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Ruimtelijke onderbouwing 
 

Hoofdstuk 1  Inleiding 
1.1  Aanleiding 

In het buitengebied van Schouwen-Duiveland ten oosten van de kern Brouwershaven bevindt zich het 
agrarisch bedrijf Résidence Oud-Bommenede (hierna: ROB). Op dit bedrijf, gevestigd aan de 
Kijkuitsedijk 1 en 3 zijn twee minicampings met in totaal 30 eenheden aanwezig. De ligging van het 
projectgebied is globaal weergegeven in figuur 1.1. 

De afgelopen jaren heeft het recreatieonderdeel van het bedrijf zich gespecialiseerd in zorgverlening 
in combinatie met verblijfsrecreatie. Met de uitbouw van deze zorgactiviteiten hebben de 
initiatiefnemers bewezen kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden, en ook ruimtelijk kwaliteit te 
realiseren. Het bedrijf wenst de komende jaren dit concept verder uit te breiden waarbij zorg en 
recreatie in nauwe onderlinge samenhang worden ontwikkeld. Uitgangspunt daarbij is uitbreiding van 
de zorgverlening (zijnde een gezondheidscentrum) in combinatie met verblijfsrecreatie in de vorm van 
zorgvilla's. Daarnaast wordt er ook een nieuwe landbouwschuur voor het agrarische bedrijf beoogd. 
Deze landbouwschuur is volgens het geldende bestemmingsplan al mogelijk. Daarom maakt deze 
geen onderdeel uit van de voorliggende onderbouwing. 
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Figuur 1.1 Globale ligging projectlocatie (indicatief).  

 

De bestaande zorggerelateerde activiteiten en de beoogde zorgvilla's met bijbehorend landschap 
passen echter niet binnen de geldende juridisch-planologische regeling, zoals die is vastgelegd in het 
bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland (zie ook paragraaf 1.2).  

 

De gemeente Schouwen-Duiveland wil planologisch medewerking verlenen aan het initiatief en tevens 
de huidige zorggerelateerde activiteiten juridisch-planologisch bevestigen. 

 

Om de realisering van dit project mogelijk te maken, is door de gemeente gekozen voor het instrument 
van een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor 
afwijken van het geldende bestemmingsplan. Op basis van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van deze 
wet kan de omgevingsvergunning slechts worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een 
goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing 
(hierna RO) bevat. Een aanvraag voor een dergelijke vergunning dient daarom vergezeld te gaan van 
een goede RO. Voorliggende rapportage bevat deze RO. 
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1.2  Geldend juridisch-planologisch kader en feitelijke situatie 

Geldend juridisch-planologisch kader 

 

Figuur 1.2. Uitsnede plankaart bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland (2009)  

 

De gronden waarop de ontwikkeling is voorzien (west en zuid van Kijkuitsedijk 3), zijn gesitueerd in 
het bestemmingsplan Buitengebied Schouwen-Duiveland (vastgesteld in 2009). De gronden zijn 
daarbinnen bestemd voor 'Agrarisch' met de aanduiding 'minicamping'.  



 

  

  7  

Ter plaatse is het volgende gebruik toegestaan: 

 grondgebonden agrarische bedrijven; 
 ter plaatse van de aanduiding 'minicamping' tevens een minicamping met de volgende aantallen 

standplaatsen.  

 

 aantal standplaatsen 
permanent 

aantal standplaatsen niet 
permanent 

Kijkuitsedijk 1 2 13 

Kijkuitsedijk 3 5 10 

 

Ook zijn toegestaan: 

 aan de bestemming ondergeschikte extensieve dagrecreatie met bijbehorende recreatieve fiets- 
en wandelpaden en voorzieningen; 

 bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, natuurvriendelijke oevers, water, 
laad- en losvoorzieningen, nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen. 

 

Voor zowel de Kijkuitsedijk 1 als voor Kijkuitsedijk 3 geldt dat ter plaatse sprake is van een bouwblok 
(bouwstede) van maximaal 1 hectare ten behoeve van het agrarisch bedrijf. Binnen het agrarisch 
bouwblok (dat is vastgelegd in de regels en niet op de verbeelding) zijn agrarische bedrijfsgebouwen 
toegestaan.  

 

Feitelijke situatie 

Het bedrijf is zich de afgelopen jaren steeds meer gaan richten op zorggerelateerde activiteiten, te 
weten:  

 in de agrarische schuur bevinden zich: twee behandelruimtes/spreekkamers voor consulten zoals 
een fysiotherapeut of huisarts en toiletvoorzieningen; 

 het voormalige jachthuis is in gebruik genomen als ontvangst- en ontmoetingsruimte. Daarnaast 
worden hier cursussen en workshops op het gebied van leefstijlen, of bijvoorbeeld 
thema-ochtenden op het gebied van 'lekker in je lijf' of 'kanker, wat nu' gegeven; 

 in juni 2015 is ten behoeve van de Zeeuwse Huiskamer een zorgchalet geplaatst. In dit chalet 
kunnen zorgbehoevenden verblijven om te revalideren of om bijvoorbeeld vakantie te houden met 
de zorg die nabij is.  

 

De hiervoor genoemde niet-agrarische activiteiten zijn de afgelopen jaren gerealiseerd maar zijn 
uiteindelijk door vertraging van voorliggende procedure nooit juridisch-planologisch geregeld. In 
paragraaf 2.1 wordt uitgebreider ingegaan op de huidige situatie. 

 

Toetsing en conclusie 

Realiseren landbouwschuur 

De bouw van een nieuwe landbouwschuur is binnen het bestemmingsplan rechtstreeks toegestaan. 
De schuur past binnen het verbaal omschreven bouwblok van 1 hectare. Voor dit onderdeel van het 
initiatief wordt dan ook een reguliere procedure (omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen) 
doorlopen. Deze ontwikkeling maakt geen deel uit van deze ruimtelijke procedure. De schuur vereist 
dan ook geen nadere onderbouwing. 



 

  

8  

 

Overige plandelen 

Voor de overige onderdelen van het verzoek geldt dat deze niet passen binnen de regels van het 
bestemmingsplan. Zodoende is een planologische procedure noodzakelijk om de realisering en het 
gebruik mogelijk te maken.  

 

 

1.3  Wat wordt met omgevingsvergunning juridisch-planologisch mogelijk 
gemaakt? 

De volgende ontwikkelingen worden door middel van de omgevingsvergunning mogelijk gemaakt: 

 het realiseren van een volwaardig gezondheidscentrum in de bestaande agrarische schuur met in 
totaal 3 behandelkamers ten behoeve van het geven van (zorg)consulten, zoals fysiotherapie, 
bewegingstherapie of voeding; 

 het gebruiken van het jachthuis als ontvangst- en ontmoetingsruimte en het hier geven van 
workshops/cursussen; 

 het geven van zorg- en voedinggerelateerde workshops op het bedrijf; 
 het geven van zorg- en voedinggerelateerde consulten; 
 het geven van medische bewegingslessen, zoals medische pilates met behulp van Pilates 

apparatuur en looplessen; 
 het gebruiken van de moestuin op therapeutische basis; 
 het realiseren van 17 zorgvilla's met omliggende landschappelijke inpassing; 
 het bevestigen van het bestaande zorgchalet; 
 het in gebruik nemen van de bedrijfswoning Kijkuitsedijk 3 ten behoeve van de huisvesting of 

overnachtingsmogelijkheid voor zorgverleners die aanwezig moeten zijn voor het verlenen van 
zorg voor cliënten die verblijven in een zorgvilla. 

 

Voor een uitgebreide toelichting over het programma wordt verwezen naar paragraaf 2.3.3. 

 

1.4  Leeswijzer 

Deze Ruimtelijke Onderbouwing bestaat uit:  

 

Wettelijke vereisten Waar in dit document? 

Een beschrijving van het initiatief/project Hoofdstuk 2 Huidige 
situatie en beoogde 
ontwikkeling 

De toetsing van de beoogde ontwikkeling aan het relevante beleidskader. Hoofdstuk 3 Beleidskader 

Een conclusie, waarin aan de hand van de belangenafweging en de 
afstemming van het project op zijn omgeving wordt aangegeven dat het 
project voldoet aan de eis van een goede ruimtelijke ordening, met 
vermelding van de maatregelen (voorschriften of beperkingen). 

Hoofdstuk 4 Milieu en 
duurzaamheid 

De economische uitvoerbaarheid, inclusief het kostenverhaal. Hoofdstuk 5 Economische 
uitvoerbaarheid 
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Hoofdstuk 2  Huidige situatie en 
beoogde ontwikkeling 
2.1  Huidige situatie 

Omgeving en ligging plangebied 

Het bedrijf ligt in een grootschalig open agrarisch landschap ten oosten van Brouwershaven en ten 
noorden van Zonnemaire. Vanaf het bedrijf is er zicht op de dijken van de Grevelingen die op circa 
500 meter afstand liggen. Brouwershaven ligt op circa 2 kilometer. Het plangebied is globaal 
gepositioneerd (zie figuur 1.1 en 2.1) ten (zuid)westen van het bedrijf aan de Kijkuitsedijk 3 en een 
burgerwoning aan de Kijkuitsedijk 5. Het plangebied wordt begrensd door: 

 de bestaande agrarische bedrijven met de omliggende erven; 
 de minicamping;  
 agrarisch bouwland; 
 de Kijkuitsedijk. 

 

 

Figuur 2.1 Huidige situatie (roze is uitbreidingsgebied) 
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Het bedrijf 

Het bedrijf is formeel opgesplitst in twee bedrijven namelijk Kijkuitsedijk 1 en 3. Deze zijn echter nauw 
met elkaar verbonden. Op beide adressen zijn een landbouwbedrijf en een mini-camping gevestigd. In 
figuur 2.2 is een overzicht opgenomen van de (toekomstige) bedrijfsstructuur. 

 

 

Figuur 2.2 Schema (toekomstige) bedrijfsstructuur 

 

Het bedrijf op het adres Kijkuitsedijk 3 heeft zich de afgelopen jaren steeds meer gericht op mensen 
(vaak 55+ers) die een gezonde leefstijl willen ontwikkelen om gezonder: 

 te blijven: als je ouder wordt of als je bijvoorbeeld een chronische ziekte hebt of ongeneeslijk ziek 
bent; 

 of te worden: als je bijvoorbeeld een operatie hebt gehad en hiervoor moet revalideren. 

 

Het bedrijf biedt onder andere consulten aan op het gebied van: 

 bewegen; 
 ergotherapie; 
 fysiotherapie; 
 hormonen; 
 voeding. 

 

Daarnaast worden er regelmatig bewegingslessen en workshops gegeven op het gebied van: 

 medische pilates; 
 medische trainingstherapie; 
 maar ook bijvoorbeeld thema dagen op het gebied van 'lekker in je lijf', 'kanker wat nu' of 'hoe 

gezond leven'. 

 

Gezondheidscentrum in huidige agrarische schuur 

De agrarische schuur is inmiddels in gebruik genomen als gezondheidscentrum. Dit 
gezondheidscentrum bestaat uit: 

 een entree;  
 twee praktijkruimtes /spreekkamers onder andere ten behoeve van de consulten; 
 douches en toiletruimten voor gasten van het gezondheidscentrum. Van deze ruimte maken ook 

de gasten van de mini-camping gebruik.  
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Figuur 2.3 Huidige indeling agrarische schuur  

 

Jachthuis voor workshops en overlegruimtes 

Op het terrein bevindt zich een voormalig jachthuis dat in gebruik is genomen als ontvangst- en 
ontmoetingsruimte. In het Jachthuis worden de workshops gegeven. Daarnaast is hier ruimte voor de 
therapeuten en specialisten om te overleggen en behandelplannen door te nemen. In het Jachthuis 
bevindt zich een algemene keuken en toiletruimte. In figuur 2.4 is de plattegrond van de huidige 
indeling van het jachthuis opgenomen.  
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Figuur 2.4 Huidige indeling Jachthuis 

 

De Zeeuwse Huiskamer en de zorgvilla 

ROB maakt deel uit van het project de 'De Zeeuwse Huiskamer'. De Zeeuwse Huiskamer ondersteunt 
Zeeuwse organisaties en Zeeuwen om gezamenlijk antwoord te vinden op het gebied van wonen, 
zorg en welzijn. De Zeeuwse Huiskamer heeft op verschillende locaties in Zeeland 'huiskamers' 
ingericht hiervoor. In deze huiskamers komen ervaringsdeskundigen samen om de behoefte in beeld 
te krijgen en oplossingen te vinden. 

ROB is één van de bedrijven met een 'huiskamer'. ROB heeft hiervoor in het najaar van 2015 een 
zorgchalet gerealiseerd. In dit zorgchalet hebben zorgbehoevenden de mogelijkheid om een nacht 
(soms meerdere) te verblijven. In het chalet worden vernieuwende voorzieningen als eerste getest. De 
gebruikers van het chalet geven hier feedback op. Vervolgens wordt gekeken of het geschikt is voor 
het bedrijf en voor andere locaties in Zeeland. Voorheen gebeurde dit in de voormalige bedrijfswoning 
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aan de Kijkuitsedijk 3. 

Uit ervaring van de afgelopen tijd blijkt dat juist de zwaardere categorieën zorgbehoevenden gebruik 
maken van deze mogelijkheid. Bijvoorbeeld iemand met een dwarslaesie die op deze manier toch 
samen met zijn gezin op vakantie kon gaan. Of iemand die ongeneeslijk ziek was. ROB zorgde ervoor 
dat de zorgbehoevende de juiste zorg kreeg. De zorgbehoevende kon met zijn familie in rust genieten 
van de omgeving. Daarnaast kwamen naasten van de patiënt ook tot rust en konden uitstapjes maken 
zonder zich zorgen te maken over hun familielid. 

 

 

Figuur 2.5 Gerealiseerde zorgchalet 

 

Moestuin 

Hier worden groente en fruit verbouwd die gebruikt worden voor de workshops. Daarnaast is het ook 
mogelijk om als cliënt op therapeutische basis te 'werken' in de moestuin. 

 

Bedrijfswoning Kijkuitsedijk 3 

De bedrijfswoning aan Kijkuitsedijk 3 is in gebruik voor verplegend personeel waarbij het gewenst is 
dat zij ten behoeve van de zorg overnachten op het bedrijf. Tot het najaar van 2015 werd de 
bedrijfswoning gebruikt voor de Zeeuwse Huiskamer. 
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2.2  Toekomst landbouw en veranderende zorg 

2.2.1  Toekomst (multifunctionele) landbouw 

Vanaf het midden van de vorige eeuw vindt een grootscheepse modernisering van de Nederlandse 
land- en tuinbouw plaats. Productiviteit en voedselproductie stegen enorm door het gebruik van 
kunstmest, bestrijdingsmiddelen en krachtvoer. De ontwikkeling wordt gekarakteriseerd door 
intensivering, schaalvergroting, specialisering en economisering. Er treedt steeds verder een 
ontkoppeling op van de landbouw als economische activiteit en grondgebruik. De boer krijgt steeds 
meer een 'monofunctionele taak' in vergelijking tot het gemengde boerenbedrijf van vroeger. Door de 
toenemende internationale concurrentie en de afname van de landbouwsubsidies komen de 
inkomsten steeds vaker onder druk te staan.  

In dezelfde periode van schaalvergroting is de ruimte in Nederland steeds meer voor stedelijke 
functies opgeëist. De uitdaging voor het bestaansrecht van de landbouw is in te spelen op de behoefte 
en vragen van de stedelijke samenleving. Nieuwe diensten die aan deze vragen voldoen kunnen de 
landbouw een inkomstenbron bezorgen. Hierdoor krijgen 'stad en platteland' weer samenhang en 
wordt ingezet op een verbrede plattelandseconomie. Dit heet ook wel 'multifunctionele landbouw'. 

Multifunctionele landbouw is een vorm van landbouw, waarbij agrarische ondernemers hun 
onderneming verbreden door naast de primaire, agrarische, producten ook andere (maatschappelijke) 
producten of diensten aan te bieden. Het gaat bijvoorbeeld om activiteiten op het gebied van recreatie, 
educatie, natuurbeheer, zorg en de verkoop van streekproducten. Dit wordt ook wel verbrede 
landbouw genoemd. Behalve dat het een extra inkomen kan opleveren, verbetert het de relatie tussen 
boeren en burgers. Daarnaast versterkt het de vitaliteit van het platteland. 

2.2.2  Veranderende zorg 

Zorgbehoevenden zijn een zeer interessante doelgroep voor de vakantiemarkt. Vakantie en medische 
zorg zullen in de toekomst steeds meer in elkaar gaan overlopen. Het aantal mensen dat zelfstandig 
met vakantie wil gaan, maar daarbij extra zorg nodig heeft groeit. Voor goede voorzieningen zijn zij 
graag bereid te betalen. Het gaat hier om preventieve zorg, pré operatieve zorg, revaliderende zorg of 
vakantie voor personen met een zorgvraag. 

In het verlengde hiervan wordt door consumenten en vooral door 50-plussers het platteland gezien als 
een plek waar men 'onbezorgd en in de gezonde frisse lucht tot rust kan komen'. Ook is het platteland 
een plek waar men het gevoel van nostalgie (ofwel authenticiteit) kan beleven. Dit zijn eveneens de 
behoeften waar de zorgtoerist naar opzoek is.  

Indien het verblijf plaatsvindt op een boerderij biedt dit verblijf een alledaagse en aardse omgeving. De 
boerderij is geen onderdeel van een zorginstelling. Er is daardoor een andere sfeer, er zijn andere 
regels en andere rollen. De zorgbehoevende wordt niet aangesproken op zijn ziekte of handicap, 
maar gesprekken en contacten gaan ook over het werk, de gewassen, de dieren, het weer en de 
boerderij. De ervaring is dat hierdoor gevoelens en ervaringen makkelijker bespreekbaar worden. 

Op een boerderij bestaat de mogelijkheid veel in de frisse lucht en in een natuurlijke omgeving te zijn. 
Bovendien is er op een boerderij veel ruimte. Dit is vooral een voordeel voor zorgbehoevende die het 
af en toe nodig hebben om stoom af te blazen, uit te razen of letterlijk ruimte te ervaren. Hierdoor zal 
er minder spanning optreden en kunnen conflicten worden voorkomen. Dit komt het herstelproces ten 
goede. Daarnaast zijn er juist ook zorgbehoevenden die behoefte hebben aan de rust omdat zij al 
genoeg aan zichzelf hebben door een aanwezige ziekte. 
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2.2.3  Conclusie 

Zorg is een relatief jonge tak in de landbouw, maar wel één die zich de laatste jaren sterk ontwikkelt. 
Een boerderij is een uitstekende locatie om bezig te zijn met gezondheid. De zorgactiviteiten waarin 
ROB zich de laatste jaren heeft ontplooid, blijkt in de praktijk dan ook goed aan te sluiten op deze 
vraag. De uitbreiding van het zorgconcept met een extra behandelruimte maar ook het realiseren van 
zorgvilla's is hier een logisch vervolg op. Hierbij wordt tevens het bedrijf toekomst bestendig gemaakt 
en wordt ingespeeld op de veranderende zorgvraag.  

2.3  Beoogde ontwikkeling 

2.3.1  Toekomstvisie (bedrijfseconomisch concept) 

ROB wil haar dienstverlening naar een hoger niveau brengen door hoogwaardige zorg op maat aan te 
bieden met een optimale landschapsbeleving in een veilige omgeving. Zoals in de voorgaande 
paragraaf aangegeven heeft zorgverlening op een boerderij een positief effect op zorgbehoevenden. 
Dit succes zorgt ervoor dat ROB de zorgactiviteiten wil gaan verbreden. Het bedrijfseconomisch 
concept is gebaseerd op de vijf pijlers: zorg, landbouw en voeding, leren en zingeving, recreëren en 
natuur en landschap. Hierna is een korte samenvatting uit het bedrijfseconomisch plan per pijler 
opgenomen. 

 

Zorg  

ROB heeft een integraal zorgconcept, waarbij pré-operatieve, postoperatieve en preventieve 
gezondheidsbevorderende behandelingen en revalidatie centraal staan, in combinatie met 
overnachtingsmogelijkheden voor de cliënten en hun familie/verzorgenden. Daarbij wordt ook voorzien 
in de zwaardere zorgvragen, waar nog nauwelijks voorzieningen voor bestaan.  

De volgende zorg wordt beoogd: 

 Preventieve zorg: sturen op gezondheid, gezond zijn/worden en blijven. Door bijvoorbeeld het 
aanbieden van consulten op het gebied van voeding. 

 Pre operatieve zorg (Cure): het voorbereiden van een operatie. Bijvoorbeeld door al spieren te 
versterken. 

 Revaliderende zorg (Cure): het onder professionele begeleiding revalideren; cliënten krijgen 
bijvoorbeeld na een operatie een revalidatieprogramma op maat om zo optimaal mogelijk te 
herstellen. De therapeuten/specialisten van ROB werken nauw samen met de medisch 
specialisten uit de ziekenhuizen. Het behandelplan bestaat naar gelang de situatie uit bijvoorbeeld 
fysiotherapie, manuele therapie, ergotherapie, voedings- en bewegingsbegeleiding, mentale 
begeleiding, verpleging en verzorging. 

 Vakantie voor zorgvragenden (Care): ontspanning voor mindervaliden en chronisch zieken met 
een zorgvraag die ook op vakantie willen. 

Het bedrijf beoogd zorg op een 'hoger niveau' te tillen. Iedere gast/cliënt krijgt bijvoorbeeld een eigen 
personal coach toegewezen. Deze 'Chef de Mission' zorgt er voor dat de therapeuten en specialisten 
gezamenlijk een behandelplan maken waarbij de verschillende vormen van zorg zo efficiënt en 
effectief mogelijk worden ingezet. De gast/cliënt behoudt zelf de regie en bepaalt waar hij/zij wel of 
geen gebruik van wilt maken. ROB hanteert een meetinstrument om de vorderingen vast te leggen en 
(indien noodzakelijk) te rapporteren naar de zorgverzekeraar. 

Daarnaast is ROB één van de eersten in Nederland die Pilates apparatuur inzet bij zowel 
preventieve-, preoperatieve- als revaliderende zorg in combinatie met onder andere fysiotherapie. In 
Amerika, Duitsland en Groot-Brittannië wordt dit al jaren succesvol toegepast, in Nederland is het 
AMC Amsterdam in 2014 met deze vorm van behandelen gestart. MayoClinic, een vooraanstaand 
Amerikaans onderzoeksinstituut, heeft tal van wetenschappelijke onderzoeken, over het positieve 
effect bij gebruik van de Pilates apparatuur, gepubliceerd. 
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De zorg of een consult zal voornamelijk worden verzorgd door regionaal praktijkhoudende 
therapeuten en specialisten. 

 

Zorgvilla's 

Ten behoeve van het hiervoor toegelichte zorgconcept worden 17 (zorgvilla's) gerealiseerd, die 
helemaal zijn afgestemd op en ingericht voor de zorgverlening, met alle daarvoor benodigde 
voorzieningen. De zorgvilla biedt de cliënten de gelegenheid zich op te laden en tot zichzelf te komen, 
tussen de oefeningen en therapieën door. Ook bieden de zorgvilla's de mogelijkheid een client zich 
voor te bereiden, of bij te komen, van een operatie (pré operatieve of post operatieve zorg). De cliënt 
kan dan, in het gezelschap van vrienden en/of familie, verblijven in de accommodatie. Zodoende 
kunnen vrienden en/of familie de cliënten steunen gedurende de herstelperiode. 

De zorgvilla's worden volledig ontworpen en toegankelijk gemaakt vanuit de zorgbehoefte voor de 
mindervalide gasten voor de hiervoor geldende eisen. Tegelijkertijd wordt er een prettig 
verblijfsklimaat gerealiseerd. Dit wordt gedaan door de villa's los van elkaar te bouwen, velen met 
vanuit alle vertrekken een weids uitzicht over de akkers. Zodoende wordt getracht een optimale 
landschapsbeleving te creëren. 

 

Leren en zingeving  

 Op ROB kunnen natuurlijke processen worden 'beleefd', bijvoorbeeld de ritmen van de seizoenen 
die in het landschap zichtbaar zijn. Of de plekken voor rust en ontspanning. Of door contact met 
planten en dieren.  

 De moestuinen openen de mogelijkheid tot educatie op het gebied van groente en fruit met 
aansluitend de mogelijkheid tot het bereiden van deze producten. 

 Er kan worden geleerd over leven en over doodgaan als onderdeel van de levenscyclus 
(workshops of consulten). 

