrum waartegen de verlening gerealiseerd zal worden, uitgesloten. De beoogde 

ontwikkeling leidt tot zeer beperkte aantasting van groene delen en resulteert niet in afname 

van eventueel leefgebied. Van aantasting functioneel leefgebied van de huismus is derhalve 

geen sprake.  

De gierzwaluw leeft evenals de huismus in de directe omgeving van mensen en broedt tevens 

als koloniebroeder in gevels en onder (pannen)daken (BIJ12 kennisdocument Gierzwaluw, 

2017). Wegens het ontbreken van geschikte openingen in de zijde van het woonzorgcentrum 

waartegen gebouwd zal worden en de schuur, is de aanwezigheid van gierzwaluwen op de 

planlocatie uitgesloten.  

Het woonzorgcentrum en de schuur bevatten geen geschikte openingen voor in bebouwing 

levende uilen. Tevens zijn in de (mogelijk) te kappen bomen geen nesten of horsten 

aangetroffen van in bomen broedende soorten als buizerd, sperwer en ransuil. Op en rondom 

de planlocatie zijn veel bomen gesitueerd waardoor eventueel leefgebied van roofvogelsoorten 

niet aangetast wordt ten behoeve van de kap van enkele bomen (2 tot 6 stuks). Derhalve is het 

uitgesloten dat de beoogde ontwikkeling een negatieve invloed heeft op de uilen en 

roofvogelsoorten.  
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Grote gele kwikstaart broedt langs stromende watergangen in dichte vegetatie langs natuurlijke 

oevers of in kunstwerken als bruggen of stuwen. Voor deze soort zijn op de planlocatie geen 

geschikte nestlocaties of functioneel leefgebied aanwezig.  

Van overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van vogels met jaarrond beschermde 

nestlocaties en functioneel leefgebied is geen sprake. 
 

Vogels - Algemene broedvogels en categorie 5 (beschermde nestlocatie gedurende broedperiode en bij 

ecologisch zwaarwegende redenen)  

De planlocatie voorziet in voldoende voedselaanbod en structuurrijke schuilgelegenheden voor 

algemene soorten. De struiken en bomen vormen voor algemene broedvogels zoals merel, 

duiven en kleine zangvogels geschikte nestlocaties. Gedurende het broedseizoen zijn de nesten 

en de functionele leefomgeving van voornoemde soorten beschermd. Het broedseizoen vangt 

aan onder bepaalde klimatologische omstandigheden en betreft indicatief de periode 15 maart 

t/m 15 juli. Ten aanzien van algemene broedvogels en categorie 5 soorten kunnen de 

werkzaamheden worden opgestart buiten het broedseizoen en/of na het ongeschikt maken van 

de planlocatie. Indien de beoogde werkzaamheden in het broedseizoen worden opgestart dient 

de locatie voorafgaand aan de werkzaamheden geïnspecteerd te worden door een ter zake 

deskundige. 

 

 

Beoordeling (b) gebiedsbescherming 

De planlocatie maakt geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie betreffende: Natura 

2000 en het Natuurnetwerk Nederland. Op een afstand van circa 9 km ligt het Natura 2000-

gebied ‘Oostelijke Vechtplassen’ (figuur 6). Op een afstand van circa 135 m ligt het 

Natuurnetwerk Nederland (figuur 7).  

 
 

 
Figuur 6 De planlocatie ligt op een afstand van circa 9 km tot het Natura 2000-gebied ‘Oostelijke 

Vechtplassen’ (bron: webkaart.provincie-utrecht.nl). 
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Figuur 7 De planlocatie ligt op een afstand van circa 135 m tot het Natuurnetwerk Nederland (bron: 

webkaart.provincie-utrecht.nl). 
 

Ondanks dat de beoogde ontwikkeling buiten een beschermd gebied uitgevoerd wordt, kunnen 

er nog steeds effecten optreden. Voor een aantal effecten (trillingen, geluid, optische verstoring 

etc.) geldt dat de afstand tot de omliggende Natura 2000-gebieden per definitie te groot is. Ten 

aanzien van het Natuurnetwerk Nederland geldt dat externe werking geen toetsingskader is. 