 Reflectie op persoonlijke ontwikkeling en in de interactie met mensen van buiten, bijvoorbeeld in 
workshops die raken aan de pijlers. 

 

Landbouw en voeding 

De landbouwtak van het bedrijf gaat het concept ondersteunen door middel van het overbrengen van 
kennis en vaardigheden van de moestuin. Daarnaast kunnen de zorgbehoevenden/cliënten op 
therapeutische basis werken in de moestuin, eventueel met ondersteuning van de landbouwtak. De 
producten uit de moestuin worden ter plaatse bereid of kunnen door de cliënten meegenomen worden 
naar de zorgvilla om het product daar te consumeren/gebruiken. 

 

Natuur en landschap 

Belangrijk voor ROB is de locatie  met het agrarisch bedrijf in het landelijk gebied. De rust en de 
ruimte en de aanwezigheid van groen en natuur werken herstel bevorderend. Mensen met een 
zorgvraag zoeken namelijk locaties met minder prikkels. Deze beleving moet gestimuleerd worden. 

 

2.3.2  Waarom deze locatie 

De locatie ligt in de nabijheid van de Grevelingen. Het is een rustige omgeving waar 
zorgbehoevenden veel baat bij hebben. Het is bekend dat een landelijke omgeving: 

 herstel van stress bevordert en pijn vermindert; 
 waar groen, water en dieren aanwezig zijn mensen af leiden van zorgen over ziekte en dood; 
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 kan worden benut om te komen tot acceptatie van ziekte en dood; 
 zorgt voor minder stress bij patiënten, bezoekers en verbetering van de prestaties van personeel; 
 leidt tot een hogere pijn tolerantie en minder behoefte aan pijnstillers; 
 zorgt voor een sneller herstel van patiënten; 
 een preventieve werking heeft.  

 

Zoals in paragraaf 2.2.2 is toegelicht, is op een boerderij de typische zorgattitude aanwezig. De 
boerderij is geen onderdeel van een zorginstelling. Hierdoor is het ook mogelijk een gevoel te creëren 
waarbij gevoelens en ervaringen gemakkelijker bespreekbaar worden. Daarnaast geeft het anderen 
juist de mogelijkheid vakantie te ervaren met de zorg die zij nodig hebben. De ervaring van de 
afgelopen jaren bevestigen de hiervoor genoemde punten. De zorgactiviteiten, die in de huidige 
situatie plaatsvinden in de boerderij, worden verruimt door het realiseren van 17 zorgvilla's. Hier 
kunnen cliënten/zorgbehoevenden verblijven, eventueel samen met vrienden en familie. De 
cliënten/zorgbehoevenden die gebruik zullen maken van een zorgvilla zijn, zoals eerder aangegeven, 
de zwaardere zorgbehoevenden. Een drukkere omgeving, bijvoorbeeld op een bestaand 
recreatieterrein, is voor dit type zorgbehoevende niet gewenst. De boerderij biedt een geborgen en 
veilige omgeving met weinig prikkels en men wordt niet afgeleid. Hierbij wordt opgemerkt dat de 
daadwerkelijke intensieve landbouwactiviteiten op het erf maar een aantal weken per jaar 
plaatsvinden. En dan vooral tijdens de oogsttijd. Voor de rest van het jaar is er weinig activiteit op het 
erf. 

 

De kracht en unieke van het concept is dat een enthousiaste agrarisch ondernemer met affiniteit in de 
zorg inspeelt op de toekomstige vraag vanuit de zorg. Namelijk zorg met verblijfsmogelijkheid 
aanbieden op hoog niveau op een landelijk gelegen boerderij waar rust en ruimte de basis vormen. 

2.3.3  Programma 

Het volgende programma is beoogd: 

 het realiseren van een volwaardig gezondheidscentrum in de bestaande agrarische schuur, 
waarbij de huidige bergruimte een extra behandelkamer wordt. In totaal zijn er dan 3 
behandelkamers. 

 het inzetten en doorontwikkelen van het zogenoemde jachthuis als ontvangst- en 
ontmoetingsruimte, hier worden onder andere workshops gegeven; 

 het geven van (zorg)consulten, zoals fysiotherapie, bewegingstherapie of voeding; 
 het geven van workshops; 
 het geven van bewegingslessen, zoals medische pilates, looplessen; 
 het gebruiken van de moestuin voor het 'werken' op therapeutische basis; 
 het realiseren van 17 zorgvilla's en het bestendigen van het gerealiseerde zorgchalet (in totaal dus 

17 villa's en 1 chalet); 
 het in gebruik nemen van de bedrijfswoning Kijkuitsedijk 3 ten behoeve van de huisvesting of 

overnachtingsmogelijkheid voor zorgverleners die aanwezig moeten zijn voor het verlenen van 
zorg voor cliënten die verblijven in een zorgvilla. 

In de schuur waar nu het gezondheidscentrum is gevestigd, wordt één extra behandelruimte ter 
plaatse van de huidige bergruimte gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een volwaardig 
gezondheidscentrum. In figuur 2.6 is de toekomstige situatie weergegeven. Het jachthuis blijft in de 
toekomst dezelfde indeling behouden als in de huidige situatie (zie figuur 2.4). 
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Figuur 2.6. Toekomstige indeling gezondheidscentrum 

 

2.3.4  Doelgroep 

Het bedrijf richt zich op twee doelgroepen: 

 de (hoofdzakelijk) 50-plusser die een gezonde leefstijl wil ontwikkelen om gezonder: 
1. te blijven (preventie); 
2. te worden (pré operatief of post- operatief); 
3. te zijn tijdens (chronische) ziekte; 

 het aanbieden van verblijfsrecreatie met zorg voor alle leeftijden. 

Het bedrijf biedt kwalitatief hoge zorg op maat voor een groep die hiervoor bereid is te betalen. Dit kan 
de werkende 50-plusser zijn die bijvoorbeeld na een heup-operatie een intensieve revalidatie wil om 
snel weer aan het werk te kunnen. Of een gezin waarvan de vader chronisch ziek is en door de zorg 
die het bedrijf biedt toch op vakantie kan gaan met zijn gezin. 
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2.3.5  Stedenbouwkundig concept en landschappelijke inpassing 

Zorg, kamperen en de agrarische functie hebben een samenhang vanuit het inhoudelijk concept voor 
ROB. Binnen het terrein hebben deze functies eigen plekken. Het kamperen, ligt bijeen aan de 
noordzijde van het terrein ter weerszijde van de centrale ingang. De zorg is te vinden in het hart van 
het terrein (op de harde erven) en in beide aansluitende flanken van ROB. De agrarische functie ligt 
aan de zuidoostzijde van het terrein. De landerijen sluiten daar direct op aan. 

 

Stedenbouwkundig concept 

Het terrein krijgt diverse milieus: de harde erven, de groene erfdelen en de landelijke rand. De 
onderdelen ontlenen kun karakteristiek in de basis aan de bestaande en historische kenmerkende 
onderdelen van ROB. Deze worden in relatie tot de vernieuwde functie benut, versterkt en 
uitgebouwd. De harde erven vormen de zichtbare kern, de groene erfdelen sluiten daarop aan, de 
landelijke rand vormt een mantel om het geheel en tevens de aansluiting op de landerijen. Op deze 
wijze ontstaan diverse sferen als omgeving voor zorg en recreatie in een samenhangend erf 
aansluitend op de polder van ROB. De nieuwe bebouwing wordt in ordening en uiterlijk gerelateerd 
aan de sferen. Met de verschillende bouwstenen van de sferen wordt een gevarieerd aanzicht en een 
rijk groen silhouet gegeven. In figuur 2.7 is het stedenbouwkundig concept weergegeven. In bijlage 2 
is een grotere afbeelding opgenomen. 

 

Het harde erf 

Het harde erf bestaat uit de (deels karakteristieke) agrarische bebouwing en de nieuwe agrarische 
schuur. Het historisch gegroeide ensemble van agrarische bebouwing wordt gerespecteerd. De 
terreininrichting is voornamelijk verhard met aan de randen ruimte voor hagen en bomen.  

 

Het groene erf 

Het groene erf bestaat uit de al aanwezige en te behouden kampeerfunctie en moestuinen. De groene 
erfdelen worden gevormd door het huidige kampeerterrein, de bestaande (moes-)tuinen en een nieuw 
deel. Karakteristiek in het plan is de aanwezigheid van diverse groene eenheden als omhaagde 
velden, tuinen en gaarden in een min of meer orthogonaal verband. Op het bestaande terrein is deze 
karakteristiek op diverse plaatsen versterkt door aanpassing van het terrein (los van en bij 
transformatie naar ruimte voor zorgvilla's). Met deze opzet wordt de schaal van het terrein beheerst en 
het landelijke aspect benadrukt. In deze zone worden 4 van de 17 zorgvilla's gebouwd. 

  

De grazige rand 

De grazige rand wordt gekenmerkt door bloemrijke graslanden, wat ruigte, diverse bomen en struiken 
en de voortzetting van de hagen uit de groene erfdelen (hoger en ruiger). Transparantie, doorzichten 
en openheid zijn belangrijke aspecten van de rand, naast een mate van beschutting en afscherming. 
In de landelijke rand zijn wandelpaden voorzien om de polder en het uitzicht te kunnen ervaren. Hier 
worden 13 van de 17 zorgvilla's gebouwd. 
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Figuur 2.7 Stedenbouwkundig concept (links) en stedenbouwkundige uitwerking. In bijlage 2 is een 
grotere afbeelding opgenomen.  

 

Inrichting omgeving zorgvilla's  

Op basis van het gemeentelijk beleid dient de verhouding recreatiewoning/kavel 1:4 te bedragen. In 
voorliggend concept is ervoor gekozen om de kavelindeling niet in het terrein af te bakenen. Hierdoor 
ontstaat een eenheid. De oppervlakte van de denkbeeldige kavels bedraagt in totaal circa 19.500 m

2
 . 

De maximale oppervlakte van de zorgvilla's bedraagt (exclusief overstekken en dergelijke) in totaal 
circa 1.430 m² (voor een nadere toelichting over de oppervlakte van de zorgvilla's wordt verwezen 
naar paragraaf 2.3.6). Rond de villa's is het dus mogelijk om een kavel aan te geven met een 
oppervlakte van vier keer de footprint. Er wordt dus voldaan aan het principe 1:4. 

 

Landschappelijke inpassing 

Zorgchalet 

Het zorgchalet ligt iets terug ten opzichte van de reeds aanwezige hoogopgaande beplanting. 
Hierdoor is het zorgchalet beperkt zichtbaar vanaf het land. Dit past bij de omgeving. 

 

Zorgvilla's 

De op basis van het provinciaal en gemeentelijk beleid noodzakelijke landschappelijke inpassing is in 
bruine arcering aangegeven in figuur 2.8. (zone met een breedte van 10 meter). Deze zone heeft een 
oppervlakte van 4.991 m

2
. (in bijlage 4 is deze figuur groter weergegeven). Bij voorliggende 

ontwikkeling is ervoor gekozen om niet een dichte strook van 10 meter breed te realiseren, omdat dit 
niet past bij de omgeving en het gekozen integrale concept. Er is gekozen voor een natuurlijke 
afronding van het terrein door afwisselend hogere en lagere beplanting en bloemrijk grasland. 
Hierdoor ontstaat een natuurlijke overgang met de omliggende akkerlanden, waardoor de zorgvilla's 
goed worden ingepast in de omgeving. De oppervlakte die in het plan is gereserveerd voor de 
landschappelijke inpassing bedraagt 10.680 m².  

Er wordt dus circa 5.689 m² extra landschappelijke inpassing gerealiseerd. Hiervan is een gedeelte 
benodigd voor het toepassen van verevening (zie paragraaf 4.12). 
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Naast de gronden die nodig zijn voor de landschappelijke inpassing wordt er een sloot aangelegd met 
een breedte van 7 meter (insteek). Onderhoud van de sloot vindt plaats vanaf de zijde van de akkers, 
die ook in eigendom zijn van ROB. In figuur 2.9 is het profiel weergegeven. 

 

 

 

Figuur 2.8 Theoretische ligging van de landschappelijke inpassing en overige oppervlakten (links) en 
groenplan (rechts). In bijlage 4 is een grotere afbeelding opgenomen. 

 

Figuur 2.9 Profiel sloot. 
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Groenplan 

In bijlage 3 wordt een korte toelichting gegeven op het groenplan in hoofdlijnen. Dit plan wordt verder 
uitgewerkt in een gedetailleerd beplantingsplan dat wordt overlegd aan de gemeente en leidend is 
voor de uitvoering. 

 

Verlichting 

De (paden naar de) zorgvilla's en het zorgchalet worden uitgerust met verlichting. Deze verlichting zal 
dynamisch zijn, dat wil zeggen dat deze verlichting alleen brandt als sprake is van beweging op de 
paden. De verlichting zal ter plaatse van de paden laag worden gerealiseerd en naar beneden gericht. 
Bij belangrijke oriëntatiepunten op het terrein worden lichtmasten tot een hoogte van maximaal 3,5 
meter hoog gerealiseerd, eveneens gericht naar beneden zodat lichthinder zoveel mogelijk wordt 
voorkomen. De afstand tussen lichtmasten bedraagt minimaal 40 meter. 

De ontwikkeling van ledverlichting gaat zeer snel. Led licht heeft een zeer smalle bundel en dus geen 
uitstraling. Een lamp die geschikt is voor het gewenste beeld en nu leverbaar betreft Led-lantaarnpaal 
Jannis (met 12 1 W Cree led, lampen24.nl). Het totale vermogen van de lamp bedraagt 12 Watt. 
Aangezien de ontwikkelingen zo snel gaan zal tijdens de uitvoering bepaald worden welke lamp op 
dat moment het meest passend is op de locatie met voorgenoemde punten als uitgangspunt. 

Voor de ontwikkeling wordt een verlichtingsplan opgesteld dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan 
de gemeente. 

 

2.3.6  Zorgchalet en zorgvilla's 

Zorgchalet 

De oppervlakte van het zorgchalet bedraagt circa 80 m² exclusief overstekken en overkappingen. De 
bouwhoogte bedraagt circa 4,5 meter.  

 

Zorgvilla's  

In totaal worden er 17 zorgvilla's beoogd in drie verschillende typen. De hierna genoemde 
oppervlakten zijn exclusief veranda's, overstekken of hiermee gelijk te stellen onderdelen. 

 

Type S - 72 m² 

Hiervan worden 10 zorgvilla's gerealiseerd. Deze zijn geschikt voor 1-2 personen. 

 

Type M - 94 m² 

Van dit type worden 4 zorgvilla's gerealiseerd. Deze zijn geschikt voor 4 personen waarvan een (van 
de gezinsleden) zorgbehoevend is. De zorg wordt eventueel geboden door een (in de zorgvilla 
aanwezige) verpleegkundige. 

 

Type L - 111 m² 

Van dit type worden 3 zorgvilla's gerealiseerd. Dit is een woning voor een groter gezin met een 
zorgvragende of een kleiner gezin waarbij 24-uurs verpleegkundige zorg is vereist, dan wel een 
zorgvragende in de terminale fase waarbij er zowel voor de partner en de verpleegkundige een aparte 
slaapkamer is. 
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Ten aanzien van de oppervlakte van de zorgvilla's geldt het volgende. Binnen elk type zorgvilla is zorg 
mogelijk. Dit betekent dat rekening moet worden gehouden met: 

 de aanwezige voorzieningen zoals speciale bedden, tillift, beademingsapparatuur etc.; 
 de ruimere maatvoering van verkeersruimten in verband met rolstoelgebruik (draaicirkel); 
 extra ruimte (aparte slaapkamer) voor 24-uursverpleegkundige zorg/partner; 
 extra ruimte voor het opbergen van hulpmiddelen, reserve-onderdelen; 
 mantelzorg, familie en kennissen conform de sociale tendens van de participatiemaatschappij 

waarbij ROB dit vertaalt als “samen verantwoordelijk zijn voor samen revalideren/genezen”. 

 

Op basis van de wetgeving in de zorg betekent dit dat de benodigde oppervlakte inclusief overstekken 
meer bedraagt dan de 75 m² die is toegestaan op basis van het gemeentelijk beleid. Voor meer 
toelichting hierover wordt verwezen naar paragraaf 3.3.3. De beoogde vorm van recreatie in 
combinatie met zorg vraagt een grotere oppervlakte dan gebruikelijk toelaatbaar is. Binnen de 
bestaande voorgeschreven oppervlakte maten zijn de zorgvilla's niet realiseerbaar. Op basis van het 
vorenstaande wordt geconcludeerd dat voor de beoogde vorm van recreatie een grotere oppervlakte 
dan gebruikelijk toelaatbaar is. Binnen de bestaande voorgeschreven oppervlaktematen kan namelijk 
niet aanpasbaar worden gebouwd. 

 

Architectuur zorgvilla's en afbakening erven bij de individuele zorgvilla's 

Zoals in paragraaf 2.3.4 al toegelicht worden er drie typen zorgvilla's beoogd. De maximale 
bouwhoogte van de zorgvilla's bedraagt 5 meter. De architectuur van de woningen is in de stijl van 
Frank Lloyd Wright. De zorgvilla's benadrukken de openheid van het omliggende agrarische 
landschap, door de licht hellende daken, de rustige silhouetten en de beschermende overstekken.  

In figuur 2.5 is een foto weergegeven van het gerealiseerde zorgchalet. Met de aanleg van hagen, 
struiken en/of kleinere hagen wordt er rond de zorgvilla's een privé gedeelte gecreëerd, dat overloopt 
in het omringende landschap. De afzonderlijke zorgvilla's zijn alle op het zuiden/ zuidwesten 
georiënteerd, zodat sprake is van een optimale bezonning. De meeste zorgvilla's hebben direct 
uitzicht op het omliggende agrarische polderlandschap.  

 

Het woonprogramma is zodanig gepositioneerd dat de woonkamer optimaal uitzicht heeft. De functies 
waarvoor uitzicht en zonlicht van minder belang zijn, zijn gesitueerd aan de noordzijde van de 
zorgvilla's. De zorgvilla's zijn alle volledig ingericht en toegankelijk gemaakt voor minder valide gasten 
volgens de daarvoor geldende eisen. In elke zorgvilla zijn daarnaast specifieke voorzieningen 
aanwezig, zoals hoog/laagbedden, tilliften, domotica. Er zal bij de inrichting zoveel mogelijk worden 
geborgd dat deze voorzieningen zo min mogelijk zichtbaar zijn van buiten af. 
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Figuur 2.10 Verdeling woningtypen 
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Figuur 2.11 Impressie plattegrond zorgvilla type s  

 

Gebruik van het chalet en de zorgvilla's 

De zorgchalet en de zorgvilla's zijn feitelijk recreatiewoningen, die volledig zijn uitgerust om zorg te 
kunnen bieden. Voor beide vormen geldt - overeenkomstig het beleid voor reguliere 
recreatiewoningen - dat deze alleen zijn bedoeld om in te recreëren, in combinatie met het genieten 
van de aangeboden zorg. Er mag niet door een persoon of één (gezamenlijk) huishouden 
onafgebroken permanent gerecreëerd worden op ROB. Dan is er namelijk geen sprake meer van 
recreatie maar van permanente bewoning.  

Permanente bewoning van de zorgvilla's en het zorgchalet is niet toegestaan. Het permanent 
bewonen van een recreatiewoning betekent dat een persoon of één (gezamenlijk) huishouden – al 
dan niet tijdelijk – het hoofdverblijf heeft in de recreatiewoning. Op basis van de Wet basisregistratie 
personen dient een persoon zich in te schrijven op een adres wanneer deze persoon gedurende een 
periode van zes maanden ten minste vier manden daadwerkelijk op dit adres verblijft. 

Met de gemeente Schouwen-Duiveland is overeengekomen dat het is toegestaan het zorgchalet en 
de zorgvilla's voor maximaal 3 maanden per jaar te verhuren als normale recreatiewoning. 

 

Centrale bedrijfsmatige exploitatie 

 Het bestaande zorgchalet blijft in eigendom van de BV Oud-Bommenede Vastgoed ten behoeve 
van recreatieve verhuur met zorg (recreatief gebruik maximaal 3 maanden per jaar). 

 De gronden van de zorgvilla's blijven of in eigendom van N.A. van Putte en worden in erfpacht 
uitgegeven aan de BV Oud-Bommenede Vastgoed. 

 De zorgvilla's worden verkocht aan investeerders/particulieren ten behoeve van: 
1. minimaal 9 maanden per jaar verhuur zorgvilla in combinatie met zorginkoop via 

Oud-Bommenede; 
2. maximaal 3 maanden per jaar eigen recreatief gebruik of verhuur zonder verplichte 

zorgafname. verhuur. 
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 De zorgvilla's zullen bedrijfsmatig geëxploiteerd worden door de BV Oud-Bommenede Vastgoed. 

Bij verkoop zal een beheersovereenkomst worden afgesloten. 

De kwaliteit van de zorgvilla's is essentieel voor het verlenen van de zorg. In overeenkomsten met 
toekomstige kopers zullen hierover afspraken worden gemaakt. Indien verkoop van de zorgvilla's niet 
volledig zal plaatsvinden dan zal het bedrijf deze zelf verhuren. In het bedrijfseconomisch plan is met 
dit scenario rekening gehouden. Er kan op dit moment dus niet aangegeven worden welke zorgvilla's 
verkocht worden of welke in eigenbeheer worden geëxploiteerd. 

 

2.3.7  Vergoeding van de af te nemen faciliteiten 

Zorgbehoevenden die gebruik maken van de faciliteiten op ROB kunnen afhankelijk van de af te 
nemen zorg deze: 

 vergoed krijgen van de zorgverzekeraar; 
 of zelf betalen, er is namelijk een groeiende groep ouderen die bereidt is om te investeren en te 

betalen voor zorg. 

 

In het aan de gemeente overlegde businessplan is de financiering en uitvoering van het concept 
verder uitgewerkt. 

2.4  Doorkijk richting de toekomst 

Het bedrijf is voornemens in de toekomst verder invulling te geven aan het zorgconcept. Hiervoor zal 
te zijner tijd een afzonderlijke ruimtelijke procedure worden gevolgd. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader 
3.1  Rijksbeleid 

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

Analyse 

De Structuurvisie Infrastructuur & Ruimte (SVIR) bevat het ruimtelijk beleid van het Rijk als opvolger 
van de Nota Ruimte (2004). De SVIR is in maart 2012 in werking getreden. 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vervangt verschillende bestaande nota's zoals de Nota 
Ruimte, Nota Mobiliteit, agenda Landschap, agenda Vitaal, Platteland en Pieken in de Delta. Met de 
Structuurvisie zet het Rijk het roer om in het nationale ruimtelijke beleid. Het Rijk kiest voor een 
selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Een aantal van deze belangen is: 

 een excellente ruimtelijk-economische structuur van Nederland door een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat in en goede internationale bereikbaarheid van de stedelijke regio's met een 
concentratie van topsectoren; 

 ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen; 
 efficiënt gebruik van de ondergrond; 
 verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen geluidoverlast 

externe veiligheidsrisico's; 
 ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en klimaatbestendige stedelijke 

(her)ontwikkeling; 
 ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke 

kwaliteiten; 
 zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke plannen. 

Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Uitwerking vindt veelal 
plaats in wetgeving zoals Waterwet, Deltawet en de toekomstige Omgevingswet. 

 

Toetsing 

In de SVIR is geen specifiek ruimtelijk beleid voor de gemeente Schouwen-Duiveland geformuleerd 
ten aanzien van recreatie en zorg. 

 

Conclusie 

Het rijksbeleid geeft gemeenten enige ruimte om zelf beleid te voeren ten aanzien van zorgwoningen 
en permanente bewoning van recreatiewoningen. 

 

3.1.2  artikel 3.1.6. lid 2 Bro / Ladder van duurzame verstedelijking 

Analyse 

Een zorgvuldige benutting van de beschikbare ruimte voor verschillende functies vraagt om een 
goede onderbouwing van nut en noodzaak van een nieuwe stedelijke ruimtevraag en een zorgvuldige 
ruimtelijke inpassing van de nieuwe ontwikkeling. Overheden die nieuwe stedelijke ontwikkelingen 
mogelijk willen maken, moeten standaard een aantal stappen zetten die borgen dat tot een 
zorgvuldige ruimtelijke afweging en inpassing van die nieuwe ontwikkeling wordt gekomen. Ruimtelijke 
besluiten moeten aandacht besteden aan de Ladder voor duurzame verstedelijking.  
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In het artikel 3.1.6. lid 2 Bro (Besluit ruimtelijke ordening) staan de drie stappen van de Ladder voor 
Duurzame verstedelijking als volgt beschreven: 

1. De beoogde ontwikkeling moet voorzien in een actuele regionale behoefte. De relevante regio is 
afhankelijk van de ontwikkeling. De behoefte moet voortkomen van consumenten. De effecten op 
de leegstand moeten hierbij in overweging worden genomen. 

2. Als er behoefte is aan een ontwikkeling, dan moet getracht worden deze in te passen binnen 
bestaand stedelijk gebied door herontwikkeling, intensivering of transformatie. Voor ontwikkeling 
van detailhandel geldt de voorkeur voor ontwikkeling in of aansluitend aan bestaand winkelgebied. 

3. Indien de ontwikkeling niet binnen bestaand stedelijk gebied kan plaatsvinden, moet worden 
beschreven in hoeverre van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als 
zodanig worden ontwikkeld. 

 

Toetsing  

Zorgvilla's zijn geen stedelijke ontwikkeling op grond van artikel 1.1.1. onder 1i Besluit ruimtelijke 
ordening. Toetsing aan de drie stappen van de 'duurzaamheidsladder" is niet aan de orde.  

 

Conclusie 

De ladder voor duurzame verstedelijking is niet van toepassing voor deze ontwikkeling. 

 

3.2  Provinciaal beleid 

3.2.1  Omgevingsplan Zeeland 2012 - 2018  

Analyse 

Voor een krachtig Zeeland zijn economische groei, ontwikkeling en innovatie nodig. De Provincie 
Zeeland draagt daar als regionaal bestuur met eigen taken en verantwoordelijkheden actief aan bij. 
De Provincie zet in op een sterke economie, een goed woon- en werkklimaat en kwaliteit van water en 
landelijk gebied. In het Omgevingsplan 2012-2018 beschrijft de Provincie wat zij de komende jaren zal 
doen om Zeeland op deze punten vooruit te helpen. 

 

De provincie wil de kernkwaliteiten van Zeeland verder benutten, (h)erkennen en versterken. Het 
karakter van verschillende delen van Zeeland, met sterke, beeldbepalende economische sectoren en 
eigenheid van de omgeving, is daarvoor de basis. De provincie onderscheid drie deelgebieden: 

 Produceren op Land aan Zee; 
 Beleven van Land en Zee; 
 Bloeien op Land en in Zee. 

 

Nieuwe economische dragers (NED) in het landelijk gebied 

Herbestemming of sanering van vrijkomende bebouwing in het landelijk gebied is nodig om 
verpaupering te voorkomen. NED levert een bijdrage aan behoud van de vitaliteit van het landelijk 
gebied. De Provincie zet in op de volgende zaken: 

 Herbestemming bebouwing: na beëindiging van de agrarische activiteiten is het mogelijk 
kleinschalige activiteiten te starten, in bestaande bebouwing (op een beëindigd agrarisch bedrijf of 
als nevenactiviteit naast een bestaand agrarisch bedrijf), die qua aard, schaal en omvang passen 
in het landelijk gebied; 

 Herbestemming waardevolle gebouwen: alleen mogelijk na restauratie; 
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 Uitbreiden bestaande bebouwing: beperkte uitbreiding tot 20% met een maximum van 250 m² 
t.b.v. een NED; 

 Nieuwvesting: Nieuwvesting van NED (in nieuwe bebouwing en/of op een nieuw bouwvlak) is 
toegestaan in het landelijk gebied, mits aan de volgende aanvullende voorwaarden wordt voldaan: 
1. Nieuwvesting is voorbehouden aan gebieden waar dit leidt tot een versterking van het 

landschap; 
2. Er wordt aangetoond dat er geen vrijkomende bouwblokken beschikbaar zijn; 
3. Aantal bouwvlakken in de regio neemt niet toe. Elders in het buitengebied zal bebouwing 

moeten worden gesaneerd; 
4. Maximale maat van 1 ha. voor het toe te kennen bouwvlak. 

 

Recreatiekansenkaart: ontwikkelingszone 

De recreatiekansenkaart vormt de onderlegger voor het provinciaal recreatiebeleid. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt in hotspots, kustzone, regionale ontwikkelingslocaties en overig Zeeland.  

ROB ligt in een regionale ontwikkelingszone. In deze zone is er over het algemeen sprake van een 
clustering van bestaande bedrijven. Er worden mogelijkheden geboden voor nieuwvestiging van 
bedrijven die zich richten op specifiek voor de locatie geldende kansen. Deze zijn aangeduid op de 
recreatiekansenkaart. Voor de locatie van ROB geldt dat campings en recreatiewoningcomplexen een 
relatief kansrijke recreatieve ontwikkeling zijn.  

 

Recreatiewoningen 

Bedrijfsmatige exploitatie 

Aan de realisatie van nieuwe recreatiewoningen met een verblijfsrecreatieve bestemming zijn 
specifieke voorwaarden gekoppeld, waaronder de volgende. 

 Een centrale exploitatie voor bedrijfsmatige verhuur én bedrijfsmatig beheer van het park, die 
bestemmingsplanmatig en contractueel dient te worden vastgelegd. 

 Ten minste de ondergrond waarop de gemeenschappelijke voorzieningen worden gerealiseerd 
(onder andere infrastructuur, centrumvoorzieningen etc.) zijn in eigendom van één partij. Daarbij 
kan worden overwogen de ondergrond van het gehele park in eigendom van één partij te houden 
(bijvoorbeeld via publiekrechtelijke erfpacht). 

 De financiële haalbaarheid wordt aangetoond van een (langdurige) bouw, beheer en 
verhuurexploitatie. 

 De bedrijfsmatige beheerder door middel van privaatrechtelijke overeenkomsten zorg draagt voor 
de kwalitatieve instandhouding van het gehele park. 

Op deze manier wordt het beschikbare recreatieve verhuuraanbod ook daadwerkelijk in de markt 
gezet, blijft de verhuur gebundeld bij één aanbieder en kan een kwalitatief beter verhuurproduct 
worden gewaarborgd. Het is niet verplicht de recreatiewoningen ook daadwerkelijk jaarrond voor 
verhuur aan te bieden. 

 

Voorkomen van permanente bewoning  

Het provinciale beleid is gericht op het voorkomen van permanente bewoning van tot verblijfsrecreatie 
bestemde complexen.  

 

Ruimte voor maatwerk 

Het Omgevingsplan biedt ruimte voor lokale afweging en daarmee voor maatwerk bij concrete 
initiatieven. Dit krijgt onder meer vorm binnen het vereveningsbeleid en het 'ontwikkelen met 
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deskundig advies'. 

 

Verevening 

Met het principe van verevening heeft de provincie een regeling waarin (extra) ontwikkelingsruimte 
wordt geboden en tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in het versterken van de kwaliteit van de omgeving. 
De uitgangspunten voor deze regeling zijn vastgelegd in een provinciale handreiking en het convenant 
met alle Zeeuwse gemeenten. Bij toepassing van het vereveningsprincipe moet altijd sprake zijn van 
een duidelijke relatie tussen het initiatief en de te leveren investering in de omgevingskwaliteit. Dit 
moet in principe rechtstreeks worden vormgegeven in het project of in de directe nabijheid. Als 
uitzondering kan een gemeente ook kiezen voor het instellen van een kwaliteitsfonds. Hiervoor is het 
echter wel noodzakelijk dat vooraf in het gemeentelijk beleid een relatie wordt gelegd tussen de 
geboden ontwikkelruimte en de kwaliteitsmaatregelen waar het fonds voor zal worden ingezet. 

 

Ontwikkelen met deskundig advies 

In het landelijk gebied ziet de provincie nadrukkelijk een rol voor zichzelf weggelegd als het gaat om 
het bevorderen van de economische vitaliteit in combinatie met de zorg voor het behoud van een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat. Hier wordt onder andere invulling aan gegeven door de inzet van 
deskundigheid op het gebied van economische ontwikkeling en landschap. Op verzoek van een 
gemeente of initiatiefnemer adviseren deskundigen over concrete initiatieven in het landelijk gebied. 
Met het advies wordt beoogd de economische, landschappelijke en cultuurhistorische meerwaarde 
van initiatieven in het landelijk gebied te vergroten, de proceduretijd te verkorten en 
combinatiemogelijkheden met overige initiatieven in de betreffende regio te bevorderen. Uitgangspunt 
hierbij is dat maatwerk wordt geleverd en regels voor ontwikkelingen in het landelijk gebied worden 
beperkt. De inzet van de deskundigen wordt in overleg met de betrokken partners nader ingevuld en 
kan per regio verschillen. 

 

Landschappelijke inpassing 

Voor nieuwe ontwikkelingen in het landelijk gebied geldt dat zij aansluiten bij het bestaande karakter 
van het landschap. Als algemeen uitgangspunt geldt daarom dat een nieuwe ontwikkeling zodanig in 
het landschap moet worden ingebed dat het als een logisch onderdeel deel uitmaakt van het 
landschap. Hiervoor wordt uitgegaan van een 10 m brede afschermende groengordel. 

Maatwerk behoort hierdoor tot de mogelijkheden. Wanneer alternatieve maatregelen worden 
getroffen, dient uit de ruimtelijke onderbouwing te blijken dat de maatregelen die worden getroffen qua 
investering gelijkwaardig zijn aan het realiseren van een 10 m brede afschermende groengordel. 

 

Toetsing 

 De activiteiten die plaatsvinden in de bestaande schuur (gezondheidscentrum), het jachthuis 
(workshops) en voormalige bedrijfswoning (overnachting uitsluitend voor personeel) vallen onder 
de NED regeling; 

 Binnen de beleidscategorieën van het provinciaal beleid wordt Oud-Bommenede primair 
beoordeeld als verblijfsrecreatieve ontwikkeling. De nieuwe zorgverblijfsaccommodatie wordt 
daarbij beoordeeld als nieuwvestiging van recreatiewoningen in een regionale 
ontwikkelingslocatie. Nieuwvestiging is hier mogelijk voor bedrijven die zich richten op specifiek 
voor de locatie geldende kansen. Op de recreatiekansenkaart in het Omgevingsplan Zeeland is 
voor de betreffende regionale ontwikkelingslocatie als kans recreatiewoningencomplex en 
camping aangegeven. Oud-Bommenede sluit via het zorgconcept nadrukkelijk aan op de kwaliteit 
van de omgeving en maakt daar ook integraal gebruik van; de rust en ruimte en het agrarisch 
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karakter zijn belangrijke factoren voor de ontwikkeling. Daar komt bij dat recreatie en zorg een 
sector is waar veel vraag naar is.  

 De zorgvilla's hebben een belangrijke zorgfunctie met een verblijfsrecreatieve component. Met het 
oog op de bedrijfsmatige exploitatie, heeft de eigenaar van de zorgvilla het recht voor een periode 
van maximaal 3 maanden in het kalenderjaar de zorgvilla voor eigen recreatief gebruik te 
gebruiken (zonder zorgcomponent) te verhuren. Om deze reden is het initiatief aan het provinciaal 
beleid voor recreatiewoningen getoetst.  

 Het zorgchalet en de zorgvilla's zullen via een centrale bedrijfsmatige exploitatie worden 
geëxploiteerd. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar paragraaf 5.2 waar wordt 
ingegaan op de financiële uitvoerbaarheid).   

 Contractueel wordt vastgelegd dat permanente bewoning niet is toegestaan; de zorgvilla's zijn 
alleen bedoeld voor recreatief gebruik, in combinatie met zorg (zie ook 2.3.6). 

 Het project voorziet in voldoende landschappelijke inpassing. Daarnaast wordt voorzien in de 
benodigde verevening, conform het daarvoor geldende beleid. Verwezen wordt ook naar 
paragraaf 4.12. In een overeenkomst tussen ROB en de gemeente zijn de afspraken over de 
omvang, realisering en de financiële bijdragen contractueel vastgelegd.  

 Voor de landschappelijke inpassing is in voorliggende situatie niet gekozen voor een 10 meter 
brede afschermende groengordel maar is gekozen voor maatwerk omdat dit beter passend is bij 
het landschap. Door een gevarieerde landschappelijke inpassing ontstaat een situatie met een 
grotere meerwaarde, waarbij ROB een integraal onderdeel van het landschap uitmaakt en toch 
wordt voorzien in een goede inpassing van de zorgvilla's in de omgeving. In paragraaf 2.3.5. wordt 
dit toegelicht. 

 

3.2.2  Verordening Ruimte provincie Zeeland (VRPZ) 

Analyse 

Algemeen 

Voor de ruimtelijke onderwerpen die het provinciebestuur heeft aangemerkt als van 'provinciaal 
belang' is een beschermende regeling opgenomen in de Verordening Ruimte provincie Zeeland. Op 
grond van de Wro dient een gemeentebestuur bij het vaststellen van een ruimtelijk plan de algemene 
regels van de PRV in acht te nemen. Voor wat betreft dit project zijn de regels uit de PRV aangaande 
verblijfsrecreatie van belang.  

 

In artikel 2.2 tweede lid onder g is bepaald dat in het landelijk gebied ruimte is voor Nieuwe 
Economische Dragers (NED). Provincie biedt, naast ontwikkelruimte voor Wonen en Recreatie, in het 
landelijk gebied ruimte voor de ontwikkeling van NED's. Dit zijn kleinschalige activiteiten die qua aard, 
schaal, omvang en verkeer aantrekkende werking passen in het landelijk gebied. In de VRPZ is een 
lijst opgenomen met activiteiten die vallen onder de noemer NED. Onder het kopje Landbouw 
verwante functies staat 'Zorgboerderij' vermeldt. De definitie van een zorgboerderij is 'sociale 
nevenfunctie op het agrarisch bedrijf bv. resocialisatie, therapie, gehandicapten, dagbesteding'. 
Tevens is de functie 'Zorgwoning, behorend bij agrarisch bedrijf' ook een toegestane functie in het 
landelijk gebied. 

 

In artikel 2.5, lid 1, is het volgende bepaald. In een bestemmingsplan worden regels gesteld ter 
voorkoming van permanente bewoning. In de toelichting bij artikel 2.5 van de verordening is 
opgenomen dat het provinciale beleid is gericht op het voorkomen van permanente bewoning van tot 
verblijfsrecreatie bestemde complexen. Hiermee worden bedoeld zomerhuizenterreinen, recreatieve 
appartementencomplexen en kampeerterreinen. Een doelstelling is dergelijke complexen te behouden 
voor de verblijfsrecreatieve markt. Dit aspect wordt van provinciaal belang geacht.  
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Artikel 2.5, lid 2, stelt dat in de toelichting van een bestemmingsplan aannemelijk wordt gemaakt dat 
duurzaam beheer en onderhoud van het terrein is gewaarborgd. In de bijbehorende toelichting van dit 
artikellid van de verordening worden hiervoor enkele voorbeelden gegeven. 

 Duurzaam beheer en onderhoud van een terrein kan bijvoorbeeld worden gewaarborgd door in 
het bestemmingsplan de eis van een centrale bedrijfsmatige exploitatie op te nemen.  

 Gedacht kan worden aan privaatrechtelijke afspraken over het in eigendom houden van de grond 
die tot het complex behoort dan wel de gronden waarop de gemeenschappelijke voorzieningen 
worden gerealiseerd alsmede omtrent de kwalitatieve instandhouding van het complex.  

Onder duurzaam beheer wordt verstaan een verzorgde openbare ruimte en maatregelen die leiden tot 
een intensiever gebruik van ruimte en, zo mogelijk, maatregelen die leiden tot een hoger 
bedrijfseconomisch rendement. 

 

Toetsing 

 De activiteiten die plaatsvinden in de bestaande schuur (gezondheidscentrum), het jachthuis 
(workshops) en voormalige bedrijfswoning (overnachting uitsluitend voor personeel) vallen onder 
de NED regeling; 

 Het bestaande zorgchalet blijft in eigendom van BV Oud Bommenede Vastgoed ten behoeve van 
verhuur met zorg (ondergeschikt recreatief gebruik, zonder zorgcomponent, maximaal 3 maanden 
per jaar). 

 De gronden van de zorgvilla's en het zorgchalet blijven in eigendom van N.A. van Putte en worden 
in erfpacht uitgegeven aan de BV Oud-Bommenede Vastgoed.  

 De zorgvilla's worden verkocht aan investeerders/particulieren ten behoeve van: 
a. minimaal 9 maanden per jaar verhuur zorgvilla in combinatie met zorginkoop via 

Oud-Bommenede; 
b. maximaal 3 maanden per jaar eigen recreatief gebruik of verhuur zonder verplichte 

zorgafname. verhuur. 
 De zorgvilla's en het zorgchalet zullen centraal bedrijfsmatig geëxploiteerd worden door BV 

Oud-Bommenede Vastgoed. De kopers van de woningen zijn verplicht de woningen centraal 
bedrijfsmatig door de BV Oud-Bommenede Vastgoed te laten verhuren, voor minimaal 9 maanden 
aan zorgvragenden. 

 Zorgvilla's en zorgchalet mogen maximaal voor 3 maanden per jaar uit de verhuur worden gelaten 
(bijvoorbeeld voor gebruik door de eigenaar zonder zorginkoop) of voor maximaal 3 maanden per 
jaar worden verhuurd zonder zorgcomponent. 

 Bij verkoop zal een beheersovereenkomst worden afgesloten. 

 

In artikel 2.7 wordt gesteld dat nieuwe recreatie op minimaal 100 meter afstand van agrarische 
bouwblokken moet zijn gelegen, tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat geen of nagenoeg geen hinder 
optreedt bij woon- of verblijfsrecreatieve functies en de kleinere afstand niet leidt tot onevenredige 
beperkingen in de bedrijfsvoering van de betrokken agrarische bedrijven.  

In hoofdstuk 4 wordt aannemelijk gemaakt dat er geen onevenredige beperkingen worden gesteld en 
er geen hinder optreedt bij ingebruikname van de zorgvilla's en de overige zorggerelateerde 
voorzieningen op het agrarisch bedrijf. 
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3.3  Gemeentelijk beleid 

3.3.1  Strategische Visie 'Tij van de Toekomst' (2011)  

Analyse 

Algemeen 

De gemeenteraad heeft op 3 oktober 2011 de Strategische Visie 'Tij van de Toekomst' vastgesteld. In 
de visie is opgenomen hoe de gemeente Schouwen-Duiveland er in 2040 uit zou moeten zien.  

 

In 2040 kent vakantie-eiland Schouwen-Duiveland een toonaangevende watereconomie die de 
duurzame verbinding vormt tussen wonen, werken, zorgen en genieten. Zorg- en wellnessvakanties 
zijn aantrekkelijke niches waarmee de gemeente zich herkenbaar wil onderscheiden; de 
basiskwaliteiten (schone lucht, ruimte en rust) zijn daarvoor aanwezig. 

 

In de visie wordt via een analyse aangegeven welke beleidsdoelen worden voorgestaan. Aangezien 
het voorliggende initiatief betrekking heeft op recreatie en gezondheid met een zekere verweving met 
de agrarische kwaliteit, is hierna ingegaan op de constateringen ten aanzien van recreatie en zorg.  

 

Wat kan er beter? 

De gemeente constateert dat onderdelen momenteel zwak zijn: 

 het zorgaanbod sluit onvoldoende aan op de veranderende zorgvraag, terwijl inwoners het 
beschikbare aanbod te weinig gebruiken;  

 de toeristische sector innoveert te weinig in kwaliteit en diversiteit, de recreatiesector moet zich 
daarbij kwalitatief ontwikkelen en verbreden. Dat kan door in te spelen op trends als kortdurende 
verblijven, congressen, wellness en zorg; 

 een meer samenhangend beleid is zeer wenselijk gezien de belangrijke taken waarvoor de 
gemeente staat (ontwikkelingen gezondheidszorg op rijksniveau). Bovendien belemmert het 
ontbreken van samenhang in beleid de communicatie met partners en in gemeentelijke reactie op 
plannen en ideeën.  

 

Wat gaat er goed? 

De watereconomie houdt de gemeente gezond. Op het gebied van zorg en wellness benutten de 
gemeente en ondernemers de verbinding tussen land en water voor bijzondere concepten op een 
bijzondere plek. De dienstverlening rondom de zorg genereert daarbij ook nieuwe werkgelegenheid. 
De watereconomie kan daarmee bijdragen aan een toekomstbestendige zorgstructuur. 

Ook de landbouw is geïnnoveerd en verweven met andere functies. Blijvend wordt ingezet op een 
diversiteit aan nieuwe economische dragers in combinatie met agrarische bedrijvigheid (buitengebied 
in beweging). Op het eiland zijn al bedrijven actief die landbouw hebben gecombineerd met andere 
functies (wellness, zorg, recreatie en educatie). Deze bedrijven spelen reeds in op de toenemende 
vraag naar regionale en lokale authenticiteit in combinatie met een gezonde levensstijl.  

 

Ambities 

Onder andere de volgende ambities ten aanzien van recreatie en zorg zijn verwoord in de visie. 

 In 2040 is de arbeidsmarkt vooral gericht op dienstverlening, zorg en midden- en kleinbedrijf. De 
gemeente richt zich op omscholing en het activeren van de niet-actieven om te voldoen aan de 
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vraag naar werkgelegenheid in de zorg en recreatie. 
 Er is een goed en betaalbaar aanbod van zorg en welzijn dat vraaggestuurd tot stand komt. Zorg 

en ondersteuning zijn kleinschalig en dicht bij de mensen georganiseerd, waardoor mensen zo 
lang mogelijk binnen het eigen netwerk en in hun eigen omgeving kunnen blijven. 

 Vanwege de diversiteit aan kwaliteiten (natuur, rust, ruimte, frisse lucht) is Schouwen-Duiveland 
aantrekkelijk voor resorts voor de meer eenvoudige behandelingen, nazorg en herstel. De 
ontwikkeling van deze vormen van zorg en welzijn creëert werkgelegenheid, versterkt het 
toeristisch product (jaarrond) en levert daarmee impliciet een bijdrage aan het in stand houden of 
versterken van het welzijn en de zorg voor de vaste inwoners van Schouwen-Duiveland. Enerzijds 
omdat hierdoor het aanbod van voorzieningen wordt vergroot en in stand kan worden gehouden 
(meer mensen maken er immers gebruik van), anderzijds omdat hierdoor de inkomsten voor de 
gemeente hoger zijn waardoor er vervolgens meer te besteden is per inwoner. 

 De gemeente geeft ruimte aan en faciliteert initiatieven op het gebied van zorg en / of wellness. 

 

Toetsing 

ROB voorziet in een combinatie van zorg en recreatie. Overeenkomstig de ambities van de 
Strategische Visie 'Tij van de Toekomst' wordt ingezet op een verweving van een hoogwaardig 
aanbod aan zorg met verblijfsrecreatie. In dit geval op een boerderij die is gelegen in een landelijke 
omgeving. 

 Ingezet wordt op pre-, en postoperatieve zorg, alsmede preventie. Op ROB zullen verschillende 
specialisten (deels) praktijk gaan houden in het gezondheidscentrum 'Het Genieten' en daar de 
gasten begeleiden. De specialismen zijn ook voor niet gasten toegankelijk, waarmee een 
verbreding van het zorgaanbod in de directe omgeving van Brouwershaven en Zonnemaire 
ontstaat.  

 Er is sprake van een kleinschalige zorggerelateerde verblijfsrecreatieve ontwikkeling van 
17 zorgvilla's en het bevestigen van het bestaande zorgchalet die zijn gelegen op de boerderij. 

 Het betreft een project, waarbij het zorgchalet en de zorgvilla's jaarrond kunnen worden 
geëxploiteerd. 

 Het project sluit voorts aan op de doelgroepen die worden aangetrokken vanuit het beleidskader. 
De zorg (post- en pré-operatief) is bovendien gewaarborgd door overeenkomsten met 
zorgaanbieders.  

 

De voorgenomen ontwikkeling voorziet daarmee in belangrijke ambities en doelstellingen die in Tij van 
de Toekomst zijn geformuleerd. Gezondheid in een verweving met recreatie wordt daarin als een 
belangrijke pijler in de Schouwse economie gezien.  

Juist die verwevenheid van 'zorg en toerisme op een boerderij' maakt het grote onderscheidende 
vermogen ten opzichte van de reguliere zorg- en recreatievormen. Deze kleinschalige hoogwaardige 
zorg waarbij verschillende zorgketens op meerdere niveaus worden samengebracht, speelt in op de 
veranderende zorgvraag vanuit de maatschappij. Daarnaast is tevens sprake van een specifieke vorm 
van verbreding van de multifunctionele landbouw en wordt de vitaliteit van het platteland hiermee 
versterkt. 