Een toename in stikstofdepositie kan een negatief effect sorteren op kwetsbare en gevoelige 

habitattypen. Blom Ecologie B.V. adviseert om projecten die kunnen leiden tot een toename van 

stikstofdepositie in stikstofgevoelige habitattypen binnen Natura 2000-gebieden te beoordelen 

middels de AERIUS Calculator. Doel daarvan is vast te stellen of significante effecten kunnen 

worden uitgesloten. In sommige gevallen kan op voorhand negatieve effecten ten aanzien van 

stikstofdepositie worden uitgesloten, wegens de grote afstand tot stikstofgevoelige habitattypen 

binnen Natura 2000-gebieden, een afname in stikstofemissie of een beperkte ingreep. 

De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van een verlenging van de aanbouw en 

parkeerplaats. Ten opzichte de huidige situatie leidt de beoogde ingreep tot een beperkte 

toename in het aantal verkeersbewegingen. Gedurende de aanlegfase kan er een beperkte en 

tijdelijke stikstofemissie verwacht worden ten gevolge van het gebruik van mobiele werktuigen 

en transportbewegingen (het ‘projecteffect’).  

Gezien er sprake is van een grote afstand (9 km) tussen het plangebied en het dichtstbijzijnde 

Natura 2000-gebied en wordt op voorhand uitgesloten dat er sprake is van een verhoging van 

de stikstofdepositie in stikstofgevoelige habitattypen binnen Natura 2000-gebieden. Een 

berekening middels de AERIUS Calculator kan derhalve achterwege blijven. 

 

 

Beoordeling (c) houtopstanden 

Binnen de beoogde ontwikkeling zullen slechts enkele bomen (2 tot 6 stuks) verwijderd 

worden. Hiervoor is een melding in het kader van de Wnb niet noodzakelijk.  
 

Naast het landelijk en provinciaal beleid waar deze beoordeling op wordt getoetst hebben 

gemeenten echter vaak een eigen beleid omtrent het kappen dan wel vellen van bomen en 

struiken. Dit is vaak opgenomen in een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 

Gemeentelijke Verordeningen mogen niet strijdig zijn met landelijk/provinciaal beleid. Het is 

derhalve aanbevelingswaardig om in de voorbereidende fase de bepalingen in de APV af te 

stemmen met de gemeente om conflicterende situaties in een later stadium te voorkomen. 
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Conclusies  

Samenvatting 

(a) Soortenbescherming 

Vleermuizen maken mogelijk gebruik van de grove den met holten. Tevens is planlocatie 

mogelijk geschikt leefgebied voor algemene zoogdieren, foeragerende vleermuizen, amfibieën, 

insecten en broedvogels welke niet beschermd zijn (behoudens de Algemene zorgplicht) onder 

de Wet natuurbescherming. 

(b) Gebiedsbescherming 

De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of het Natuurnetwerk 

Nederland Gelet op de aard van de werkzaamheden, de afstand tot de gebieden en de beoogde 

situatie is van externe werking op omliggende Natura 2000-gebieden geen sprake. Een AERIUS 

berekening, Voortoets en/of ‘nee, tenzij’-toets is niet noodzakelijk.  

(c) Houtopstanden 

Binnen de beoogde ontwikkeling zullen slechts enkele bomen (2 tot 6 stuks) verwijderd 

worden. Hiervoor is een melding in het kader van de Wnb niet noodzakelijk.  

 
 

Tabel 2 Overzicht van de functie van het plangebied voor beschermde flora en fauna en ook de 

verwachtte effecten naar aanleiding van de beoogde ingrepen en de eventueel daarop te nemen 

vervolgstap. (a) algemene broedvogel en cat. 5 soorten, (j) jaarrond beschermde nesten, cat. 1 

t/m 4 soorten. 
 

Legenda 
 

Soortenbescherming 

- = ongeschikt 

+ = geschikt 

n (nee)/ j (ja)/ m (maatregelen) 
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(j
) 

Geschikt habitat Vogelrichtlijnsoort        + +/- 

Geschikt habitat Habitatrichtlijnsoort - - + +/- - - -   

Geschikt habitat Andere soort - +/-  - +/- - -   

Soortspecifiek onderzoek noodzakelijk  n n j n n n n n n 

 

Gebiedsbescherming afstand effecten nader onderzoek 

Natura 2000 9 km geen n.v.t. 

Natuurnetwerk Nederland 135 m geen n.v.t. 

 

Houtopstanden aanwezig kap melding 

Struiken ja nee n.v.t. 

Bomen ja ja n.v.t. 

 

Uitvoerbaarheid 

De beoogde ontwikkeling leidt niet tot overtreding van gebiedsbescherming en houtopstanden 

in het kader van de Wnb. Er dienen enkele algemene maatregelen worden getroffen ten aanzien 

van de Algemene zorgplicht, foeragerende vleermuizen en algemene broedvogels. Voorafgaand 

aan de werkzaamheden dient door middel van een boomholteninspectie te worden vastgesteld 

of de te kappen grove den mogelijk geschikt is als verblijfplaats voor vleermuizen 

(soortenbescherming). Wanneer de holten naar boven uitgerot blijken te zijn (c.q. geschikt zijn 

als verblijf plaats) dient door middel van aanvullend onderzoek te worden vast gesteld of deze 

holten daadwerkelijk gebruikt worden door vleermuizen. Indien er sprake is van overtreding 

van verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming kan bevoegd gezag onder voorwaarden 

een ontheffing verlenen.  
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De voorwaarden betreffen: er is geen andere bevredigende oplossing, er is sprake van een 

wettelijk belang (vleermuizen: er is sprake van een reden van sociale of economische aard) en er 

wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort (een 

robuust en ruim maatregelenpakket van tijdelijke en permanente voorzieningen wordt hiertoe 

voorgesteld en uitgevoerd). Gezien het voorgaande onderzoek is er geen reden om aan te 

nemen dat eventueel benodigde ontheffingen, mits de juiste maatregelen worden getroffen, er 

sprake is van een gedegen alternatievenafweging en een wettelijk belang kan worden 

aangevoerd, niet verkregen zouden kunnen worden. 

 
 

Conclusie 

Het saneren van de schuur en enkele bomen en de realisatie van een verlenging van de 

aanbouw en parkeerplaats zijn uitvoerbaar in het kader van de Wet natuurbescherming.  

 

 

Vervolgstappen 

• Voorafgaand aan de werkzaamheden omtrent de beoogde ontwikkeling dient vastgesteld te 

worden of de beoogde ontwikkeling een negatieve invloed heeft op vaste rust- en/of 

verblijfplaatsen van vleermuizen. Om vast te stellen of de boomholten daadwerkelijk 

geschikt zijn (d.w.z. naar boven toe uitgerot) als vaste rust- en/of verblijfplaats voor 

vleermuizen wordt een boomholteninspectie aangeraden. Als tijdens deze 

boomholteninspectie vastgesteld wordt dat de holten niet naar boven toe uitgerot zijn, kan 

de holte als ongeschikt worden beschouwd. Er zijn dan geen verdere vervolgstappen nodig. 

Mocht uit de boomholteninspectie blijken dat de holten omhoog zijn uitgerot, dient er 

aanvullend onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd te worden. Een aanvullend onderzoek 

naar vleermuizen wordt uitgevoerd middels vier gerichte veldbezoeken in de periode 15 

april t/m 30 september conform het Vleermuisprotocol 2017. Hiervan dienen 2 rondes in het 

voorjaar (15 april-15 juli) en 2 in het najaar (augustus-september) plaats te vinden.  
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Te treffen maatregelen ten behoeve van de hazelworm 
 

Maatregel Omschrijving 

Dagelijkse controle van 

werklocatie 

De hoofdverantwoordelijk  of  de  door  dien  aangestelde  controleert 

dagelijks  voorafgaand  aan  de  werkzaamheden  of  er  hazelwormen 

aanwezig  zijn (figuur 1).  Indien  deze  aangetroffen  worden dienen deze 

met  rust  gelaten  te  worden  en  in  de  gelegenheid  gesteld  te worden 

om op eigen initiatief de planlocatie te verlaten. 