 

Dit zorgconcept past niet op een regulier recreatieterrein binnen de gemeente. Daarnaast is de 
beoogde doelgroep van zorgbehoevenden die gebruik zullen maken van de villa's voor vakanties de 
zwaardere zorgbehoevende. Deze personen hebben niet de behoefte om op een regulier 
recreatieterrein te verblijven. In hoofdstuk 2.3 wordt dit aspect uitgebreider toegelicht. 

 

Herstructurering van recreatieterreinen en/of recreatiewoningen ten behoeve van voorliggend concept 
is dan ook niet aan de orde. 
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Conclusie 

Het project past binnen het recent door de gemeente vastgestelde beleid 'Tij van de Toekomst' en 
zorgt voor een uniek concept binnen de gemeente en binnen Zeeland. 

 

3.3.2  Structuurvisie Buitengebied (2009) 

IIn de Structuurvisie Buitengebied vormt het kader voor het nieuwe ontwikkelingsgerichte beleid. De 
visie dient als leidraad en inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen. Het vormt het toetsingskader 
voor initiatieven die niet passen in het bestemmingsplan.  

Hierbij gelden de volgende beoordelingsstappen: 

1. past het initiatief niet in het bestemmingsplan?; 
2. is het gebonden aan het buitengebied?; 
3. past de functie in het buitengebied en op deze locatie?; 
4. past de functie op basis van de diverse planologische aspecten op de locatie?; 
5. is er sprake van een goede landschappelijke inpassing?; 
6. is er sprake van een ruimtelijke meerwaarde voor de omgeving?; 
7. Is de ontwikkeling duurzaam uit ruimtelijk, economisch, milieu- en sociaal oogpunt? 

a. ruimtelijk: is de ruimtelijke kwaliteit ook voor de toekomst verzekerd? 
b. economisch: is een gezond opbrengend vermogen te verwachten voor de langere termijn en 

is sprake van een economische meerwaarde voor de omgeving? 
c. milieu: kan ook in de toekomst aan de milieunormen worden voldaan? 
d. energetisch: worden mogelijkheden voor duurzame energievoorzieningen benut? 
e. sociaal: heeft de functie een maatschappelijke meerwaarde voor de omgeving? 

 

Toetsing van het initiatief 

De aspecten 1 tot en met 5 zijn reeds beoordeeld en worden hier dus niet herhaald. 

 

6. Is er sprake van ruimtelijke meerwaarde voor de omgeving? 

In het stedenbouwkundig concept is rekening gehouden met inpassing van de ontwikkeling in het 
landschap. De oppervlakte aan landschappelijke inpassing is dan ook ruim. Daarnaast is ruim voldaan 
aan de vereveningsopgave die wordt gevraagd bij voorliggende ontwikkeling. Er is dan ook sprake 
van een ruimtelijke meerwaarde voor de omgeving. 

 

7a. ruimtelijk: is de ruimtelijke kwaliteit ook voor de toekomst verzekerd? 

Het beheer van ROB ligt in één hand. Hierdoor is de ruimtelijke kwaliteit gegarandeerd. Ook indien 
wordt overgegaan tot de verkoop aan derden dan zal in de vorm van overeenkomsten het centraal 
beheer en de beeldkwaliteit worden vastgelegd. Daarnaast wordt met de gemeente 
Schouwen-Duiveland in de anterieure exploitatieovereenkomst voorwaarden opgenomen over de 
instandhouding van de plannen. 

 

7b. economisch: is een gezond opbrengend vermogen te verwachten voor de langere termijn en is 
sprake van een economische meerwaarde voor de omgeving? 

In de economische onderbouwing van het project, die bij de gemeente aanwezig is, is aangetoond dat 
er sprake is van een gezonde financiële situatie. Gezien de in de toekomst groeiende beoogde 
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doelgroep is dit ook op de langere termijn de verwachting. De zorg of een consult zal voornamelijk 
worden verzorgd door regionaal praktijkhoudende therapeuten en specialisten. Dit leidt tot 
werkgelegenheid in de omgeving. 

De zorgbehoevende die gebruik maken van de zorgvilla's zullen vaak met familieleden hier gebruik 
van maken. De meekomende familieleden zorgen voor consumentenbestedingen in de buurt. 

 

7c. milieu: kan ook in de toekomst aan de milieunormen worden voldaan? 

In hoofdstuk 4 wordt aangegeven dat aan de milieunormen wordt voldaan. Te verwachten is dat ook in 
de toekomst aan de milieunormen kan worden voldaan.  

 

7d. energetisch: worden mogelijkheden voor duurzame energievoorziening benut? 

Met betrekking tot de duurzaamheid wordt gestreefd naar 100% circulaire economie.  Dit is een 
economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te 
maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, 
waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden 
vernietigd.  Om zoveel als mogelijk zelfvoorzienend te zijn wordt energie opgewekt middels 
zonnepanelen in combinatie met een hybride waterpomp. De hybride waterpomp gebruikt enkel de af 
te voeren lucht uit de woning als bron en kan zowel warmte leveren voor ruimteverwarming als voor 
tapwaterproductie. 

 

7e. sociaal: heeft de functie een maatschappelijke meerwaarde voor de omgeving? 

De ontwikkeling draagt in economisch opzicht bij aan de instandhouding van zorgvoorzieningen in de 
regio en is een antwoord op de maatschappelijke vraag om verandering van het zorgaanbod. 
Daarnaast is het ook een versterking van het educatieve aanbod op het gebied van voeding, zorg en 
beweging. 
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3.3.3  Nota Recreatiewoningen (2011) 

Analyse 

Om te komen tot een algemeen toetsingskader dat de gemeente kan gebruiken bij de toetsing van 
initiatieven tot het ontwikkelen en bouwen van recreatiewoningen, heeft de gemeente 
Schouwen-Duiveland in 2011 een 'Behoefteonderzoek recreatiewoningen Schouwen-Duiveland' laten 
uitvoeren.  

In het behoefte onderzoek is onder andere het volgende geconcludeerd: 

 Schouwen-Duiveland heeft in absolute zin het grootst aantal recreatiewoningen in Nederland; 
 De Grevelingen biedt nog enige ruimte voor nieuwe unieke concepten maar hier moet voorzichtig 

mee om worden gegaan; 
 een aanzienlijk deel van de recreatiewoningen is gedateerd; 
 aanpassing van het aanbod op de vraag is van belang; 
 centrale verhuur, externe gerichtheid, inspelen op specifieke doelgroepen en unieke 

landschappelijke elementen zijn belangrijke elementen voor toetsing; 
 de binnenlandse markt is de grootste doelgroep; 
 herstructurering heeft prioriteit. Slechts unieke concepten op bijzondere locaties kunnen hierop 

een uitzondering vormen. 

 

Op basis van de belangrijkste conclusies uit het behoefteonderzoek zijn onder andere de volgende 
uitgangspunten geformuleerd: 

 herstructurering van recreatiewoningen(terreinen) gaat voor nieuwbouw;  
 nieuwbouw op een bijzondere locatie met een voor Zeeland uniek concept is mogelijk; 
 omvorming van bestaande reguliere kampeerterreinen met enkel permanente standplaatsen; 
 locaties aan of op het water hebben prioriteit; 
 langs de Grevelingen zijn binnendijks enkele mogelijkheden voor de aanleg van 

recreatiewoningen terreinen. Het kan naast omvorming ook gaan om nieuwvestiging. 

 

Nieuwvestiging is onder een aantal voorwaarden mogelijk:  

 Op een bijzondere locatie; 
 Met een voor Zeeland uniek concept; 
 Omvorming van bestaande reguliere recreatieterreinen met enkel permanente standplaatsen. 

 

Bij voorliggende ontwikkeling is sprake van nieuwvestiging. Het aspect 'omvorming van bestaande 
reguliere recreatieterreinen met enkel permanente standplaatsen' is hier niet aan de orde. Ten 
aanzien van de criteria Locatie en Uniek concept zegt de Nota Recreatiewoningen: een blauwdruk 
bestaat niet. In bijlage 1 zijn de inrichtinggevende elementen aangegeven. Onder het kopje toetsing 
wordt ingegaan op deze inrichtinggevende elementen voor de ontwikkeling. 

 

Toetsing 

Herstructurering van recreatiewoningen(terreinen) gaat voor nieuwbouw 

In eerste instantie ligt het voor de hand om zorgtoerisme te gaan verlenen in de bestaande 
recreatiewoningen op de recreatiewoningenterreinen op Schouwen-Duiveland. De recreatiewoningen 
kunnen geschikt worden gemaakt zodat ook zorg kan worden verleend. Hierdoor zou de 
bezettingsgraad van de terreinen toenemen. Dit soort zorgrecreatiewoningen is echter vooral geschikt 
voor een specifieke doelgroep die graag tussen 'gewone' recreanten wil recreëren. Bij voorliggende 
ontwikkeling is gekozen voor een concept zorg en verblijfsrecreatie op een boerderij. De 
zorgbehoevende die gebruik zal maken van deze zorg (of het nou pre-operatief is of bijvoorbeeld van 
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de workshops) heeft behoefte aan rust. Daarnaast is de beoogde doelgroep van de zorgvilla's de 
zwaarder zorgbehoevende (bijvoorbeeld iemand met een dwarsleasie, of iemand die ongeneeslijk ziek 
is). De boerderij biedt een geborgen en veilige omgeving met weinig prikkels en men wordt niet snel 
afgeleid. Dit type zorg past daarom niet op een regulier recreatieterrein. 

 

Locatie  

In de nota is aangegeven dat nieuwbouw mogelijk is op de volgende locaties: 

 de locatie is gelegen aan, op of onder water; 
 in of direct bij (beschermde) natuur; 
 langs de Grevelingen zijn binnendijks enkele (fysieke) mogelijkheden, het kan gaan om 

omvorming van kampeerterreinen maar ook om nieuwvestiging. 

De locatie ligt in de nabijheid van de Grevelingen.  

 

Uniek concept 

De kracht en het unieke van het concept is dat een enthousiaste agrarisch onderneemster met 
affiniteit in de zorg inspeelt op de maatschappelijke vraag om de zorgbehoefte op een andere manier 
in te vullen/aan te bieden. Zoals eerder aangegeven, is de verwevenheid van 'zorg en toerisme op een 
boerderij' het grote onderscheidende vermogen ten opzichte van de reguliere zorg- en 
recreatievormen. De verschillende zorgketens die binnen ROB op meerdere niveaus worden 
samengebracht, zorgen voor een hoogwaardige zorgverlening. Eveneens wordt met het concept 
invulling gegeven aan een nieuwe vorm van multifuncionele landbouw en wordt de vitaliteit van het 
platteland hiermee versterkt. 

 

Landschap en landschappelijke inpassing 

De aanwezige landschappelijke kenmerken vormen de basis voor de landschappelijke inbedding. De 
beplanting speelt hier op in. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.3.5. 

 

Interactie 

Het concept is uniek in zijn soort. Ook bewoners van Schouwen-Duiveland kunnen gebruik maken van 
de voorzieningen die het bedrijf aanbiedt. Dit kan voor de workshops zijn maar ook bijvoorbeeld voor 
dagelijkse revalidatie. Dit wordt nu niet op deze wijze aangeboden binnen de gemeente en in Zeeland. 
Er wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van regionaal praktijkhoudende therapeuten en specialisten. 

 

Voorzieningen 

Het concept is een aanvulling op het bestaande zorg- en recreatieve aanbod.  

 

Perceelseisen, parkeren, ontwerpeisen 

 De vrije ruimte om de zorgvilla's is ruim voldoende om te kunnen voldoen aan dat het perceel 4 
keer groter is dan de oppervlakte van de woning. De percelen zullen voor het ruimtelijke gevoel 
echter niet omheind worden. 

 Er is rekening gehouden met voldoende parkeren. Het erf biedt hier samen met het 
uitbreidingsterrein voldoende ruimte voor. 

 De bouwhoogte bedraagt maximaal 5 meter. 
 De toegestane oppervlakte van een recreatiewoning bedraagt 75 m². Echter de boogde 
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zorgvoorzieningen vragen om meer oppervlakte (een mindervalide toilet is groter qua oppervlakte 
dan een normaal toilet). Om aan de zorggerelateerde eisen te kunnen voldoen is per zorgvilla 
meer m² nodig dan voor een standaard recreatiewoning. Voor de 10 kleinste zorgvilla's (type S) 
wordt exclusief overstekken en veranda's en dergelijke voldaan aan de 75 m² eis. Voor de grotere 
zorgvilla's type M en L zie paragraaf 2.3.6) kan hier niet aan voldaan worden. Het betreft 4 
zorgvilla's van 94 m² en 3 van 111 m². Het bestaande zorgchalet is zonder overstekkingen en 
overkappingen circa 80 m². 

 

Architectuur 

1. Bij de architectuur van de woningen wordt (is) rekening gehouden met de openheid van het 
omliggende landschap door de licht hellende daken, de rustige silhouetten en de beschermende 
overstekken. 

2. Het kleurgebruik is weinig opvallend. 
3. De verschillende type zorgvilla's zullen verspreid worden gesitueerd. 

 

Conclusie 

Het project ROB sluit uitstekend aan op de beleidsdoelstelling voor de nieuwvestiging van 
recreatiewoningen. De oppervlakte van de zorgvilla's voldoet echter niet aan de maximale toegestane 
oppervlakte van 75 m

2.
 De reden hiervoor is dat het realiseren van aangepaste woningen voor 

zorgbehoevenden meer oppervlakte vraagt. Gezien het concept is deze vergroting acceptabel en 
noodzakelijk te noemen. 

 

3.3.4  Brandbeveiligingsverordening Schouwen-Duiveland  

Analyse 

De gemeente beschikt over een brandbeveiligingsverordening, waarin aspecten zijn vastgelegd in het 
kader van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het 
voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt. Zo worden 
in de Verordening onder andere brandveiligheidsvoorschriften beschreven voor kampeerterreinen en 
evenementen. Daarbij gaat het onder andere om de bereikbaarheid voor de brandweer. Momenteel 
wordt gewerkt aan een landelijke regeling. Bij de inwerkingtreding van deze landelijke regeling zal de 
brandbeveiligingsverordening komen te vervallen. 

 

Toetsing 

Daar waar relevant wordt rekening gehouden met de brandveiligheidsverordening van de gemeente 
Schouwen-Duiveland. De zorgvilla's staan onder andere op voldoende afstand van elkaar en er is bij 
de terreininrichting rekening gehouden met de bereikbaarheid door de brandweer en er zijn voldoende 
blusvoorzieningen aanwezig. 

 

Conclusie 

De brandbeveiligingsverordening vormt geen belemmering. 
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3.3.5  Milieubeleidsplan Schouwen-Duiveland  

Analyse 

Het milieubeleid van de gemeente Schouwen-Duiveland is vastgelegd in het milieubeleidsplan. Het 
beleid wordt besproken en vastgelegd in een aantal modules die elke een apart milieuthema 
behandelen. Hierna worden de belangrijkste aandachtspunten uit de diverse modules genoemd.  

 

Module Geluid en Stilte (2008)  

Schouwen-Duiveland is niet of nauwelijks bekend met het fenomeen geluidhinder. Toch zijn er 
gebieden op het eiland waar het nodige geluid wordt geproduceerd, zoals recreatiegebieden en langs 
hoofdwegen. De gemeente wil voorkomen dat de geluidruimte die er is, gestaag dichtslibt. Het doel is 
om ook voor de toekomst een veilig, ruim en rustig werk- en leefklimaat te behouden, en waar nodig te 
versterken. Daarbij moet tevens ruimte zijn voor economische ontwikkeling. Met het geluidbeleid richt 
de gemeente zich onder andere op de onderwerpen: rust en stilte, ecologische situatie, evenementen 
en verkeer. Zo komen er geen nieuwe geluidgevoelige bestemmingen op geluidbelastende locaties.  

 

Module Licht en Duisternis (2009)  

Op Schouwen-Duiveland is nog echte duisternis te ervaren. Mensen, dieren en planten varen wel bij 
een goede balans tussen licht en donker. Deze kwaliteit dient te worden gewaarborgd, want hij staat 
onder druk. Duisternis is te behouden door een viertal instrumenten toe te passen; preventie (niet 
verlichten), duurzaam verlichten (milieubewuster), gericht verlichten en bewust verlichten. Het 
duisternisbeleid richt zich op openbare verlichting, verlichting bij bedrijven en terreinverlichting.  

In paragraaf 2.3.5 wordt het stedenbouwkundig plan toegelicht. Hier wordt ook aangegeven hoe wordt 
omgegaan met het aspect verlichting. Voor het terrein wordt een lichtplan opgesteld. Dit lichtplan 
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente en maakt deel uit van de anterieure 
exploitatieovereenkomst. 

 

Module Energie en Klimaat (2009)  

De uitstoot van fossiele brandstoffen versterkt het natuurlijke broeikaseffect, waardoor het op aarde 
steeds warmer wordt en het klimaat veranderd. De gemeente Schouwen-Duiveland streeft naar een 
ruimtelijke inrichting waarmee het eiland klimaatbestendig en energieneutraal wordt. Dat kan op twee 
manieren: 

 De klimaatbestendige aanpak. Dit houdt in dat er bij het bestemmen, inrichten en beheren van 
gebieden nadrukkelijk en telkens weer rekening gehouden moet worden met drie 
kernkarakteristieken: de weerstand, de veerkracht en het aanpassingsvermogen van gebieden.  

 Broeikasreductie. Dit is te bereiken door energie te besparen en de energievraag te beperken, als 
dat mogelijk is duurzame energiebronnen te benutten en het zo efficiënt mogelijk gebruiken van 
fossiele brandstoffen, indien niet anders kan.  

 

Bij de aanpak staan verduurzaming en energiezuinigheid voorop. De gemeente richt zich op onder 
andere de volgende sectoren: 

 Gebouwen: hanteren van een 10% strengere EPC norm en het energiezuinig ontwerpen van 
gebouwen. Voor gemeentelijke gebouwen geldt een 20% strengere EPC norm.  

 Opzetten van een energiemanagementsysteem voor gemeentelijke gebouwen;  
 Verkeer en vervoer: stimuleren van gebruik van het openbaar vervoer en de fiets;  
 Duurzame energie: kansen onderzoeken om energieneutraal te worden. Gebruik maken van deze 

kansen, zoals warmtekoude opslag;  
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 Duurzame bedrijven: bij bedrijven en bedrijvigheid gaan voor duurzaamheid. 
(Energie)verspilling voorkomen. 

 

Module Luchtkwaliteit (2008)  

De luchtkwaliteit op Schouwen-Duiveland is, zeker vergeleken met andere gebieden in Nederland, 
goed. Die bijzondere positie moet behouden blijven. Waar mogelijk moet er naar gestreefd worden om 
de luchtkwaliteit zelfs nog te verbeteren. Het verminderen van autoverkeer kan daarbij helpen. 
Autoverkeer is een belangrijke vervuilingsbron. De volgende instrumenten worden hiertoe gehanteerd: 
stimuleren van andere en schonere vervoerswijzen, een betere doorstroming van het verkeer en 
stimuleren van duurzame energie. In het uitvoeringsprogramma wordt met name genoemd dat het 
fietsverkeer gestimuleerd kan worden door de realisatie van extra fietspaden en goede 
fietsenstallingen. 

 

Module Bodem (2010)  

Iedere bodem heeft zijn kwaliteiten. Hier liggen kansen en knelpunten. Door in een vroeg stadium bij 
ruimtelijke ontwikkelingen deze in beeld te brengen, zijn knelpunten vroegtijdig in beeld en kunnen 
kansen optimaal benut worden, waardoor er optimaal recht wordt gedaan aan de aanwezige 
bodemkwaliteiten. Hierdoor worden ook toekomstige beheerskosten beter in beeld gebracht en 
kunnen ze deel uitmaken van de afwegingen die leiden tot het definitieve plan.  

 

Module Externe Veiligheid (2010)  

Externe veiligheid betreft de maatregelen die moeten voorkomen dat er buiten de poort van een 
bedrijf/inrichting slachtoffers vallen, als er door het betreffende bedrijf wordt gewerkt of opslag 
plaatsvindt van gevaarlijke stoffen. Daarbij wordt gedoeld op omwonenden maar ook op recreanten op 
kampeerterreinen of in jachthavens. Schouwen-Duiveland moet een plek zijn waar het veilig werken, 
wonen, winkelen en recreëren is. Toch blijft de gemeente ruimte bieden aan bestaande en nieuwe 
bedrijven/inrichtingen die veiligheidsrisico's met zich meebrengen. Deze risico's dienen echter wel 
aanvaardbaar te zijn, en minimaal te voldoen aan de landelijke voorschriften. Het bestemmingsplan 
moet ervoor zorgen dat er geen ongewenste ontwikkelingen op het gebied van externe veiligheid 
kunnen voordoen. Dat gebeurt door; 

 Externe veiligheid te betrekken bij actualisering van bestemmingsplannen;  
 Externe veiligheid vroegtijdig te betrekken bij nieuwe ontwikkelingsplannen;  
 Het hanteren van afstandseisen voor recreanten ten opzichte van gevaarlijke stoffen binnen een 

inrichting;  
 Inrichtingseisen te stellen aan kampeerterreinen en jachthavens. 

Concreet wordt het volgende nagestreefd: 

 Bestemmingsplannen voorzien van risicocontouren bij BEVI-inrichtingen en bij propaantanks met 
een inhoud die groter zijn dan 13 kubieke meter; 

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen de veiligheidseffectrapportage (v.e.r.) toepassen. 

De activiteiten die in het kader van bovengenoemde milieumodules moeten worden opgestart en 
uitgevoerd, staan beschreven in een uitvoeringsprogramma. In dit programma, dat is onderverdeeld in 
thema's, is aandacht voor het doel van de activiteiten, de rol van de gemeente, de externe partijen 
waarmee de gemeente de activiteit wil uitvoeren, het betreffende gebied en een tijdplanning. 
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Toetsing 

De vastgestelde modules gelden voor het hele gemeentelijk grondgebied van de gemeente 
Schouwen-Duiveland. De modules beschrijven per milieuonderwerp welke doelen binnen welke 
periode bereikt moeten worden. Voor de onderwerpen is de paragraaf aangegeven waar een nadere 
toelichting is gegeven. 

 Geluid en Stilte, zie paragraaf 4.2 en 4.3; 
 Externe Veiligheid, zie paragraaf 4.4; 
 Luchtkwaliteit, zie paragraaf 4.5; 
 Bodem, zie paragraaf 4.6; 
 Energie en Klimaat, zie paragraaf 4.11; 
 Module Licht en Duisternis, zie paragraaf 2.3.5. 

 

Conclusie 

Verwezen wordt naar hoofdstuk 4, waar de resultaten van de sectorale toetsingen zijn opgenomen. 
De sectorale aspecten vormen geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.  

3.4  Planologische afweging 

Plan voldoet aan beleid en verordening 

De ontwikkeling ROB voldoet, met uitzondering van de grotere oppervlakte van de zorgvilla's 
(toelichting paragraaf 2.3.6), aan de beleidsuitgangspunten zoals vastgelegd in het provinciaal en 
gemeentelijk beleid. 

 De locatie past binnen de gebieden waar de provincie verblijfsrecreatie stimuleert. 
 Het betreft een uniek concept voor Schouwen-Duiveland en voor de provincie Zeeland. 
 De ontwikkelingen in het Jachthuis, de agrarische schuur en de bedrijfswoning voldoen aan de 

eisen gesteld voor de NED regeling. 
 Eén van de speerpunten van het toekomstig gemeentelijk beleid is de verdere ontwikkeling van 

het eiland naar een vakantie-eiland. Hieraan wordt op een bijzondere manier bijgedragen. 
 Vanwege het unieke concept wordt vanuit de gemeente medewerking verleend aan de grotere 

oppervlakte die benodigd is voor de zorgvilla's. 

 

Recreatief gebruik en exploitatie 

Artikel 2.5, lid 1, van de Verordening bepaalt dat voor een nieuw verblijfsrecreatieterrein of de 
uitbreiding van een verblijfsrecreatieterrein regels gesteld moeten worden ter voorkoming van 
permanente bewoning. De zorgvilla's zullen voor (zorg)recreatief gebruik worden verhuurd. Er is geen 
sprake van permanente bewoning. 

De gronden zijn en blijven eigendom van dhr. N.A. van Putte en worden in erfpacht uitgegeven aan de 
BV Oud-Bommenede. De afspraken met betrekking tot de erfpacht en wie welke bevoegdheden heeft, 
worden in een notariële nota vastgelegd. ROB zal de zorgvilla's bedrijfsmatig verhuren. 

 

Recreatieontwikkelingen 

ROB is een uniek concept dat rekening houdt met specifiek eigen landschapskenmerken uit de 
omgeving. De ontwikkeling speelt in op het aspect zorgtoerisme en is daarmee uniek in zijn omgeving. 
En past dan ook prima binnen de beoogde beleidsdoelstelling om zorgvilla's, met ondergeschikte 
verblijfsrecreatie functie, toe te staan op een bijzondere locatie met een uniek concept. 
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Landschappelijke inpassing en verevening 

Er wordt voldaan aan een goede landschappelijke inpassing en aan het aspect verevening. In de 
paragrafen 2.3.5 en 4.12 worden deze aspecten nader toegelicht. 
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Hoofdstuk 4  Milieu en 
duurzaamheid 
4.1  Verkeer 

Verkeersontsluiting 

De ontwikkeling wordt primair ontsloten op de Kijkuitsedijk. Deze weg takt aan ten oosten van het 
plangebied op de Rietdijk en leidt in westelijke richting naar de provinciale weg N653. Deze provinciale 
weg ontsluit verder richting het westen naar Serooskerke, waar wordt aangesloten op de N57. De 
Kijkuitsedijk en Rietdijk zijn gecategoriseerd als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom. Dit type 
wegen wordt vormgegeven als een enkele rijloper zonder as- en kantmarkering. Er geldt een 
maximum snelheid van 60 km/uur.  

Ook voor fietsers vindt de ontsluiting van de ontwikkeling primair plaats via de Kijkuitsedijk. 
Erftoegangswegen buiten de bebouwde kom zijn vormgegeven zonder aparte fietsvoorzieningen. 
Echter is dit op basis van de functie van de weg binnen de verkeersstructuur, de relatief lage 
snelheden van het gemotoriseerd verkeer (60 km/uur) en de lage verkeersintensiteit ook niet 
noodzakelijk. De weg is ingericht conform de richtlijnen uit Duurzaam Veilig. Langs de N653 zijn wel 
fietsvoorzieningen aanwezig.  

 

Verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling 

Onderstaand is op basis van kencijfers van het CROW (publicatie 317 'Kencijfers parkeren en 
verkeersgeneratie') de verkeersgeneratie en parkeerbehoefte berekend voor de realisatie van ROB. 
De verkeersgeneratie van de activiteiten die nu al plaatsvinden zijn hierin niet meegenomen. 
Aangezien deze zich nu al op de wegen en in de tellingen van het waterschap (zie ontsluitingstoets) 
bevinden. De recente realisatie van het zorgchalet is wel opgenomen. 

 

Tabel 4.1 Kencijfers verkeersgeneratie van de ontwikkeling(uitgaan van gemiddelde kencijfer)  

 

functie functieomsc
hrijving 
CROW 
publicatie 
317 

minimaal 
kencijfer 

maximaal 
kencijfer 

aantal eenheden verkeersgeneratie 
(maximaal 
kencijfer) 

Zorgchalet Vakantie- 
woning 

2,6 mvt/etmaal 
per woning 

2,8 mvt/etmaal 
per woning 

1 woning 2,8 

Zorgvilla Vakantie- 
woning 

2,6 mvt/etmaal 
per woning 

2,8 mvt/etmaal 
per woning 

17 woningen 47,6 

Gezondheids-
centrum - 
behandel- 
kamer 

Gezondheids- 
centrum 

18,5 mvt/etmaal 
per 
behandelkamer 

22,6 
mvt/etmaal/ 
behandelkamer 

1 behandel- 
kamer 

5,7 (25%)** 

Jachthuis- 
geven van 

 2 mvt/etmaal 2 mvt/etmaal 4 cursisten/ 
1 cursusleider 

10 
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workshops/ 
cursussen 
externe 
cliënten 

Totaal     66,1  

* In deze situatie is er geen sprake van een reguliere recreatiewoning. Het aantal bewegingen zal naar verwachting minder bedragen dan 2,6.  

**Voor een gezondheidscentrum geldt dat 90% van de verkeersgeneratie wordt verzorgd door bezoekers (cliënten). De overige 10% betreft het aantal 

verkeersbewegingen van het personeel (arts, fysiotherapeut, etc.). Omdat binnen ROB de cliënten verblijven in de zorgvilla's, vindt de verkeersgeneratie van 

cliënten niet plaats. Om de totale verkeersgeneratie van de ontwikkeling te bepalen hoeft alleen rekening gehouden te worden met 10% van de 

verkeersgeneratie voor een gezondheidscentrum. Omdat in de toekomst niet uit te sluiten is dat er meer cliënten extern komen is rekening gehouden met een 

worst-case percentage van 25 %. Meer capaciteit is op basis van het (bouw)programma niet aanwezig. 

 

Het CBS geeft aan dat ten aanzien van het autobezit en stedelijkheidsgraad op Schouwen-Duiveland 
mag worden uitgegaan van het gemiddelde kencijfer. In voorgaande situatie is echter uitgegaan van 
een 'worst-case scenario' en is het maximale kencijfer aangehouden met in totaal 66,1 mvt/etmaal.  

 

Ontsluitingstoets waterschap 

Het Waterschap Scheldestromen heeft in opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland een 
ontsluitingstoets uitgevoerd voor de ontwikkeling van ROB. In deze ontsluitingstoets is beoordeeld of 
de capaciteit van de omliggende wegen voldoende is voor voorliggende ontwikkeling. In de 
ontsluitingstoets is daarnaast rekening gehouden met de ontwikkeling van de nabijgelegen in 
voorbereiding zijnde ontwikkeling Ecomaire aan de Rietdijk in Zonnemaire. 

Opgemerkt wordt dat in deze ontsluitingstoets het bestaande zorgchalet nog niet is opgenomen. 

Het waterschap heeft gerekend met een verkeerstoename van 63,3 mvt/etmaal (afgerond 64) maar de 
toename van de verkeersgeneratie met het zorgchalet wordt 66,1 mvt/etmaal. (afgerond 66). 

 

Op 26 februari 2016 is met het Waterschap Scheldestromen afgestemd hoe moet worden omgegaan 
met de extra mvt/etmaal die het zorgchalet genereert. De invloed op de ontsluitingstoets door de 
toename van 2,8 mvt/etmaal is namelijk nihil. Het waterschap heeft aangegeven dat de 
ontsluitingstoets met ervaringskennis is opgesteld. Daarbinnen is sprake van een bandbreedte. Één 
recreatiewoning erbij zal wezenlijk niets veranderen aan de uitkomst van de ontsluitingstoets. In 
overleg is ervoor gekozen om de ontsluitingstoets dan ook niet meer aan te passen en de 
2,8 mvt/etmaal niet meer extra op te nemen in de ontsluitingstoets. 

 

In tabel 4.2 is de capaciteit van de Kijkuitsedijk en de Rietdijk in de winter- en in de zomermaanden 
aangegeven. Uit de berekeningen van het waterschap blijkt dat op de Kijkuitsedijk, gedeelte 
Bommenede-Delingsdijk, in de zomer de intensiteit etmaal/werkdag 407 auto's bedraagt (exclusief 
zorgchalet). In het voor- en najaar blijkt op basis van de berekeningen, dat er geen 
capaciteitsproblemen zijn. De uitbreiding van voorliggende ontwikkeling is volgens het waterschap nog 
mogelijk zonder fysieke aanpassing van de weg. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen 
naar de ontsluitingstoets die is opgenomen in bijlage 6. 
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Tabel 4.2 Capaciteit infrastructuur  

 

wegnaam capaciteit etmaal/werkdag auto 
(zomer) 

capaciteit etmaal/werkdag auto 
(winter) 

Kijkuitsedijk 400 360 

Rietdijk 410 260 

 

Onderzoek fietsklimaat 

Daarnaast is in de ontsluitingstoets ook het fietsklimaat op de Kijkuitsedijk getoetst. Deze toets is 
uitgevoerd middels de FietsmaaT van het Waterschap Scheldestromen voor een drukke zomerdag. 
Aangenomen is dat de ontwikkeling zorgt voor een toename van het aantal fietsbewegingen van 50. 
Hiervan rijdt de helft in oostelijke richting en de helft in westelijke richting. In de huidige situatie 
bedraagt de fietsintensiteit op de Kijkuitsedijk 160 fietsers/etmaal. Deze bedraagt 185 fietsers/etmaal 
na ontwikkeling van de 17 zorgvilla's. Op basis van deze fietsintensiteit, de intensiteit van het 
gemotoriseerd verkeer in de zomermaanden en de maximale lengte van het wegvak tussen de 
ontwikkeling en de N653 (1,2 km) geldt, conform de FietsmaaT een score van 7,5. Dit betekent dat het 
fietsklimaat, ook na ontwikkeling van de 17 zorgvilla's, goed is. 

 

Parkeren 

Voor de zorgvilla's geldt een parkeernorm van 1,3 parkeerplaatsen per villa. De totale parkeerbehoefte 
voor de 17 zorgvilla's en 1 zorgchalet bedraagt zodoende 24 parkeerplaatsen. Binnen de ontwikkeling 
is bij elke zorgvilla een parkeerplek voorzien. Tevens is een parkeerterrein met 12 parkeerplaatsen 
beoogd. Hiermee wordt aan de parkeerbehoefte van de ontwikkeling voldaan, waardoor deze geheel 
op eigen terrein wordt opgevangen. Mocht er tijdens het geven van een workshop nog meer 
parkeerplaatsen nodig zijn dan is er op het terrein voldoende plek om hier te parkeren. 

 

Conclusie 

Kwantitatief 

In de zomermaanden is het de intensiteit aan de hoge kant. Vooral op de Kijkuitsedijk tussen 
Bommenede en de Delingsdijk is hier sprake van. In het voor- en najaar is er geen 
capaciteitsprobleem. Na de uitbreiding van ROB en de nabijgelegen ontwikkeling Ecomaire, waar in 
de berekeningen rekening mee is gehouden, zal de Kijkuitsedijk tijdens de zomerperiode de 
capaciteitsgrens bereiken.  

 

Kwalitatief 

Ondanks hogere intensiteiten op de Rietdijk en Kijkuitsedijk blijft het fietsklimaat in de zomer goed. 
Voorliggende ontwikkeling is mogelijk zonder fysieke aanpassingen aan de Kijkuitsedijk en de Rietdijk. 



 

  

48  

4.2  Geluidhinder 

Normstelling en beleid 

De Zorgvilla's hebben primair een zorgfunctie, met verblijf. De ruimtelijke kenmerken van 
verblijfsobjecten zijn daarom als uitgangspunt genomen in de toetsing op het aspect Geluidhinder. De 
Zorgvilla's zijn volgens de Wet geluidhinder geen geluidgevoelige functies. Echter is binnen het 
provinciaal beleid van de provincie Zeeland en het gemeentelijk beleid van de gemeente 
Schouwen-Duiveland vastgelegd dat nieuwe recreatieve functies dienen te voldoen aan bepaalde 
geluidseisen. De geluidbelasting ter plaatse van een nieuwe recreatieve functie, die binnen de 
wettelijke geluidzone van een weg ligt (zoals aangegeven op pagina's 7 en 23 van de 'Uitwerking van 
de module geluid en stilte' van de gemeente Schouwen-Duiveland), mag de voorkeursgrenswaarde 
(48 dB) niet overschrijden. 

 

Onderzoek 

De ontwikkeling ligt binnen de wettelijke geluidzone van de Kijkuitsedijk. Akoestisch onderzoek is dan 
ook noodzakelijk. Met behulp van de Standaard Rekenmethode I (SRM I) uit het Reken- en 
Meetvoorschrift 2012 is de 48 dB contour van de Kijkuitsedijk voor het prognosejaar 2025 bepaald. De 
rekenbladen met hierin de SRM1 berekeningen van deze wegen zijn opgenomen in bijlage 8. 
Krachtens artikel 110g van de Wet geluidhinder mag het berekende geluidniveau van het wegverkeer 
worden gecorrigeerd in verband met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen 
worden. Voor wegen met een maximum snelheid tot 70 km/uur geldt een aftrek van 5 dB. Voor wegen 
met een hogere maximum snelheid geldt een aftrek van 2 dB. Op de Kijkuitsedijk geldt een maximum 
snelheid van 60 km/uur. Zodoende is een correctie van 5 dB toegepast. 

 

Binnen het akoestisch onderzoek is onderzocht of de beoogde zorgvilla's buiten de 48 dB contour van 
de Kijkuitsedijk liggen. 

 

Resultaat 

In paragraaf 4.1 is de verkeersgeneratie voor de ontwikkeling berekend. Op de toekomstige 
Kijkuitsedijk blijkt een toekomstige intensiteit van 409 mvt/etmaal op een zomergemiddelde dag. 
Opgemerkt wordt dat zoals in de verkeersparagraaf is toegelicht het bestaande zorgchalet met 2,8 
mvt/etmaal niet is meegenomen in de toekomstige intensiteit. Op de Kijkuitsedijk zou dit leiden tot een 
toekomstige intensiteit van 409 mvt/etmaal (407 + 75% van 2,8 = 409,1) in plaats van de in de 
verkeersparagraaf genoemde 407 mvt/etmaal. In de berekening hierna is dan ook uitgegaan van 
409 mvt/etmaal. 

De weg is uitgevoerd in dicht asfaltbeton. Voor de voertuig- en etmaalverdeling is aangesloten bij de 
standaardverdeling voor plattelandswegen. De zorgvilla's worden uitgevoerd in één bouwlaag (begane 
grond). Uit de berekening blijkt dat de 48 dB-contour circa 16,2 meter uit de as van de weg ligt. Het 
zorgchalet en de zorgvilla's liggen op een (veel) grotere afstand van de as van de weg. 

 

Conclusie 

De geluidbelasting zal ter plaatse van de geluidgevoelige recreatieve zorgvilla's minder bedragen dan 
de voorkeursgrenswaarde. Hiermee wordt voldaan aan het beleid van de provincie Zeeland, het beleid 
van de gemeente en een goede ruimtelijke ordening. 
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4.3  Milieuhinder 

Normstelling en beleid 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de realisatie van woningen 
nabij milieuhinderlijke inrichtingen of visa versa: 

 een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd ter plaatse van de woningen; 
 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de eventueel in de omgeving 

aanwezige bedrijven/inrichtingen. 

 

Om de belangenafweging tussen een goed woon- en leefklimaat en de bedrijfsvoering van de 
milieuhinderlijke inrichtingen goed mee te nemen wordt voor dit plan gebruik gemaakt van de 
VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009). In deze uitgave is een lijst opgenomen met 
allerhande activiteiten en bijbehorende richtafstanden die gehanteerd worden ten opzichte van het 
omgevingstype 'rustige woonwijk'. Naarmate de milieubelasting van de activiteiten groter is, wordt 
uitgegaan van een grotere richtafstand. In geval van een omgevingstype 'gemengd gebied' mag 
worden uitgegaan van een kleinere richtafstand. De richtafstanden vormen een eerste indicatie van de 
aanvaardbaarheid in de situatie dat gevoelige functies in de nabijheid van milieubelastende activiteiten 
worden gesitueerd. Bouwen binnen de richtafstanden is eveneens aanvaardbaar, indien uit onderzoek 
blijkt dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening waarbij milieuhinder voorkomen wordt. 

 

Onderzoek 

De zorgvilla's zijn zowel milieubelastend als milieugevoelig. Daarom is zowel gekeken naar het effect 
van de ontwikkeling ten opzichte van omliggende woningen, als de milieubelasting van omliggende 
inrichtingen ten opzichte van de zorgvilla's. Voor de zorgvilla's is 'recreatiewoningen' als uitgangspunt 
genomen voor de toetsing aan het aspect Milieuhinder. 

 

Agrarisch bedrijf Kijkuitsedijk 1 

Grenzend aan het bedrijf aan de Kijkuitsedijk 3 ligt het agrarisch bedrijf aan de Kijkuitsedijk 1. Een 
agrarisch bedrijf beschikt over een richtafstand van 50 meter. De afstand van de grens van het bedrijf 
tot aan de recreatiewoningen en het gezondheidscentrum bedraag minimaal 82 meter. Hiermee wordt 
ruimschoots voldaan aan de richtafstand. 

De afstand van de bedrijfswoning tot aan de nieuwe activiteiten bedraagt circa 100 meter. Ook hier 
wordt voldaan aan de gestelde richtafstand. 

 

Agrarisch bedrijf Kijkuitsedijk 3 

De zorgvilla's en de zorgvoorzieningen behoren tot de inrichting van het op hetzelfde perceel gelegen 
agrarisch bedrijf. Op grond van de milieuwetgeving hoeft ter plaatse niet aan de grenswaarden uit het 
Activiteitenbesluit te worden voldaan. Bij het realiseren van de nieuwe schuur zullen echter wel 
maatregelen worden genomen om het geluid van de ventilatoren zo veel mogelijk te beperken. Onder 
het kopje 'nieuwe landbouwschuur' is dit nader toegelicht. 

De bedrijfswoning maakt onderdeel uit van de inrichting. Hiervoor geldt dat er geen afstanden gelden. 

 

Woning Kijkuitsedijk 5 

Recreatiewoningen beschikken conform de VNG-brochure over milieucategorie 3.1. De daarbij 
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behorende richtafstand is 50 meter, het maatgevende aspect is hierbij geluid. De dichtstbijzijnde 
woning van derden is gelegen aan de Kijkuitsedijk 5, op circa 150 meter van de ontwikkeling. Aan de 
richtafstand van 50 meter wordt ruimschoots voldaan. Er is dan ook sprake van een aanvaardbaar 
woon- en leefklimaat. 

 

Spuitzones 

Emissie van bestrijdingsmiddelen zoals toegepast in de akkerbouw, fruitteelt en de glastuinbouw kan 
milieuproblemen veroorzaken (diffuse verspreiding via lucht, bodem en water). Ook speelt de 
aanwezigheid van gevoelige functies een rol. Op grond van het Omgevingsplan dient daarom 
rekening te worden gehouden met een aan te houden afstand van minimaal 50 m van 
glastuinbouwbedrijven en fruitteeltpercelen tot woon- en verblijfsrecreatiegebieden. 

 

Nieuwe landbouwschuur 

De bouw van de nieuwe landbouwschuur is mogelijk binnen de bestaande bouwstede. Hiermee wordt 
voldaan aan een vergunbare situatie op basis van het bestemmingsplan Buitengebied op het bedrijf. 
Ventilatie van de schuur is echter wel gewenst voor de bedrijfsvoering. Voor een aangenaam 
verblijfsklimaat op het bedrijf wordt geïnvesteerd in geluidarme ventilatoren in de schuur. 
Verschillende mogelijkheden zijn benoemd in bijlage 5. 

 

Conclusie 

Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat ter plaatse van de bestaande woning aan de 
Kijkuitsedijk 5 en ter plaatse van de te realiseren zorgvilla's sprake is van een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat. Eveneens is er geen sprake van hinder ten opzichte van het spuiten met driften. Het 
aspect bedrijven en omliggende functies vormt geen belemmering voor de ontwikkeling. 

4.4  Externe veiligheid 

Normstelling en beleid 

Bij ruimtelijke plannen wordt ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten gekeken, 
namelijk: 

 bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; 
 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of leidingen. 

 

In het externe veiligheidsbeleid wordt onderscheid gemaakt in het plaatsgebonden risico (PR) en het 
groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als 
rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd 
op die plaats zou verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of 
langs een vervoersas. Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een 
bepaalde omvang overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Voor het 
GR geldt een oriëntatiewaarde. De gemeente heeft een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt 
en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt. 

 

Risicorelevante inrichtingen 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het externe 
veiligheidsbeleid rondom risicovolle inrichtingen. Het doel van het besluit is de risico's waaraan 
burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen tot een 
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aanvaardbaar minimum te beperken. Op basis van het Bevi geldt voor het PR een grenswaarde voor 
kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. Beide liggen op een niveau 
van 10

-6
 per jaar. Bij de vaststelling van een omgevingsvergunning voor afwijken van het 

bestemmingsplan moet aan deze normen worden voldaan, ongeacht of het een bestaande of nieuwe 
situatie betreft. 

Het Bevi bevat geen norm voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten 
aanzien van het GR in het invloedsgebied van de inrichting. De in het externe veiligheidsbeleid 
gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als oriëntatiewaarde.  

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen 

In de circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen is het externe veiligheidsbeleid voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen over water, wegen en spoorwegen opgenomen. Op basis van de 
circulaire geldt voor bestaande situaties de grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare en 
beperkt kwetsbare objecten van 10

-5
 per jaar en de streefwaarde 10

-6
 per jaar. In nieuwe situaties is 

de grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare objecten 10
-6

 per jaar. Voor beperkt kwetsbare 
objecten geldt deze waarde als een richtwaarde. Op basis van de circulaire geldt bij een overschrijding 
van de oriëntatiewaarde voor het GR of een toename van het GR een verantwoordingsplicht. Deze 
verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als nieuwe situaties. De circulaire vermeldt dat op een 
afstand van 200 m vanaf het tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het 
ruimtegebruik. 

Vooruitlopend op de vaststelling van het Besluit Transportroutes Externe Veiligheid is de circulaire 
RVGS per 31 juli 2012 gewijzigd. Met deze wijziging zijn de veiligheidsafstanden uit het Basisnet Weg 
en het Basisnet Water opgenomen in de circulaire. In het BTEV worden tevens 
plasbrandaandachtsgebieden benoemd voor transportroutes. Vooruitlopend op de vaststelling van het 
BTEV wordt, aan de hand van de Basisnetten, al geanticipeerd op de beperkingen voor ruimtelijke 
ontwikkelingen die samenhangen met deze plasbrandaandachtsgebieden. 

 

Buisleidingen 

Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. In dat 
Besluit wordt aangesloten bij de risicobenadering uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 
zodat ook voor buisleidingen normen voor het PR en het GR gelden. Op advies van de minister wordt 
bij de toetsing van externe veiligheidsrisico's van buisleidingen al enkele jaren rekening gehouden met 
deze risicobenadering. Op grond van het Bevb dient zowel bij consoliderende bestemmingsplannen 
als bij ontwikkelingen inzicht te worden gegeven in de afstand tot het plaatsgebonden risico en de 
hoogte van het groepsrisico als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 

 

Onderzoek 

Risicovolle inrichtingen 

In (de nabije omgeving van) het plangebied zijn geen Bevi of BRZO-inrichtingen aanwezig. Rondom 
het plangebied zijn wel enkele inrichtingen waar propaantanks aanwezig zijn. Dit betreffen echter 
kleine propaantanks. Deze inrichtingen vormen geen belemmering voor de ontwikkeling. Indien deze 
inrichtingen al over een PR 10

-6
 contour beschikken, dan reiken deze is geen geval tot het 

projectgebied. Van een groepsrisico ten gevolge van deze inrichtingen is geen sprake.  

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen 

In de nabijheid van het plangebied worden geen gevaarlijke stoffen getransporteerd noch over de 
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weg, het spoor, het water of door buisleidingen. Daarmee vormt dit geen belemmering voor de 
ontwikkeling. 

 

Conclusie 

Het aspect externe veiligheid vormt voor met huidige planvorming geen belemmeringen voor de 
ontwikkeling. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat zowel binnen als buiten het plangebied geen 
Bevi-inrichting wordt opgericht. Andersom zorgt de ontwikkeling niet voor een beperking van 
Bevi-inrichtingen en transportroutes van vervoer gevaarlijke stoffen. 

4.5  Luchtkwaliteit 

Normstelling en beleid 

Algemeen 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 
oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de 
luchtkwaliteit. 

Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet 
milieubeheer. Dit onderdeel van de Wet milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, 
stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke 
ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn 
stof (jaar- en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in 
tabel 4.3 weergegeven.  

 

Tabel 4.3. Grenswaarden maatgevende stoffen Wm 

 

Stof Toetsing van Grenswaarde 

stikstofdioxide 
(NO2) 

jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ 

fijn stof (PM10) jaargemiddelde concentratie 40 µg/m³ 

 24-uurgemiddelde 
concentratie 

max. 35 keer p.j. meer dan 50 µg / m³ 

fijn stof 
(PM2,5) 

jaargemiddelde concentratie 25 µg /m³ 

 

Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen 
hebben voor de luchtkwaliteit onder andere uitoefenen indien de bevoegdheden/ontwikkelingen niet 
leiden tot een overschrijding van de grenswaarden of de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in 
betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht. 