Bij start werk, verwijderen 

alle losliggende elementen 

en vegetatie op 

werklocatie 

Hazelwormen leiden een verborgen leven. Het grootste deel van de dag  

leven  ze  onder  de  vegetatie  en  dood  hout  of  ze verblijven  in holen in 

de grond. 

Eén werkrichting en een 

rustige werkwijze 

hanteren 

Bij   het   opstarten   van   werkzaamheden   op   de   planlocatie   één 

werkrichting  hanteren  zodat  eventueel  aanwezige  dieren  zich  naar de 

directe omgeving kunnen begeven 

Afstand houden tot 

aangetroffen dieren 

Hazelwormen  zijn  koudbloedig  en  vervellen  3-4x  per  jaar.  Dit maakt  

de  soort  kwetsbaar.  Aangetroffen  dieren dienen  met  rust gelaten  te  

worden  en  in  de  gelegenheid  gesteld  te  worden  om  op eigen initiatief 

de planlocatie te verlaten. 

Geen losliggend materiaal, 

puin of anderszins op 

planlocatie 

Op   de   werklocatie dienen   geen   losliggende   platen   of   andere 

bouwmaterialen  te  blijven  liggen.  De  hazelworm  gebruikt  deze 

mogelijk  om  op  te  warmen.  Dit  geldt  eveneens  van puinhopen  of 

opslag van ander (bouw)materiaal 

Controle van containers, 

machines en andere grote 

materialen voor 

plaatsing/verwijderen 

Voorafgaand   aan   het   plaatsen en   verwijderen van   containers, 

machines  zoals  bouwkranen  of  het  plaatsen  van  rijplaten  dient 

gecontroleerd  te  worden  of  er  geen  hazelwormen  aanwezig  zijn onder 

of nabij de werklocatie 

 

 
Figuur 1     Hazelworm (foto: RAVON) 
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Te treffen algemene maatregelen 

• Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende 

flora en fauna (Algemene zorgplicht).  

• Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor 

beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake 

deskundige.  

• Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken) gefaseerd verwijderen. Dit 

om bodembewonende dieren de kans te bieden in de nabijgelegen omgeving een ander 

leefgebied te benutten.  

• Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden 

gevonden, te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de 

werkzaamheden.  

• De planlocatie tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie bij voorkeur niet 

verlichten en in de periode april-oktober de werkzaamheden tussen zonsopgang en 

zonsondergang uitvoeren (buiten schemerperiodes). Mocht verlichting noodzakelijk zijn 

hierbij een vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toepassen (amberkleurig licht, 

lichtbundel nederwaarts richten, toepassen geconvergeerde lichtbundel). 

• De werkzaamheden opstarten/uitvoeren buiten het broedseizoen van vogels (medio maart 

t/m medio juli). Als de werkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd dient voor 

de aanvang door een ter zake deskundig gecontroleerd te worden of er broedvogels 

aanwezig zijn. E.e.a. op aanwijzing van deskundige. Als dit niet mogelijk is dienen de 

potentiële nestlocaties buiten het broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden.  
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We hopen u met deze rapportage voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks 

vragen zijn kunt u vrijblijvend contact opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
   

 

Blom Ecologie B.V.,   Blom Ecologie B.V., 

ir. ing. D. de Boer  ir. ing. K.J. Rebergen 

Auteur     Collegiale toets 

 

 

Bijlage 1 Fotografische impressie 

Bijlage 2 Locatie boom met holten 

Bijlage 3 Vervolgstappen Wet natuurbescherming 
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Bijlage 1 Fotografische impressie  

 

 
Figuur 1 De westgevel van het woonzorgcentrum in Bosch en Duin.   