 

Besluit niet in betekenende mate 

In dit Besluit niet in betekenende mate is bepaald in welke gevallen een project vanwege de gevolgen 
voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties 
onderscheiden: 
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 een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10 

(= 1,2 µg/m³); 
 een project valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze 

categorieën betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 woningen bij één 
ontsluitingsweg en 3.000 woningen bij twee ontsluitingswegen, kantoorlocaties met een bruto 
vloeroppervlak van niet meer dan 100.000 m2 bij één ontsluitingsweg en 200.000 m2 bij twee 
ontsluitingswegen. 

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 
oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de 
luchtkwaliteit. 

 

Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit is vastgesteld dat concentraties van stoffen die zich van 
nature in de buitenlucht bevinden en die niet schadelijk zijn voor de volksgezondheid bij de 
beoordeling van de grenswaarden voor fijn stof buiten beschouwing worden gelaten. In de Regeling is 
bepaald dat alleen de bijdrage van zeezout kan worden afgetrokken van de concentratie fijnstof. In 
bijlage 5 van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit is aangegeven hoe groot de aftrek van het 
jaargemiddelde en 24-uurgemiddelde per gemeente bedraagt. Voor de gemeente 
Schouwen-Duiveland bedraagt de aftrek voor het jaargemiddelde van fijn stof 4 µg/m³ en voor het 
24-uurgemiddelde 3 overschrijdingsdagen per jaar voor de gehele provincie Zeeland. 

 

Daarnaast staan in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit de regels voor het meten en berekenen van 
de gevolgen voor de luchtkwaliteit beschreven. Bij de berekening van de luchtkwaliteit wordt 
onderscheid gemaakt tussen verkeers- en industriële bronnen. Voor verkeer wordt onderscheid 
gemaakt tussen Standaard Rekenmethode 1 (SRM 1) betreffende stedelijke situaties met weinig 
hoogteverschillen; en Standaard Rekenmethode 2 (SRM 2) voor de bepaling van overige situaties. Er 
mag van een andere methode gebruik worden gemaakt indien deze is goedgekeurd door het 
Ministerie van VROM. In het de Regeling beoordeling luchtkwaliteit is tevens aangegeven welke 
gegevens gebruikt worden bij het maken van de berekening en op welke wijze de 
berekeningsresultaten worden afgerond. 

 

Onderzoek 

Besluit niet in betekenende mate 

De verkeersgeneratie van de beoogde ontwikkeling bedraagt 66,1 mvt/etmaal (zie paragraaf 4.1). Uit 
de nibm-tool blijkt dat de maximale bijdrage NO2 0,06 µg/m³ bedraagt en de maximale bijdrage voor 
PM10 0,01 µg/m³. Hierdoor heeft de beoogde ontwikkeling een effect van minder dan 3% van de 
jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10 (= 1,2 µg/m³). De beoogde ontwikkeling draagt dan ook 
'niet in betekende mate' bij aan de concentratie luchtverontreinigende stoffen en is vrijgesteld aan het 
toetsen aan de grenswaarden. Er wordt derhalve voldaan aan de luchtkwaliteitswetgeving. 
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Figuur 4.1 Effect extra verkeer als gevolg van het plan (nibm-tool, 2015) 

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van 
het plangebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de NSL-monitoringstool 2015 
(http://www.nsl-monitoring.nl/viewer/) die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
hoort. De dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de N59. Uit de NSL-monitoringstool blijkt dat in 
2015 de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof langs deze weg ruimschoots onder 
de grenswaarden waren gelegen. De concentraties luchtverontreinigende stoffen bedragen 17,2 µg/m³ 
voor NO2, 19,2 µg/m³ voor PM10 en 11,9 µg/m³ voor PM2,5 Het maximaal aantal overschrijdingsdagen 
van het 24-uurs gemiddelde voor fijnstof bedraagt 7 dagen.  

 

NSL-Rekentool 

Met behulp van de NSL-rekentool is de luchtkwaliteit ten gevolge van de verkeersgeneratie berekend 
(exclusief zorgchalet). Hiervoor zijn de gegevens uit de NSL-monitoringstool gedownload en 
vervolgens ingelezen in de NSL-rekentool. De Kijkuitsedijk en de Rietdijk zijn vervolgens ingevoerd als 
SRM-1 weg in de NSL-rekentool.  

 

Tabel 4.4. Motorvoertuigen per periode 

weg motorvoertuigen 
dagperiode 

motorvoertuigen 
avondperiode 

motorvoertuigen 
nachtperiode 

Kijkuitsedijk, 
Bommenede-Delingsdijk 

372 28 7 

Kijkuitsedijk, 
Bommenede-Rietdijk 

344 25 7 

Rietdijk. 252 19 5 

 

Op vijf meter afstand van de wegen zijn rekenpunten voorzien om de luchtkwaliteit langs de wegen te 
berekenen. Deze rekenpunten zijn gekoppeld aan de (SRM-1) wegen.  

Naast de verkeersintensiteiten wordt in het rekenprogramma nog een aantal basisgegevens ingevoerd 
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(zie tabel 4.5).  

 

Tabel 4.5. Overige invoergegevens 

 

straatnaam wegtype bomen- 
factor 

afstand tot de wegas 

Kijkuitsedijk, 
Bommenede-Delingsdijk 

1.4 1.25 5 m 

Kijkuitsedijk, 
Bommenede-Rietdijk 

1.4 1.25 5 m 

Rietdijk. 1.4 1.25 5 m 

 

Uit de NSL-rekentool blijkt dat zowel voor stikstofdioxide, als fijn stof voldaan wordt aan de normen uit 
de Wet milieubeheer, zoals opgenomen in tabel 4.2. De maximale gehalte fijn stof PM10 bedraagt 
19,8 µg/m³, het maximale gehalte fijn stof PM2.5 bedraagt 12,3 µg/m³ en het maximale gehalte 
stikstofdioxide 16,3 µg/m³.  

Aangenomen kan worden dat op basis van de hiervoor genoemde uitkomsten de bevestiging van het 
zorgchalet met bijbehorende verkeersgeneratie nog steeds wordt voldaan aan de normen uit de Wet 
Milieubeheer. 

 

Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling in het plangebied. 
Ter plaatse is sprake van een acceptabel woon- en leefklimaat. 

 

4.6  Bodemverontreiniging 

Normstelling en beleid 

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan 
rekening gehouden te worden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient 
te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden 
vastgesteld of er sprake is van een saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat 
indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond 
zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie 
(functiegericht saneren). Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op schone grond te worden 
gerealiseerd.  

Ten behoeve van ruimtelijke plannen dient ten minste het eerste deel van het verkennend 
bodemonderzoek, het historisch onderzoek, te worden verricht. Indien uit het historisch onderzoek 
wordt geconcludeerd dat op de betreffende locatie sprake is geweest van activiteiten met een 
verhoogd risico op verontreiniging dient een volledig verkennend bodemonderzoek te worden 
uitgevoerd. 
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Onderzoek 

In verband met de ontwikkeling van de zorgvilla's is er sprake van een functiewijziging van het 
projectgebied. Ten gevolge daarvan is een bodemonderzoek noodzakelijk.  

 

Door Econsultancy is een verkennend bodemonderzoek (Verkennend Bodemonderzoek Résidence 
Oud-Bommenede te Zonnemaire, BMM.RHO.NEN, 14033200, 9 mei 2014) conform NEN 5740 
uitgevoerd. Het onderzoek is als bijlage 10 bij de ruimtelijke onderbouwing gevoegd.  

 

Er zijn op basis van het vooronderzoek, tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van de 
veldwerkzaamheden geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op 
de locatie te verwachten. 

 

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te 
worden volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoeks 
hypothese dat de bodem niet verontreinigd is. 

 

De bodem bestaat tot maximaal 1,0 m -mv uit matig tot sterk zandige klei. Deze kleilaag is tevens 
plaatselijk matig humus en/of sterk oer houdend. De onderliggende bodem bestaat uit zwak siltig, zeer 
fijn zand. In het opgeboomde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 

 

In de bovengrond zijn geen verontreinigingen geconstateerd. In de ondergrond zijn eveneens geen 
verontreinigingen geconstateerd. 

 

Het grondwater is plaatselijk licht verontreinigd met barium en dichloorpropanen. De 
metaalverontreiniging met barium zijn hoogstwaarschijnlijk te relateren aan regionaal verhoogde 
achtergrondconcentraties van metalen in het grondwater. Voor de plaatselijk lichte 
dichloorpropanenverontreiniging heeft Econsultancy vooralsnog geen verklaring. 

 

De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd, 
wordt - op basis van de lichte verontreinigingen in het grondwater - niet geheel bevestigd. Echter, 
gelet op de aard en mate van verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek en 
bestaan er met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem géén belemmeringen voor 
de voorgenomen ontwikkeling. 

 

Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer 
worden afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop 
mogelijk van toepassing. 

 

Conclusie 

Op basis van het onderzoek gelden met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem 
geen belemmeringen. 
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4.7  Ecologie 

Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Wet natuurbescherming 
(hierna: Wnb) en het beleid van de provincie ten aanzien van de bescherming van dier- en 
plantensoorten en de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland de uitvoering van het plan niet in 
de weg staan. In elk geval moet aannemelijk zijn dat vergunning of ontheffing van de van de bij of 
krachtens deze wet geldende verbodsbepalingen kan worden verkregen voor de activiteiten die met 
dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt.  Dit is anders indien uit de Wnb voortvloeit dat een 
passende beoordeling moet worden gemaakt. Deze dient te zijn verricht ten tijde van vaststelling van 
het bestemmingsplan 

 

Werkzaamheden 

Voor de ontwikkeling moeten de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd. 

 

 verwijderen beplanting; 
 bouwrijp maken; 
 bouwwerkzaamheden; 
 verleggen van watergangen. 

 

Normstelling en beleid 

Met de Wnb zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van natuurgebieden en dier- en 
plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse Europeesrechtelijke 
regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving. 

Gebiedsbescherming 

De Wnb kent diverse soorten natuurgebieden, te weten: 

Natuurnetwerk Nederland (NNN); 

Natura-2000 gebieden. 

Natura-2000 gebieden  

De Minister van Economische Zaken (EZ) wijst gebieden aan die deel uitmaken van het Europese 
netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de 
instandhoudingsdoelstellingen voor de leefgebieden van vogelsoorten (Vogelrichtlijn) en de 
instandhoudingsdoelstellingen voor de natuurlijke habitats en habitats van soorten (Habitatrichtlijn). 

Een bestemmingsplan dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante 
gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, kan uitsluitend vastgesteld worden indien uit een 
passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan, onderscheidenlijk het project de 
natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Indien deze zekerheid niet is verkregen, kan 
het plan worden vastgesteld, indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden: 

alternatieve oplossingen zijn niet voor handen; 

het plan is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen 
van sociale of economische aard, en 

de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele 
samenhang van het Natura 2000-netwerk bewaard blijft. 

De bescherming van deze gebieden heeft externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze 
gebieden plaatsvinden verstoring kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van 
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de ingreep op soorten en habitats. 

 Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden aangewezen in de 
provinciale verordening. Voor dit soort gebieden geldt het 'nee, tenzij' principe, wat inhoudt dat binnen 
deze gebieden in beginsel geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden.  

Soortenbescherming 

In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen:  

 soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn;  
 soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn;  
 de bescherming van overige soorten.  

 
De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of 
beschadigen van nesten, eieren en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de 
Vogelrichtlijn. Gedeputeerde Staten (hierna: GS) kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij 
verordening kunnen Provinciale Staten (hierna: PS) vrijstelling verlenen van dit verbod. De 
voorwaarden waaraan voldaan moet worden om ontheffing of vrijstelling te kunnen verlenen zijn 
opgenomen in de Wnb en vloeien direct voort uit de Vogelrichtlijn. Verder is het verboden in het wild 
levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het 
Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied 
opzettelijk te doden of te vangen of te verstoren. GS kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij 
verordening kunnen PS vrijstelling verlenen van dit verbod. De gronden voor verlening van ontheffing 
of vrijstelling zijn opgenomen in de Wnb en vloeien direct voort uit de Habitatrichtlijn.  

Ten slotte is een verbodsbepaling opgenomen voor overige soorten. Deze soorten zijn opgenomen in 
de bijlage onder de onderdelen A en B bij de Wnb. De provincie kan ontheffing verlenen van deze 
verboden. Verder kan bij provinciale verordening vrijstelling worden verleend van de verboden. De 
noodzaak tot ontheffing of vrijstelling kan hierbij ook verband houden met handelingen in het kader 
van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden.  

 

Onderzoek 

Gebiedsbescherming 

Natura 2000 

Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde status, 
zoals Natura 2000. Ten noorden van de ontwikkeling op circa 700 meter is wel het Natura 
2000-gebied Grevelingen gelegen.  

De ontwikkeling is buiten het Natura 2000-gebied gelegen, waardoor alleen externe effecten kunnen 
optreden, zoals vermesting/verzuring door een toename van stikstofdepositie of verstoring door 
recreatie of de bouwwerkzaamheden.  

 

Tussen de ontwikkeling en het Natura 2000-gebied Grevelingen is een dijk en akkerland aanwezig. De 
ontwikkeling is kleinschalig van omvang en er is voldoende afstand tot het Natura 2000-gebied zodat 
dit niet leidt tot een merkbare toename van de verstoring in het Natura 2000-gebied. De 
bouwwerkzaamheden kunnen mogelijk leiden tot een tijdelijke toename van de verstoring. Het 
kwetsbare vogelgebied Stampersplaat ligt op circa 1,5 km ten noorden van het plangebied. Vanwege 
de afstand en de tussenliggende buffer in de vorm van de dijk is deze verstoring beperkt (plaatselijk) 
van omvang en zal niet leiden tot negatieve effecten omdat er binnen de Grevelingen voldoende 
onverstoord gebied beschikbaar blijft.  
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Beschermde (stikstofgevoelige) habitattypen zijn aanwezig op de Stampersplaat, Kleine 
Stampersplaat, Dwars in den Weg en Slikken van Bommenede (zie figuur 4.2). De afstand van het 
plangebied en de ontsluitingswegen tot deze deelgebieden bedraagt meer dan 1 km.  

Met behulp van de rekensoftware Aerius is onderzocht wat het effect ten gevolge van stikstofdepositie 
van de verkeersgeneratie is van de beoogde ontwikkeling. 

Uit deze berekeningen blijkt dat de uitbreiding van de zorgvoorzieningen samen met de realisatie van 
de zorgvilla's niet leidt tot een significante toename ter plaatse van het dichtstbijzijnde gevoelige 
habitattype. 

De totale rapportage is opgenomen in bijlage 9. Significant negatieve effecten op de Grevelingen 
worden uitgesloten. 

  

 

Figuur 4.2 Ligging plangebied globaal (rode cirkel) en stikstofgevoelige habitattypen (bron: AERIUS) 

 

Natuur Netwerk Zeeland 

Het plangebied maakt geen deel uit van het Natuur Netwerk Zeeland (NNZ; voorheen Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS)). Ten noorden en oosten van de locatie komen wel gebieden voor die onderdeel 
uitmaken van het NNZ gelegen. Dit betreft agrarisch beheersgebied in de vorm van bloemdijken, de 
dijken van Schouwen-Duiveland. De ontwikkeling vormt geen belemmering voor deze dijken, 
aangezien de structuur en de bermen van de dijk niet worden aangetast. Negatieve effecten op het 
NNZ worden uitgesloten. In figuur 4.3 zijn de beschermde natuurgebieden in de omgeving van het 
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ROB weergegeven. 

 

  

 

Figuur 4.3. Beschermde natuurgebieden in de omgeving van ROB (bron: geo-loket provincie Zeeland). 

 

Soortenbescherming 

De huidige ecologische waarden zijn vastgesteld aan de hand van: 

 een veldbezoek op 22 april 2014 (de uitkomsten van het veldbezoek zijn direct verwerkt in deze 
paragraaf); 

 algemene ecologische kennis en verspreidingsatlassen/gegevens (onder andere Ravon en 
www.waarneming.nl).  

 

Van groot belang is dat het plangebied bestaat uit akker. De relevante ingrepen in deze fase zijn: 

 graven van een sloot; 
 dempen van een sloot; 
 verleggen van watergangen; 
 omvormen van een akker naar landschappelijke inpassing en het bouwen van 17 zorg villa's.  

 

Vaatplanten 

Beschermde soorten zijn niet te verwachten op een gangbare akker.  

 

Vogels 

De te dempen sloot is een geschikt leefgebied van watervogels zoals meerkoet, wilde eend en 
waterhoen. De aanwezige begroeiing langs de Kijkuitsedijk is jong en geschikt voor struweelbroeders. 
Door de aanwezige weg en de opgaande beplanting is er relatief veel verstoring en is de akker 
ongeschikt als broedplaats voor akkervogels.  

 

Zoogdieren 

Het plangebied biedt geschikt leefgebied aan algemeen voorkomende soorten als mol, veldmuis, 
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hermelijn, wezel, haas en konijn. Vanwege het ontbreken van geschikte beplanting heeft het 
plangebied geen functie voor vleermuizen. Binnen het projectgebied is er wel sprake van potentieel 
geschikte bebouwing voor vleermuizen. Deze bebouwing wordt echter niet geamoveerd en ondervindt 
geen hinder van de nieuw te realiseren recreatiewoningen. 

 

Amfibieën 

Gezien de aanwezige biotopen komen hier geen beschermde soorten voor.  

 

Vissen 

In verband met het brakke oppervlaktewater zijn er geen beschermde vissoorten te verwachten.  

 

Overige soorten 

Er zijn, gezien de aanwezige biotopen, geen beschermde reptielen en/of bijzondere insecten of 
overige soorten te verwachten op de planlocatie. Deze soorten stellen hoge eisen aan hun leefgebied; 
het plangebied voldoet hier niet aan. 

 

Uiterlijk bij het nemen van een besluit dat ruimtelijke veranderingen mogelijk maakt, zal zekerheid 
moeten zijn verkregen dat overtredingen van de Wet natuurbescherming niet optreden. De benodigde 
werkzaamheden ten behoeve van de ontwikkeling kunnen leiden tot aantasting van te beschermen 
natuurwaarden.  

 In provincie Zeeland is er geen ontheffing nodig voor de algemeen voorkomende soorten mol, 
veldmuis, hermelijn, wezel, haas en konijn. Uiteraard geldt wel de algemene zorgplicht. Dat 
betekent dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende 
planten en dieren en hun leefomgeving.  

 Tijdens werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen. Overtreding 
van verbodsbepalingen ten aanzien van vogels wordt voorkomen door de werkzaamheden buiten 
het broedseizoen uit te voeren. In het kader van de Wet natuurbescherming wordt geen 
standaardperiode gehanteerd voor het broedseizoen. Van belang is of een broedgeval aanwezig 
is, ongeacht de periode. Indien de werkzaamheden uitgevoerd worden op het moment dat er geen 
broedgevallen (meer) aanwezig zijn, is overtreding van de wet niet aan de orde. De meeste vogels 
broeden overigens tussen 15 maart en 15 juli (bron: website vogelbescherming).  

 Bij de uitvoering van de grondwerkzaamheden kunnen maatregelen worden genomen om te 
voorkomen dat (her)vestiging of (her)kolonisatie van beschermde soorten kan plaatsvinden, 
daarvoor k an het terrein regelmatig worden gemaaid, zodat er geen (natuurlijke) houtige 
beplanting kan groeien. Ook het vlak houden van het terrein kan de (her)vestiging van soorten 
tegengaan. Daarnaast is het dagelijks gebruik van het terrein een vorm van verstoring om 
(her)vestiging van beschermde soorten tegen te gaan. Echter verstoring mag alleen worden 
toegepast ter voorkoming van de (her)vestiging van soorten en niet ter bestrijding van al 
aanwezige soorten. Zo kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat de rugstreeppad (die namelijk 
aangetrokken wordt door grondwerkzaamheden in de nabijheid van water) zich vestigt door de 
werkzaamheden naadloos op elkaar te laten aansluiten en/of het plangebied voorafgaand aan het 
uitvoeren van de werkzaamheden volledig af te schermen met antiworteldoek (hoogte 40-50 cm 
en 5 cm in de grond). Bij graafwerkzaamheden en/of tijdelijke opslag van grond kan voorkomen 
worden dat soorten als de oeverzwaluw gaan nestelen in de taluds door deze niet steiler te maken 
dan 1:3. Mochten ondanks deze voorzorgsmaatregelen onverhoopt toch beschermde dieren zich 
in het gebied vestigen, dan moeten de werkzaamheden worden stilgelegd, gewacht worden tot de 
nesten vrijwillig zijn verlaten of ontheffing worden aangevraagd.  
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Verklaring van geen bedenkingen 

Bij werkzaamheden waar een omgevingsvergunning voor nodig is, kunnen nadelige gevolgen 
optreden voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk 
gevaar lopen. Ten tijde van de aanvraag van een omgevingsvergunning bij de gemeente, dient ook 
een verklaring van geen bedenkingen aangevraagd te worden bij de provincie. De provincie 
beoordeelt de gevolgen voor de natuur.  

 

Conclusie 

De Wet natuurbescherming vormt, met inachtneming van voorgestelde maatregelen, geen 
belemmering voor de uitvoering van het plan. Wel dient rekening te worden gehouden met: 

 tijdens werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen; verstoring van 
broedende vogels is verboden.  

 tijdens uitvoering van de werkzaamheden mogelijk maatregelen nemen om te voorkomen dat 
(her)vestiging van beschermde soorten kan plaatsvinden. 

 

Op basis van bovenstaande conclusie zal de gemeente bij het bevoegd gezag (de Provincie) een 
Verklaring van geen bedenking aanvragen.  
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4.8  Waterhuishoudkundige aspecten 

Beleid en toetsingskader 

Ten behoeve van een ruimtelijke ontwikkeling dient een watertoets aan het waterschap te worden 
overlegd. Bij de watertoets gaat het om allerlei waterhuishoudkundige aspecten, waaronder veiligheid, 
wateroverlast, watertekort, waterkwaliteit en verdroging, en om alle wateren: rijkswateren, regionale 
wateren en grondwater. Het is niet een toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer van een 
ruimtelijk plan en de waterbeheerder in een zo vroeg mogelijk stadium met elkaar in gesprek brengt. 
Bij het tot stand komen van deze paragraaf is overleg gevoerd met de waterbeheerder.  

 

Onderzoek 

Bij het Waterschap Scheldestromen wordt hiervoor een watertoetstabel gebruikt. In deze tabel zijn de 
hiervoor genoemde aspecten verwerkt. Onderstaande watertoetstabel is ingevuld voor de ontwikkeling  

 

 
 

Uitwerking 

Waterveiligheid 
 
 
 

De ontwikkeling is niet gelegen binnen de kern- of 
beschermingszone van een waterkering. De 
ontwikkeling vormt daarmee geen belemmering 
voor de waterveiligheid.  

Wateroverlast (vanuit oppervlaktewater)  
Het plan biedt voldoende ruimte voor het  
vasthouden, bergen en afvoeren van water.  
Waarborgen van voldoende hoog bouwpeil om  
inundatie vanuit oppervlaktewater in  
maatgevende situaties te voorkomen. Rekening 
houden met de gevolgen van klimaatverandering 
en de kans op extreme weersituaties 
 
 
 

De toename van het verhard oppervlak bedraagt 
3.430 m². Voor de totale verharding dient op basis 
van de waterschapsnorm van 75 mm/m² minimaal 
258 m³ water gerealiseerd te worden.  
Daarnaast moet het verlies aan wateroppervlak 
door het dempen van de huidige sloot worden 
gecompenseerd. Ten behoeve van de 
ontwikkeling wordt 738 m² sloot gedempt. Wat 
zorgt voor een waterbuffer van 221 m³ (op basis 
van 0,3 m peilstijging).  
 
In totaal moet in voorliggende ontwikkeling 
voorzien worden in 258 m³+ 221 ³ = 479 m³ 
waterberging. 
 
Ten behoeve van de ontwikkeling wordt in deze 
fase aan de west- en zuidzijde een nieuwe sloot 
gerealiseerd. De slootlengte bedraagt 520 meter. 
(300 meter noord-zuid, 200 meter oost-west) Het 
minimale profiel is aangeven in figuur 2.5.  
De capaciteit van de waterberging bedraagt 7 m* 
520 m*0,3 = 1.092 m³. 
 
Bij voorliggende ontwikkeling wordt dus 
ruimschoots voldaan aan de gevraagde 
waterberging. Bij eventuele vervolgfases kan de 
gerealiseerde waterberging indien nodig ook 
gebruikt worden. 
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Grondwaterkwantiteit en verdroging  
Tegengaan / verhelpen van grondwateroverlast  
en -tekort. Rekening houden met de gevolgen  
van klimaatverandering. Beschermen van 
infiltratiegebieden en benutten van 
infiltratiemogelijkheden. 
 