 
 

 
Figuur 2 De locatie waar de verlenging van de aanbouw gerealiseerd zal worden. Tevens is de schuur 

welke gesaneerd zal worden ook op deze foto te zien.  
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Figuur 3 De te saneren schuur.  

 
 

 
Figuur 4 De westzijde van de planlocatie. 

 

  



21 

 

 

Bijlage 2 Locatie boom met holten 
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Bijlage 3 Vervolgstappen Wet natuurbescherming 

 

Als uit het oriënterend onderzoek is gebleken dat effecten op beschermde soorten naar 

aanleiding van de beoogde ingreep niet uitgesloten zijn, dient een vervolgonderzoek te worden 

uitgevoerd. Uit dit vervolgonderzoek blijkt of desbetreffende soort aanwezig is en welke functie 

de planlocatie al dan niet heeft voor de soort. Met onderstaand stappenplan, overgenomen uit 

‘Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’ van het Ministerie van Economische Zaken, 

wordt inzichtelijk gemaakt welke consequenties dit heeft voor het project. 
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Stap 4b. Is er sprake van een wettelijk belang? 

 

Vogelrichtlijnsoort 

In het kader van de Vogelrichtlijn zijn een aantal belangen waarvoor een ontheffing kan worden 

aangevraagd. De beoogde ingreep/ontwikkeling dient een dergelijk belang te dienen (Schema 

4b ja/nee). De belangen zijn onderstaand weergeven (conform Wet natuurbescherming art. 3.3, 

lid 4b). 

 

 

 

Habitatrichtlijnsoort 

In het kader van de Habitatrichtlijn zijn een aantal belangen waarvoor een ontheffing kan 

worden aangevraagd. De beoogde ingreep/ontwikkeling dient een dergelijk belang te dienen 

(Schema 4b ja/nee). De belangen zijn onderstaand weergeven (conform Wet natuurbescherming 

art. 3.8, lid 5b). 
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Andere soort 

Ten aanzien van Andere soorten zijn een aantal belangen waarvoor een ontheffing kan worden 

aangevraagd. De beoogde ingreep/ontwikkeling dient een dergelijk belang te dienen (Schema 

4b ja/nee). De belangen zijn onderstaand weergeven (conform Wet natuurbescherming art. 3.10, 

lid 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
      

 

       
 

 
BURO SRO B.V. 

    

 
T.a.v. mevr.E. Baeten 

    

 
Sweerts de Landasstraat 50 

   

 
6814 DG Arnhem 

  

        

        
Kenmerk FC/2020/039/w 

Onderwerp Notitie boominspectie Baarnseweg 18 te Bosch en Duin   

Datum 15 december 2020 

Uw kenmerk Email d.d. 8 december 2020   

        

        

 

Geachte mevrouw Beaten, 
 
Aan de Baarnseweg 18 te Bosch en Duin is de woonzorgvoorziening Sparrenheuvel 
gesitueerd, bestaande uit een hoofdgebouw en aanbouw. Lang Leve Thuis is 
voornemens deze aanbouw in zuidelijke richting te verlengen. Ten behoeve van deze 
realisatie dienen enkele bomen en een schuur gesaneerd te worden. In oktober 2020 
is door Blom Ecologie B.V. een quickscan Wet nb uitgevoerd ten aanzien van 
beschermde natuurwaarden. Tijdens deze quickscan zijn in een van de te kappen 
grove dennen diverse spechtholen aangetroffen. Door de hoogte waarop deze holten 
zich bevinden kon tijdens het veldbezoek niet worden vastgesteld of deze naar onder 
en/of boven zijn uitgerot. Holten welke naar boven zijn uitgerot kunnen gebruikt 
worden als verblijfplaats voor boombewonende vleermuizen. Gezien de kap van de 
bomen mogelijk kan leiden tot een overtreding van de Wet nb dienen de te 
boomholten vooraf geïnspecteerd te worden op de eventuele aanwezigheid van 
potentiële verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen. Op d.d. 10 december 
2020 is een inspectie uitgevoerd door FaunaConstruct. Onderstaand worden de 
bevindingen beschreven. 
 

 
Figuur 1    De planlocatie (rood omkaderd) is gelegen aan de Baarnseweg 18 te 
Bosch en Duin (bron kaartmateriaal: arcgis.com). 
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Figuur 2     De te kappen grove den met de spechtholen.  
 
 
Methode 
De inspectie is uitgevoerd door middel van een ladder, camera, zaklamp en 
endoscoop. De spechtholen zijn visueel geïnspecteerd op inrotting, diepte en/of 
sporen van vleermuizen. Tevens is gekeken naar nesten en/of broedende 
vogelsoorten.  
 
 
Planlocatie 
De geïnspecteerde boom betreft een grove den met meerdere spechtholen. De boom 
is gesitueerd in de achtertuin van het woon-zorgcomplex Sparrenheuvel aan de 
Baarnseweg 18 te Bosch en Duin.   
 
 
Bevindingen 
De spechtholen in de grove den zijn geen van allen naar boven ingerot en/of 
voldoende diep om te dienen als vleermuisverblijfplaats (figuur 2). De holten zijn ook 
niet voldoende groot en/of diep om een functie te vervullen als verblijfplaats of 
nestlocatie van soorten als de boommarter of boombewonende uilen. Tevens zijn er 
geen beschermde nesten waargenomen tijdens het veldbezoek. 



 
  
 

 
Figuur 3  Verbeelding van de geïnspecteerde boomholten. Te zien is dat de holten 

maximaal 15 cm diep zijn en niet naar boven zijn ingerot. 
 
 
Conclusie  
Op basis van de technische inspectie en de eerder uitgevoerde quickscan flora en 
fauna is gebleken dat in de te kappen grove dennen geen essentiële functie vervullen 
voor vleermuizen. Nesten van beschermde vogelsoorten niet waargenomen tijdens de 
inspectie. De beoogde ontwikkeling leidt derhalve niet tot overtreding van 
verbodsbepaling van de Wet natuurbescherming. Procedurele of juridische 
noodzakelijke vervolgstappen zijn niet noodzakelijk. 
 
 
 
Wij hopen u met deze notitie voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er 
desondanks vragen zijn kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
FaunaConstruct, 
Jacco Nijhoff   
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Context 
Ten behoeve van de verbouwplannen van Sparrenheuvel te Bosch en Duin zijn de directe buren op de 

hoogte gesteld tijdens een bezoek van de initiatiefnemer. Hierbij gaat het om Baarnseweg nummer 18a 

(ten noorden) en nummer 16 (ten zuiden). Hieronder een kort verslag. 
 

 
Situatie (google maps) aan de Baarnseweg 18 

 

Baarnseweg 18a 
Gedurende de planvorming en schetsfase zijn de bewoners van Baarnseweg 18a betrokken geweest.  

Er waren meerdere scenario’s waarbij de bewoners het plan van een etage bovenop de huidige bebouwing 
niet wenselijk vonden, dit i.v.m. de privacy. Deze zienswijze is sterk van invloed geweest op het huidige 

ontwerp. De uiteindelijke uitbreiding wordt gezien als een kwaliteitsimpuls van Sparrenheuvel. De bewoners 

zijn de voormalige eigenaren van de woonzorgvoorziening en zouden een verbouwing zelf ook op deze 
wijze uitvoeren. 

 
Baarnseweg 16 

De verbouwplannen zijn doorgenomen met de bewoners van Baarnseweg 16. Zij hebben zicht op de gehele 
breedte van de locatie en geven aan nooit enige hinder te hebben ondervonden. De bewoners hebben 

aangegeven de aansluiting mooi en passend te vinden bij de stijl van de woning. Zij merken eigenlijk aan 

niets dat het een woonzorgvoorziening is en willen graag meewerken aan de verbouwplannen van 
Sparrenheuvel. 

Notitie Buurtparticipatie 

  

Project: Renovatie en Nieuwbouw Sparrenheuvel 

Plaats: Bosch en Duin 

Documentnummer SB408-N007-00 Buren 

Datum: 08.03.2021 

Mutatie: 00 
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