De ontwikkeling voorziet niet in het onttrekken van 
grondwater. Daarmee zorgt de ontwikkeling niet 
voor verdroging. Tevens zal ten gevolge van de 
ontwikkeling het water langer vastgehouden 
worden binnen het projectgebied. Ten gevolge 
van de aanleg van extra open water en 
natuurvriendelijke oevers. 

Volksgezondheid  
(water gerelateerd)  
Minimaliseren risico watergerelateerde ziekten en 
plagen. Voorkomen van 
verdrinkingsgevaar/-risico's via o.a. de daarvoor 
benodigde ruimte. 

De ontwikkeling voorziet in nieuw te realiseren 
oppervlaktewater. Dit water zal aangelegd worden 
met een geringe waterdiepte. Gezien de 
doelgroep is de aanwezigheid van kinderen 
zonder begeleiding klein. 

Bodemdaling 
Voorkomen van maatregelen die (extra)  
maaivelddalingen in zettinggevoelige gebieden 
kunnen veroorzaken. 

Conform het geoloket van de provincie Zeeland 
blijkt dat de projectlocatie weinig zettinggevoelig 
is. Dit aspect is verder dan ook niet relevant voor 
de ontwikkeling. 

Oppervlaktewaterkwaliteit  
Behoud / realisatie van goede  
oppervlaktewaterkwaliteit. Vergroten van de  
veerkracht van het watersysteem. Toepassing van 
de trits schoonhouden, scheiden en zuiveren. 

Tijdens de bouw- en gebruiksfase zullen geen 
uitloogbare materialen gebruikt worden. Daarmee 
draagt de ontwikkeling niet (negatief) bij aan de 
oppervlaktewaterkwaliteit. 

Grondwaterkwaliteit  
Behoud / realisatie van een goede  
grondwaterkwaliteit.  
Denk aan grondwaterbeschermingsgebieden. 

Tijdens de bouw- en gebruiksfase zullen geen 
uitloogbare materialen gebruikt worden. Daarmee 
draagt de ontwikkeling niet (negatief) bij aan de 
grondwaterkwaliteit. 

Natte natuur  
Ontwikkeling/bescherming van een rijke 
gevarieerde en natuurlijk karakteristieke 
aquatische natuur. 

In de directe omgeving van het plangebied is 
geen natte natuur aanwezig. De dichtstbijzijnde 
natte natuur is gelegen op circa 780 meter en 
betreft het Grevelingenmeer. Deze natuur is in 
relatie tot deze ontwikkeling op ruim voldoende 
afstand gelegen.  

Onderhoud oppervlaktewater  
Oppervlaktewater moet adequaat onderhouden  
worden. Rekening houden met obstakelvrije  
onderhoudsstroken vrij van bebouwing en 
opgaande (hout)beplanting. 

De ontwikkeling vormt geen belemmering voor het 
onderhoud aan de omliggende watergangen. Bij 
het ontwerp van de ontwikkeling is voldoende 
afstand gehouden van de waterpartijen, zodat 
eenzijdig onderhoud goed uit te voeren is. De 
waterlopen zijn maximaal 7 meter breed, en 
eenzijdig onderhoud is daarom voldoende. 

Andere belangen waterbeheerder(s)  

Relatie met eigendom waterbeheerder 
Ruimtelijke ontwikkelingen mogen de  
werking van objecten (terreinen, milieuzonering)  
van de waterbeheerder niet belemmeren.  

De ontwikkeling belemmert de werking van 
objecten van het waterschap niet. 

Scheepvaart en/of wegbeheer 
Goede bereikbaarheid en in stand houden van 

Dit aspect is opgenomen in de verkeersparagraaf. 
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veilige vaarwegen en wegen in beheer en 
onderhoud bij Rijkswaterstaat, de provincie en/of 
het waterschap. 

 

Conclusie 

Het aspect water vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 

4.9  Archeologie en cultuurhistorie 

Beleid 

Archeologie 

In Europees verband is het zogenoemde 'Verdrag van Malta' tot stand gekomen. Uitgangspunt van dit 
verdrag is het archeologisch erfgoed zo veel mogelijk te behouden. Waar dit niet mogelijk is, dient het 
bodemarchief met zorg ontsloten te worden. Bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid moet het 
archeologisch belang vanaf het begin meewegen in de besluitvorming. Hiertoe wordt, naast de in 
ontwikkeling zijnde regelgeving en beleid, een economische factor toegevoegd. De kosten voor het 
zorgvuldig omgaan met het bodemarchief, dus de kosten voor inventarisatie, (voor)onderzoeken, 
bodemonderzoek en documentatie, worden door de initiatiefnemer betaald. 

 

Aan de beleidskaart van het Beleidsplan Archeologie zijn beleidsadviezen gekoppeld die als input 
dienen voor de voorwaarden bij ontwikkelingen. De archeologische onderzoeksgebieden dienen 
planologisch te worden beschermd.  

Ten aanzien van de vergunningverlening wordt een aantal gebieden onderscheiden, waarvoor 
verschillende drempelwaarden en voorwaarden gelden.  

 

 

 

Drempelwaarden vergunningen behorende bij archeologische waarden (bron: Beleidsplan Archeologie 
- Schouwen-Duiveland) 
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NB: de termen 'aanlegvergunning' en 'sloopvergunning' zijn met de inwerkingtreding Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht gewijzigd in 'omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en 
werkzaamheden' en 'Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk'.  

 

Cultuurhistorie 

Per 1 juli 2011 is de Modernisering Monumentenzorg (MoMo) in werking getreden. Als gevolg van 
MoMo is het Bro gewijzigd (artikel 3.6.1. lid 2). De volgende regel is dan van kracht: 

 

In de toelichting bij een ontwikkeling dient een beschrijving te worden opgenomen van de wijze 
waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te 
verwachten monumenten rekening is gehouden. De opsteller van de ruimtelijke onderbouwing is 
daarmee dus verplicht om breder te kijken dan alleen naar het facet archeologie. Ook de facetten 
historische (steden)bouwkunde en historische geografie dienen te worden meegenomen in de 
belangenafweging. Hierbij gaat het om zowel beschermde als niet formeel beschermde objecten en 
structuren. 

 

Dit betekent dat voor gemeenten er de verantwoordelijkheid komt om cultuurhistorische waarden te 
betrekken bij ontwikkelingen en hierover verantwoording af te leggen in de onderbouwing. Dat kan op 
verschillende manieren en kan van het wettelijk verplichte minimum tot en met uitgebreid eigen beleid. 

 

Onderzoek  

Archeologie 

Op de Beleidskaart Archeologie is voor het plangebied 'geen onderzoeksgebied' aangegeven. 
Archeologisch onderzoek is dan ook niet noodzakelijk. 

 

Cultuurhistorie 

De voormalige agrarische bedrijfswoning Kijkuitsedijk 3 is aangemerkt als cultuurhistorisch waardevol 
object (historische boerderij). Een rapport is toegevoegd in bijlage 11. Omdat de huidige objecten in 
stand worden gelaten, is in de fase geen aantasting van de cultuurhistorische waarden aanwezig.  

 

Conclusie 

Archeologie en cultuurhistorie vormen geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkelingen. 

4.10  Kabels en leidingen 

Afwegingskader  

Planologisch relevante leidingen en hoogspanningsverbindingen dienen te worden gewaarborgd. 
Tevens dient rond dergelijke leidingen rekening te worden gehouden met zones waarbinnen mogelijke 
beperkingen gelden. Planologisch relevante leidingen zijn leidingen waarin de navolgende producten 
worden vervoerd: 

1. gas, olie, olieproducten, chemische producten, vaste stoffen/goederen; 
2. aardgas met een diameter groter of gelijk aan 18 inch; 
3. defensiebrandstoffen; 
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4. warmte en afvalwater, ruwwater of halffabrikaat voor de drink- en industriewatervoorziening met 
een diameter groter of gelijk aan 18 inch. 

 

Onderzoek  

In het plangebied zijn voor zover bekend geen planologisch relevante leidingen gelegen. Voor de 
afvoer van het afvalwater is echter onderzoek uitgevoerd of de capaciteit van de riolering dit aankan. 
Hiervoor is door Aannemingsbedrijf Van Gelder een progonoseberekening uitgevoerd. Voor de 
ontwikkeling wordt op het terrein een nieuw rioolgemaal aangelegd. Dit gemaal wordt uitgevoerd met 
twee pompen, welke elkaars reserve zijn. De eigenaarswoning behoudt het huidige gemaal, waarmee 
een scheiding tussen de onderneming en privé woning aangebracht wordt. Het nieuwe gemaal wordt 
aangesloten op de bestaande persleiding (diameter 63 mm). De capaciteit van deze leiding, bij een 
gangbare leidingsnelheid tussen 0,8 en 1,2 m/s is ca. 9,5 m

3
/uur. Het is bekend dat het ontvangende 

rioolstelsel van Zonnemaire capaciteit technisch eigenlijk geen toevoeging kan hebben. Er wordt dan 
ook voorgesteld dat het extra afvalwater gedurende de dag vastgehouden wordt (8 m

3
) en in de 

nachtelijke uren (tussen 22:00 en 6:00 uur) gedoseerd afgevoerd. In de nachtelijke uren is er geen 
sprake van watergebruik door de bewoners van Zonnemaire en kan deze ontstane ruimte gebruikt 
worden. Om geen problemen met andere op de persleiding aangesloten rioolgemalen te creëren 
wordt voorgesteld om ieder uur een draaitijd van maximaal 6 minuten toe te staan (1 m

3 
afvalwater per 

uur afvoeren). 

 

Conclusie 

Indien de voorgestelde maatregelen voor de afvoer van het afvalwater worden toegepast zijn er geen 
belemmeringen voor wat betreft de ontwikkelingen voor het aspect kabels en leidingen. 

4.11  Duurzaam bouwen 

Afwegingskader 

Uit het milieubeleid (onder andere waterplan en milieubeleidsplan, zie paragraaf 3.3) komen met 
betrekking tot de ontwikkeling de volgende voorwaarden naar voren. 

 De gehanteerde EPC normen moeten 10% lager liggen dan de nu geldende EPC norm.  
 Bouwmaterialen mogen niet uitlogen. 
 Zink en/of koper moeten worden gecoat. 
 Gebruikmaken van flauwe taluds en deze natuurvriendelijk uitvoeren.  
 Verlichtingsplan voor uitbreiding Doel is te achterhalen wat de lichtbelasting wordt voor de 

omgeving.  
 Gebruik van duurzame energiebronnen. 

 

Wensen uit het beleid: 

 gebruik van grijswatercircuit voor nieuwbouw; 
 gebruik van hout met FSC Keurmerk, Eko-keur of keurhout-keur; 
 werken met gesloten grondbalans; 
 zongerichte oriëntatie van woningen. 

 

Onderzoek en conclusie 

In de zorgvilla's wordt het systeem van demontabel bouwen toegepast. Wanden kunnen worden 
verplaatst waardoor de indeling van de zorgvilla's kan worden aangepast aan de wensen van de 
zorgvragende. Met betrekking tot de duurzaamheid wordt gestreefd naar 100% circulaire 
economie.  Dit is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en 
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grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige 
lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun 
levensduur worden vernietigd.  

Om zoveel als mogelijk zelfvoorzienend te zijn wordt energie opgewekt middels zonnepanelen in 
combinatie met een hybride waterpomp. De hybride waterpomp gebruikt enkel de af te voeren lucht uit 
de woning als bron en kan zowel warmte leveren voor ruimteverwarming als voor tapwaterproductie. " 

Ten aanzien van verlichting wordt voorzien in beperkte verlichting en verlichting die naar beneden is 
gericht, in paragraaf 2.3.5 wordt hier nader op ingegaan. Daarnaast zal het project minimaal voldoen 
aan de (energie)prestatie eisen dat de EPC 1-% lager ligt dan de geldende EPC-norm uit het 
Bouwbesluit. Indien haalbaar wordt dit verder aangescherpt. 

4.12  Verevening 

Vereveningsopgave 

Het provinciaal beleid ten aanzien van de verevening is opgenomen in paragraaf 3.2. Op grond van de 
Handreiking verevening 2012-2018 en het ambtelijk overleg met de gemeente worden de zorgvilla's in 
het kader van de verevening beschouwd als “recreatiewoning in het achterland”. Hiervoor geldt een 
vereveningsopgave van €1.000,- per recreatiewoning. Ook voor de  nieuwe functies die op het 
bestaande erf in bestaande bebouwing plaatsvinden onder de categorie NED is de 
vereveningsopgave aan de orde. 

 

Tabel 4.7. Vereveningsopgave conform de provinciale norm 

 

ontwikkeling  noodzakelijke verevening vereveningsopgave 
 (€, afgerond) 

1 zorgchalet €1.000,- per recreatiewoning in het achterland   1.000,- 

17 zorgvilla's €1.000,- per recreatiewoning in het achterland 17.000,- 

Zorgfuncties in 
bestaande bebouwing 

NED in bestaande bebouwing   8.000,- 

Totaal  26.000,- 

 

De noodzakelijke vereveningopgave is zodoende gesteld op € 26.000,-.  

 

Vereveningsbijdrage 

De vereveningsopgave bedraagt € 26.000,-. De landschappelijke inpassing (zie ook hierna 
paragraaf 2.3.5) omvat ten minste 10.680 m². 

 

Tabel 4.8 Vereveningsbijdrage  

 

element vergoeding per eenheid (€) maat  vereveningsbijdrage  
(€, afgerond)  

extra aanleg per ha 20.000 1,0680 ha 21.360,- 
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landschappelijke 
inpassing 

 beheerskosten per 
ha voor 10 jaar 

10.000 1,0680 ha 10.680,- 

 grondkosten per ha 34.000 1.,680 ha 36.312,- 

water aanlegkosten 50.000 0.,640 ha 18.200,- 

plankosten  2.500 eenmalig   2.500,- 

totaal    89.052,- 

 

Uit tabel 4.8 blijkt dat de vereveningsbijdrage ruimschoots voldoet aan de opgave. Mocht voor het 
bedrijf op basis van toekomstige ontwikkelingen opnieuw verevening noodzakelijk zijn. Dan kan de in 
deze ontwikkeling aangelegde landschappelijke inpassing hiervoor benut worden. 

4.13  Onderzoeksplicht mer-wetgeving 

Normstelling en beleid 

De Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage 1994 maken onderscheid tussen: 

 een m.e.r.-plicht voor plannen (plan-m.e.r.);  
 een m.e.r.-(beoordelings)plicht voor projecten (project-m.e.r.);  
 een vormvrije m.e.r.-beoordeling voor projecten die als activiteit genoemd zijn in het Besluit m.e.r., 

ook al blijven zij onder de genoemde drempelwaarden. Dit laatste is een nieuw instrument dat 
sinds de wijziging van het Besluit m.e.r. per 1 april 2011 is geïntroduceerd. Het betekent dat het 
bevoegd gezag ook bij deze kleinere activiteiten (die niet aan de drempelwaarden voldoen), na 
moet gaan of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de 
omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze 
omstandigheden betreffen:  

 de kenmerken van de projecten;  
 de plaats van de projecten;  
 de kenmerken van de potentiële effecten. 

 

Onderzoek en conclusie 

De drempelwaarden voor het aanleggen van permanente kampeer- en caravanterreinen (D10,d) 
worden niet overschreden. De drempel voor een formele mer-beoordelingsplicht ligt bij 25 ha of 10 ha 
in beschermd gebied. In dit geval worden beide drempels niet overschreden. Gelet op de kenmerken 
van het project (zoals het kleinschalige karakter in vergelijking met de drempelwaarden uit het Besluit 
m.e.r.), de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële effecten zullen geen belangrijke 
negatieve milieugevolgen optreden. Dit blijkt uit de onderzoeken en toetsen van de verschillende 
milieuaspecten die in de vorige paragrafen zijn opgenomen.  

 

In de directe nabijheid is een vergelijkbaar project in ontwikkeling. Cumulatieve effecten op het vlak 
van verkeer zijn beoordeeld in de verkeerstoets en leiden niet tot een knelpunt. Overige cumulatieve 
effecten zijn gezien de geringe omvang van de beide initiatieven niet te verwachten. 

 

Er is dan ook geen mer-procedure of mer-beoordelingsprocedure noodzakelijk conform het Besluit 
m.e.r.  
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Hoofdstuk 5  Economische 
uitvoerbaarheid 
Naast de planologische haalbaarheid van het project zoals getoetst in voorgaande hoofdstukken, zal 
ook de economische uitvoerbaarheid van het project moeten worden aangetoond. In dit hoofdstuk 
wordt hierop ingegaan. 

5.1  Grondexploitatie 

In de Wet ruimtelijke ordening is verplicht kostenverhaal door de gemeente opgenomen. De gemeente 
legt dit kostenverhaal vast in een exploitatieplan. Van een exploitatieplan kan worden afgeweken door 
in het kostenverhaal anderszins te voorzien (anterieure overeenkomst met alle grondeigenaren in het 
plangebied of volledig grondeigendom). Er is sprake van kostenverhaal (6.2.3. tot en met 6.2.5. Bro) 
als een bouwplan zoals aangegeven in 6.2.1 Bro wordt mogelijk gemaakt.  

 

De ontwikkeling bestaat uit verschillende deelprojecten en wordt zodoende als een dergelijk bouwplan 
aangemerkt. Dit betekent dat moet worden voorzien in het kostenverhaal.  

 

5.2  Financiële uitvoerbaarheid 

De gronden zijn en blijven eigendom van de maatschap Van Putte en worden in erfpacht uitgegeven 
aan de BV Oud-Bommenede Vastgoed.. De afspraken met betrekking tot de erfpacht en wie welke 
bevoegdheden heeft, worden in een notariële nota vastgelegd. Bij de verkoop van de zorgvilla's 
verleent de BV Oud-Bommenede Vastgoed het opstalrecht aan de kopers van de zorgvilla's. Het 
opstalrecht beslaat de oppervlakte van de zorgvilla's; de tuin eromheen wordt gehuurd. Het recht van 
opstal wordt voor een looptijd van 25 jaar aangegaan en is altijd gekoppeld aan de huurovereenkomst 
voor de gronden om de opstal heen. Het opstalrecht is hiermee huurafhankelijk. De centraal 
bedrijfsmatige exploitatie wordt gewaarborgd door het vestigen van een recht van opstal, voor de 
gevallen waarin de opstal niet eigendom is van Oud-Bommenede. De opstalhouder wordt op deze 
wijze beschermd tegen eventueel faillissement van de maatschap Van Putte en de BV 
Oud-Bommenede. De maatschap Van Putte behoudt de volle eigendom van de gronden en heeft, 
evenals de BV Oud-Bommenede, het in zijn macht om op termijn noodzakelijke wijzigingen en 
kwaliteitsverbeteringen door te voeren. De kwaliteit van de zorgvilla's is essentieel voor het verlenen 
van de zorg. In opstalrecht worden de eisen waaraan de zorgvilla's dienen te voldoen, 
meegenomen.   

Bij verkoop van de zorgvilla's is BV Oud-Bommenede Vastgoed eerste gegadigde; bij verkoop aan 
een eventuele derde zal uitsluitend BV Vastgoed Oud-Bommenede de verkoop ter hand nemen 
teneinde er zorg voor te dragen dat aan de gestelde eisen wordt voldaan. Met betrekking tot de zorg: 
BV Vastgoed Oud-Bommenede faciliteert en bemiddelt; de stichting Oud-Bommenede regelt de 
paramedische zorg en heeft een samenwerkingsovereenkomst met thuiszorgorganisatie Allerzorg 
voor verzorging en verpleging. 

 

ROB heeft aan de gemeente het businessplan voor voorliggende ontwikkeling overlegd. Hieruit blijkt 
dat de ontwikkeling uitvoerbaar is. 
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5.3  Anterieure overeenkomst  

Tussen ROB en de gemeente wordt een privaatrechtelijke overeenkomst c.q. anterieure 
overeenkomst gesloten waarin de (financiële) afspraken over deze ontwikkeling zijn vastgelegd.  

Voorliggende ontwikkeling wordt geheel bekostigd door ROB, waaronder ook eventuele 
planschadeclaims. De gemeente is dan ook van mening dat er geen belemmeringen zijn aangaande 
de financiële uitvoerbaarheid.  

 

De financiële uitvoerbaarheid is hiermee voldoende verzekerd en er kan worden afgezien van het 
opstellen van een exploitatieplan. 

Voor de gemeente Schouwen-Duiveland zijn er ten aanzien van de uitvoering geen financieel - 
economische risico's aan het initiatief verbonden. De risico's daaromtrent liggen bij ROB. 
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Bijlage 1  Toetsingscriteria Nota 

Recreatiew oningen bij 

nieuw vestiging
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 1 

Toetsingscriteria Nota Recreatiewoningen 
 
Nieuwvestiging is onder een aantal voorwaarden mogelijk:  

1. Op een bijzondere locatie 
2. Met een voor Zeeland uniek concept 
3. Omvorming van bestaande reguliere recreatieterreinen met enkel permanente standplaatsen 

 
Onderdeel 3 is hier niet aan de orde en blijft derhalve buiten beschouwing. 
Ten aanzien van de criteria Locatie en Uniek concept zegt de Nota Recreatiewoningen: een blauwdruk 
bestaat niet, maar de volgende richtinggevende elementen worden genoemd: 
Locatie 

 Is gelegen aan, op of onder het water  

 In of direct bij (beschermde) natuur 

 Langs de Grevelingen zijn binnendijks enkele (fysieke) mogelijkheden, het kan gaan om 
omvorming van kampeerterreinen, maar ook nieuwvestiging. Open zones tussen Scharendijke –
Den Osse en Den Osse Brouwershaven blijven behouden en de open polder Dreischor mag niet 
worden verdicht. 

Uniek concept 

 Maakt een verbinding met de omgeving 

 Heeft een bijzondere, onderscheidende architectuur; veelal aansluitend op de typische 
architectuur van de streek; 

 Heeft een duidelijke thematisering; 

 Bewerkt een duidelijk afgebakende markt waar in de omgeving nog niet of beperkt verblijfsaanbod 
voor is. 

 
Ten aanzien van het type recreatiewoningenterrein geldt bij nieuwvestiging met betrekking tot de uniciteit 
van het concept voorts: 

 Op S-D is geen vergelijkbaar recreatiewoningenterrein aanwezig 

 Het initiatief richt zich op een specifieke en/of eigen doelgroep 

 Door het unieke karakter concurreert het niet direct met het aanwezige aanbod van 
recreatiewoningen op S-D 

 
Ten aanzien van landschap en landschappelijke inpassing, voor zover gelet op de locatie van het 
onderhavige initiatief van toepassing: 

 de inrichting geldt dat de aanwezige landschappelijke kenmerken de basis vormen voor de 
landschappelijke inbedding 

 aanwezige landschappelijke waarden moeten behouden blijven.  

 Recreatiewoningen in de randzone tasten het landschapsbeeld niet aan. Doordachte architectuur, 
kleurstelling, kapvorm e.d. spelen daarbij een belangrijke rol. 

 Ontwikkelingen in de directe nabijheid van kwetsbare natuur leiden tot een verrijking en/of 
uitbreiding van deze natuurgebieden, bij. Voor het uitbreiden van deze natuurgebieden en het 
realiseren van verbindingszones. 

 Voor terreinen groter dan 2 hectare gelden bepaalde eisen ten aanzien van de landschappelijke 
inpassing  

o De bebouwingsvrije zone heeft een breedte van minimaal 20 meter, waarbij de 
beplantingsstrook een minimale breedte heeft van 10 meter; 

o De bebouwingsvrije zone heeft een breedte van minimaal 30 meter, indien voor een meer 
open vorm van landschappelijke inpassing wordt gekozen. 

o De beplanting bestaat uit een gevarieerd assortiment van inheemse beplanting (zowel 
bomen als struiken). 

 
Interactie 
Voor nieuwvestiging geldt dat het recreatiewoningenterrein zowel ruimtelijk als functioneel naar buiten is 
gekeerd, als voorbeelden worden genoemd: 

 Het terrein heeft buiten de plangrenzen een meerwaarde, door bijvoorbeeld samenwerking met 
lokale ondernemers 

 Bestaande en/of nieuwe routes lopen door het park, in plaats van eromheen en/of bieden een 
directe aansluiting aan routes 

 Het park heeft visuele relaties met zijn omgeving 

 Minimaal 1 (centrum)voorziening wordt toegevoegd, die in de directe omgeving nog niet voor 
handen is. 



 2 

 
Voorzieningen 

 Zijn seizoen verlengend 

 Onderscheidend t.o.v. bestaande aanbod aan voorzieningen 

 Vormen een verbreding van het voorzieningenaanbod buiten de parken (in de kernen), zonder de 
voorzieningen in de kernen zelf te schaden en hebben een meerwaarde voor de bewoners van S-
D (openbaar nut). 

 
Perceelseisen, parkeren, ontwerpeisen 

 Perceel is minimaal 4 keer groter dan de oppervlakte van de recreatiewoning 

 Per 4 personen is er minimaal 1 parkeerplaats bij de recreatiewoning aanwezig  

 Per 4 woningen minimaal 1 centrale parkeerplaats  

 Oppervlakte van de recreatiewoning is in beginsel 75 m², goothoogte 3,5 meter en nokhoogte 7,5 
meter. Trends en ontwikkelingen in relatie tot het concept (3 generatiewoningen) bieden 
mogelijkheden om van de maximale maten af te wijken.  

 
Architectuur 

 De architectuur van de recreatiewoningen is gethematiseerd naar de aard van het 
recreatiewoningenterrein 

 Het kleurgebruik is weinig opvallend 

 Binnen 1 park zijn meerdere architectuurstijlen toegestaan 

 Binnen ieder straatbeeld ontstaat een aantrekkelijk en gevarieerd beeld door variatie in 
architectuur en situering van het object op de kavel 

 Er mogen maximaal 5 identieke recreatiewoningen naast elkaar staan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 2  Stedenbouw kundig 
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Bijlage 3  Toelichting groenplan
Het landschaps- en groenplan is opgenomen in bijlage 4. Hierna volgt een korte toelichting hierop. Zoals 

eerder aangegeven zal een gedetailleerder beplantingsplan worden opgesteld en ter goedkeuring worden 

voorgelegd aan de gemeente. Dit beplantingsplan is leidend voor de uitvoering.

Grasland en akker

Elzensingel

Aan de westzijde komen langs de nieuwe sloot elzensingels van vrij uitgroeiende elzen. Deze beplanting 

zorgt voor een windschut. Op plaatsen waar juist uitzicht over de akker gewenst is wordt geen 

elzensingel aangelegd. Afhankelijk van de ontwikkeling van de overige begroeiing kan deze beplanting op 

termijn gerooid worden.

Bloemrijke grasland en akker

Het bloemrijke grasland heeft een aanzienlijke oppervlakte. Naast bloemrijk grasland wordt ook in de 

zuidwestelijke hoek een natuurakker aangelegd. Het betreft hier gewassen zoals luzerne, wildakkers 

(met haver, spelt of gerst) of phacelia. Doordat een deel van het gewas ook in de winter blijft staan vervult 

het ook een functie voor vogels en kleine zoogdieren. Daarnaast wordt aan de zuidwestzijde aan de rand 

van het agrarische gebied een houthakkerbos gerealiseerd. Deze vormt een attractie en tevens 

beschutting voor de zitplek in de zuidwestelijke punt. Centraal op het terrein ligt een kweekveld/proeftuin.

Langs de rand is een zone met een breedte van 5 meter. Dit kan beheerd worden als bloemrijk hooiland 

met in het midden een graspad dat frequent wordt gemaaid. Vanuit de paden langs de villa's worden ook 

graspaden gemaaid die aansluiten op het pad langs de rand.

Hoogstamfruitbomen

Hoogstamfruitbomen bepalen het beeld in het noordelijke deel van het terrein, zowel rond de villa's als 

het bloemrijkgrasland. Het betreft hier soorten als appel, kers en pruim. De fruitbomen staan op een 

onderlinge afstand van acht meter.

Tussen de nieuwe landbouwschuur en de weg worden walnoten geplant. Door de luwte van de schuur 

hebben deze bomen minder last van de (zilte) noordwesten wind. Er wordt gekozen voor een soort die 

laag blijft, zodat geen schaduw op de zonnepanelen op het dak van de schuur valt.

Knotwilgen

Aan de zuidzijde komt langs de nieuwe sloot een rij knotwilgen. Deze zorgen voor een visuele geleding 

van het beeld vanuit het zuiden. Vanaf de villa's blijft het uitzicht over de landerijen door de knotwilgen 

juist behouden.

Solitaire bomen

Op een aantal markante plaatsen komt een solitaire boom. Hierbij wordt gedacht aan wilgen.

Hoofdlaan
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De hoofdlaan bestaat uit perenbomen. 

Gazon

Rond de villa's wordt het gras frequent gemaaid. Dit is nodig omdat anders de paden niet goed 

toegankelijk zijn vanwege het overhangend gras. Ook kan er zo makkelijk vanaf het terras rond de villa 

worden gelopen. De minimale breedte van het gras is afgestemd op het materiaal dat wordt ingezet voor 

het onderhoud. Dit geldt ook voor de maatvoering en vorm van de bloemrijke akkers.

De Zeeuwse hagen en de ontsluiting van de alleenstaande villa's hebben dezelfde richting. Hierdoor is er 

vanaf de verharde weg meer variatie in zichtlijnen. De overhoeken worden beplant met struiken. Hierbij 

kan gedacht worden aan: vlinderstruiken, hortensia's, jasmijn, sering en aalbes.

Hagen

Hagen van haagbeuk

Er zijn drie verschillende typen hagen. De haagbeuk wordt toegepast rond het parkeerterrein en de 

detailinrichting van de villa's. Dit is een één meter brede haag met een hoogte van circa 1,3 meter. Deze 

haag zorgt voor geleding maar al lopend is het mogelijk over de haag heen te kijken.

Strakke haag

De geschoren haag heeft een breedte van 3 meter. Het is een tweerijige beplanting met een onderlinge 

afstand van één meter in de rij en ook één meter tussen de rijen en kan bestaan uit soorten als 

meidoorn, sleedoorn en veld esdoorn. Het kan hierbij gaan om een gemengde haag maar ook om een 

haag bestaande uit één soort. Dit laatste vooral bij de kortere hagen.

Voor de noodzakelijke windschut bestaat circa 5% van de beplanting uit els, die na enige jaren volledig 

gerooid wordt. 

Zeeuwse heg

De Zeeuwse haag krijgt een breedte van vijf meter. Het is een vierrijige beplanting met onderlinge 

afstanden van 1 bij 1 meter. De soortensamenstelling is: meidoorn, sleedoorn, veld esdoorn, wegedoorn, 

Gelderse Roos en vuilboom. 

Hier bestaat een van de middelste rijen uit een elzen beplanting, die na enige jaren volledig gerooid 

wordt. Dit ten behoeve van de noodzakelijke windschut.
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Bijlage 4  Landschapsplan en 

groenplan
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Bijlage 5  Mogelijkheden 

geluidsreductie ventilatoren 

landbouw schuur
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Mts. N.A. van Putte en B.B.C. van Putte-Voet 
T.a.v. dhr. N.A. van Putte (Niek) 
Kijkuitsedijk 1 
4316 PN Zonnemaire 
Tel. : 0111 – 691367 
Fax : x 
GSM : 06-20354744 
E-mail : navanputte@hetnet.nl 
 
 
 
 
Betreft: geluidwerende maatregelen 
 
Ref.: 201200AVH  
 
 
Emmeloord, oktober 2014 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Naar aanleiding van uw vraag over welke maatregelen er toe te passen zijn 
om de geluidsproductie tijdens het ventileren van aardappelen/uien in een 
bewaarplaats voor agrarische producten te reduceren heeft een gesprek 
plaatsgevonden tussen de heer van Putte en ondergetekende. In deze 
uiteenzetting vindt u een opsomming van de mogelijkheden om het 
geproduceerde geluid te reduceren cq te dempen, hierbij is een onderscheid 
gemaakt tussen de verschillende bouwtechnische- en installatietechnische 
aanpassingen.  
 
1. Bouwtechnische aanpassingen aan bewaarplaats: 
Om het geproduceerde geluid door de aanwezige ventilatoren te reduceren 
zijn aan een bewaarplaats mogelijke aanpassingen te doen zodat het geluid 
minder weerkaatst wordt en dus er een lager geluidsniveau gemeten wordt, 
de aanpassingen waar hierbij gedacht kan worden zijn: 

a. Het bekleden van het inlaat/mengluik met isolatiepanelen met 
“eierdop-structuur”. Dit vergroot de oppervlakte en zorgt voor 
minder weerkaatsing. 

b. Het aanbrengen van een overstek tot op een hoogte van 100cm 
vanaf maatveld en dit te voorzien van isolatie-dekens van steen- 
of glaswol ter vermindering van de weerkaatsing, daarnaast 
voorzien van vogelgaas om te voorkomen dat er vogels in en 
onder gaan nestelelen. 

c. Het zorgen voor voldoende ruimte tussen bovenkant ventilatoren 
en onderkant inlaatluiken zodat geluid een langere weg moet 
afleggen voordat het in de vrije omgeving komt.                                              



 

___________________________________________________________ 
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d. Het aanbrengen van rubbere tegels, houtsnippers onder 
hierboven genoemd het overstek ter vermindering van de 
weerkaatsing. 

e. Het oprichten van een geluidswal/dijkje op ongeveer 2meter 
afstand van het overstek. En wel in de vorm van een “L” zodat 
het geen geluidsverplaatsing met zich meebrengt. 

f. De eerder genoemde geluidswal beplanten met coniferen om 
het geluid te “breken”. 

 
2. Toepassen van automatische debietregeling op ventilatoren in 
bewaarruimten van agrarische producten: 

a. Het toepassen van debietgeregelde geluidsarme ventilatoren 
welke op de gewenste capaciteit minder geluid produceren. 

b. Het automatisch regelen van debietregeling op bovenstaande 
gelijkstroomventilatoren zodat onder bepaalde uren van de dag 
(nacht) de ventilatoren op een lager toerental kunnen worden 
ingesteld. Het aanwezige product (aardappelen en uien) vraagt 
op enig moment wel de maximale ventilatiecapaciteit met name 
in jaren met significant meer aanwezig vocht door overvloedige 
regenval of aantasting door bacteriën of schimmels. 

c. Het efficiënt gebruikmaken van de automatische natuurlijke trek 
zodat tijdens geschikte uren het systeem de luiken open stuurt 
zonder de ventilatoren hierbij aan te hoeven sturen, dit is met 
name voor condens, temperatuur handhaving en CO2-
verversing een perfect systeem. 

d. Door het op de juiste momenten automatisch te switchen tussen 
het blazen en zuigen van ventilatoren  korter te hoeven te 
ventileren ontstaat minder geluidsproductie, bijvoorbeeld bij 
gewenste verversing of ontstaan condens. 

e. Het plaatsen van een rubber ring onder gelijkstroomventilatoren 
wat minder trilling met zich mee brengt. 

 
Hopelijk hebben we u hiermee een aantal adviezen kunnen geven om het 
geluid wat geproduceerd zou worden te verminderen en daarnaast de 
weerkaatsing hiervan te reduceren. Wanneer er verdere vragen of 
onduidelijkheden zijn schroom niet om contact op te nemen zodat we het 
kunnen toelichten. 
 
 
Hoogachtend, 
TOLSMA TECHNIEK EMMELOORD B.V. 
 
Ing. AJJM van Hassel MSc. 
Bewaarspecialist Zuid-Nederland 
06-51327824 
arjanvanhassel@tolsma.com 



Bijlage 6  Ontsluitingstoets 

Waterschap

 

  87



 

 

Ontsluitingstoets Residence Oud Bommenede te Zonnemaire  

datum : 21 oktober 2013, gewijzigd op 9 februari 2015 
registratienr : 2013027163 

 

 
Samenvatting ontsluitingstoets 

 Na de uitbreiding van Residence Bommenede – 1e fase zal de Kijkuitsedijk tijdens de zomerpe-
riode de capaciteitsgrens bereiken.  

 Ondanks hogere auto-intensiteiten op de Rietdijk en Kijkuitsedijk blijft het fietsklimaat goed.  

 De uitbreiding van Residence Oud Bommenede – 1e fase is mogelijk zonder fysieke aanpassin-
gen van de Kijkuitsedijk en de Rietdijk. 
 

 
Onderzoeksvragen 
Residence Oud Bommenede, gelegen aan de Kijkuitsedijk 1 in Zonnemaire wil 17 zorgwoningen, 
een cursusruimte en een zorggebouw realiseren. Daarbij wordt het aanwezige agrarische bedrijf 
en 2 minicampings gehandhaafd. 
Op 22 mei 2013 is voor het initiatief Ecomaire een ontsluitingstoets uitgevoerd. De gemeente 
Schouwen-Duiveland verzoekt aan het waterschap voor het initiatief Residence Oud Bommenede 
-  1e fase ook een ontsluitingstoets uit te voeren en de resultaten aan de gemeente mede te de-
len. 
 
 

 

Residence  Oud 

Bommenede 

Kijkuitsedijk 

Rietdijk 



2 
 

2 
 

Uitgangspunten 
Intensiteiten 
Op 22 mei 2013 werd door het waterschap voor de ontsluitingstoets Ecomaire de volgende ver-
keersintensiteiten en wegcapaciteit gehanteerd: 
 

Wegnaam Intensiteiten etmaal/werkdag 
auto (zomer) 

Intensiteit etmaal/werkdag 
fiets (zomer) 

Kijkuitsedijk 360 160 

Rietdijk 260 110 

Tabel 1, vertrekpunt intensiteiten 

 
Capaciteit infrastructuur 
Op smalle plattelandswegen wordt bij tegemoetkomend voertuigen, afhankelijk van de weg-
breedte, door de berm gereden waarbij schade aan de berm ontstaat. De mate van schade is 
afhankelijk van de frequentie waarmee door de berm wordt gereden.  
Het gezaghebbende kenniscentrum CROW heeft voor verschillende wegbreedtes van platte-
landswegen de capaciteit vastgesteld: 
 

Wegnaam Wegbreedte Capaciteit 
volgens CROW 

jaar 

Kijkuitsedijk 3,10 310 mvt/etm 

Rietdijk 3,25 325 mvt/etm 

Tabel 2, vertrekpunt capaciteit mvt/etm_jaar 

 
In de zomermaanden is de berm uiterst draagkrachtig waardoor de waarden in de CROW-tabel 
zonder risico’s met 25% kunnen worden opgehoogd.  
  

Wegnaam Wegbreedte Opgehoogde 
capaciteit 
zomer 

Kijkuitsedijk 3,10 400 mvt/etm 

Rietdijk 3,25 410 mvt/etm 

Tabel 3, vertrekpunt capaciteit mvt/etm_zomer 

 
Verkeersproductie 

Functie Aantal ritten Verkeersgeneratie 

17 zorgwoningen 2,8 mvt/etm 48 mvt/etm 

1 zorggebouw    6 mvt/etm 

1 cursusruimte  10 mvt/etm 

TOTAAL:  64 mvt/etm 
Tabel 4, berekening verkeersgeneratie 

 
 
Vanuit CROW-publicatie 317 wordt de verkeersgeneratie bepaald. De totale ritgeneratie be-
draagt dan 64 mvt/etm. 
Aangenomen wordt dat dit verkeer voornamelijk (75%) op de Delingsdijk/N59 is georiënteerd. 
Daarbij wordt mede aangenomen dat er in totaal 50 extra fietsers/etm gaan rijden die voor 50% 
richting Delingsdijk en 50% richting Zonnemaire worden verdeeld. 
 



3 
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Intensiteiten n.a.v. Residence Oud Bommenede – 1e fase 
Zomer 
 

Wegnaam Intensiteit  
etmaal/werkdag  
auto - zomer 

Intensiteit  
etmaal/werkdag  
fiets - zomer 

Kijkuitsedijk, Bommenede-Delingsdijk 360 + 47=407 160 + 25=185 

Kijkuitsedijk, Bommenede-Rietdijk 360 + 16=376 160 + 25=185 

Rietdijk 260 + 16=276 110 + 25=135 

Tabel 5, berekening intensiteiten zomer 

 
 
Jaargemiddelde 
De zomerpiek is op veel wegen met overwegend recreatief verkeer twee maal het jaargemiddel-
de. De jaarintensiteiten kunnen als volgt worden berekend: 
 

Wegnaam Intensiteit  
etmaal/werkdag  
auto - jaar 

Intensiteit  
etmaal/werkdag 
fiets - jaar 

Kijkuitsedijk, Bommenede-Delingsdijk 50% van 360 + 47=227 50% van 185=93 

Kijkuitsedijk, Bommenede-Rietdijk 50% van 360 + 16=196 50% van 185=93 

Rietdijk 50% van 260 + 16=146 50% van 135=68 

Tabel 6, berekening intensiteiten jaar 

 
Ontsluitingstoets 
De toets bestaat uit 2 onderdelen: 
a) kwantitatieve toets op capaciteit (I/C), zowel zomer als jaargemiddelde; 
b) kwalitatieve toets op fietsklimaat (FietsmaaT), zowel zomer als jaargemiddelde. 
 
I/C 
De I/C-toets maakt gebruik van de Intensiteit en de Capaciteit. Is het resultaat gelijk of groter 
dan 1 zal er sprake zijn van (ernstige) bermschade; de capaciteit is dan te gering om te kunnen 
spreken van een veilige bereikbaarheid. 
 
I/C zomer 

Wegnaam Intensiteit et-
maal/werkdag 
auto  

Capaciteit I/C 

Kijkuitsedijk, Bommenede-Delingsdijk 407 400 1,0 

Kijkuitsedijk, Bommenede-Rietdijk 376 400 0,9 

Rietdijk 276 410 0,7 

Tabel 7, berekening I/C zomer 
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I/C jaar 

Wegnaam Intensiteit et-
maal/werkdag 
auto  

Capaciteit I/C 

Kijkuitsedijk, Bommenede-Delingsdijk 227 310 0,7 

Kijkuitsedijk, Bommenede-Rietdijk 196 310 0,6 

Rietdijk 146 325 0,4 

Tabel 8, berekening I/C jaar 

  
FietsmaaT 
Bij een goed fietsklimaat is de hinder voor de (recreatieve) fietser minimaal. Passerende auto’s 
zorgen voor onveiligheid en hinder. De mate van hinder is evenredig aan de kans op een auto-
ontmoeting. De FietsmaaT is een door het waterschap ontwikkeld rekenkundig model dat op ba-
sis van de hinderkans een waarde geeft aan het fietsklimaat met een score van 0 tot 10 (zeer 
goed). De FietsmaaT is te vinden op: 
 http://www.scheldestromen.nl/het_waterschap/projecten/projecten_wegen/fietsmaat 
 
Zomer 
 

 Intensiteit 
etmaal-werkdag 

auto (zomer) 

Intensiteit 
etmaal-werkdag 

fiets (zomer) 

Score 
FietsmaaT 

Kijkuitsedijk, Bommenede-Delingsdijk 463 185 7,5 

Kijkuitsedijk, Bommenede-Rietdijk 395 185 7,6 

Rietdijk 295 135 8,4 

Tabel 9, berekening FietsmaaT -  zomer 

 
Jaar 
 

 Intensiteit 
etmaal-werkdag 

auto (zomer) 

Intensiteit 
etmaal-werkdag 

fiets (zomer) 

Score 
FietsmaaT 

Kijkuitsedijk, Bommenede-Delingsdijk 283 93 8,8 

Kijkuitsedijk, Bommenede-Rietdijk 215 93 8,9 

Rietdijk 165 68 9,6 

Tabel 10, berekening FietsmaaT - jaar 

 
 
Conclusies 
Kwantitatief 
In de zomermaanden is het autogebruik aan de hoge kant. Vooral op de Kijkuitsedijk tussen 
Bommenede en de Delingsdijk is hier sprake van. In het voor- en najaar is er geen capaciteits-
probleem. 
Na de uitbreiding van Residence Bommenede – 1e fase zal de Kijkuitsedijk tijdens de zomerperi-
ode de capaciteitsgrens bereiken.  
 
Kwalitatief 
Ondanks hogere intensiteiten op de Rietdijk en Kijkuitsedijk blijft het fietsklimaat in de zomer 
goed.  
 
De uitbreiding van Residence Bommenede – 1e fase is mogelijk zonder fysieke aanpassingen 
aan de Kijkuitsedijk en de Rietdijk. 
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   4300 AD Zierikzee 

    
 
Opdrachtnemer: RAE advies en engineering 
   Postadres 
   Korenbloemstraat 11 
   4307 BX Zierikzee 
   Kantoor 
   Grachtweg 23 
   4301 KJ Zierikzee 
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Inleiding 
 
Fase 1 
 
Fase 2 t/m 4 
 
Conclusie en advies 
 
  



Inleiding 
 
Résidence Oud-Bommenede is een recreatieve onderneming gelegen aan de 
Kijkuitsedijk 1te Zonnemaire. De huidige onderneming bestaat uit twee 
minicampings met in totaal 30 eenheden. Ondernemer heeft het plan de 
onderneming in een aantal fasen om te vormen zodat het geschikt is voor 
recreatief gebruik van zorgbehoevenden. Hierbij is het uitgangspunt 
preventieve, pré operatieve en revaliderende zorg in combinatie met recreatie. 
Realisatie leidt tot een verhoging van de afvalwaterproductie t.a.v. de huidige 
situatie. In dit rapport is daarvoor een prognose berekend en wordt er een 
advies uitgebracht hoe dit afvalwater afgevoerd dient te worden. 
  



Fase 1 
 
In Fase 1 worden er 17 zorgvilla’s  gebouwd.  Hierbij  hoort  ook  het  realiseren  
van een ontvangst-activiteiten en behandelruimte. Bij een maximale bezetting 
zal dit een toevoeging op de afvalwaterproductie geven van 570 liter per uur. 
Hierbij is aangenomen dat de huidige campings in deze fase blijven 
functioneren. Bij het bepalen van de toename van afvalwaterproductie is 
rekening gehouden met maximaal drie personen per zorgvilla, een bezetting 
van twee personen in de Zeeuwse huiskamer en vier personeelsleden. Allen 
met een gebruik van 10 liter per uur. Per etmaal wordt een toename van ca. 8 
m3 gerekend. 
In deze fase wordt voor de onderneming een nieuw rioolgemaal aangelegd. Dit 
gemaal wordt uitgevoerd met twee pompen, welke elkaars reserve zijn. De 
eigenaarswoning behoudt het huidige gemaal, waarmee een scheiding tussen 
de onderneming en privé woning aangebracht wordt. Het nieuwe gemaal 
wordt aangesloten op de bestaande persleiding (diameter 63 mm). De 
capaciteit van deze leiding, bij een gangbare leidingsnelheid tussen 0,8 en 1,2 
m/s is ca. 9,5 m3/uur. Het is bekend dat het ontvangende rioolstelsel van 
Zonnemaire capaciteit technisch eigenlijk geen toevoeging kan hebben. Er 
wordt dan ook voorgesteld dat het extra afvalwater gedurende de dag 
vastgehouden wordt (8 m3) en in de nachtelijke uren (tussen 22:00 en 6:00 uur) 
gedoseerd afgevoerd. In de nachtelijke uren is er geen sprake van watergebruik 
door de bewoners van Zonnemaire en kan deze ontstane ruimte gebruikt 
worden. Om geen problemen met andere op de persleiding aangesloten 
rioolgemalen te creëren wordt voorgesteld om ieder uur een draaitijd van 
maximaal 6 minuten toe te staan (1 m3 afvalwater per uur afvoeren). 
  



Fase 2 t/m 4 
 
Ontwikkeling van Fase 2 t/m 4 vindt plaats op langere termijn. Na afronden van 
deze fasen zijn er 17 zorgvilla’s,  en  24  appartementen  bijgekomen  ten  opzichte  
van Fase 1. Er is een prognose gemaakt wat er in elke fase aan 
afvalwaterproductie toegevoegd wordt. Hierbij is rekening gehouden dat er na 
afronden van Fase 1 t/m 4 nog de helft van de kampeereenheden aanwezig 
zijn, omdat daarmee de helft van de kampeereenheden vervalt is de 
hoeveelheid afvalwater die bij een volledige bezetting van 15 
kampeereenheden geproduceerd wordt van de complete toevoeging 
afgetrokken. 
 
Tabel 1.1 (Toevoeging DWA t.a.v. huidige situatie) 
Fase Omschrijving l/uur l/etmaal 
1 17  Zorgvilla’s,  Zeeuwse  huiskamer,  4  fte’s 570 7980 
2 5  Zorgvilla’s,  12  appartementen,  2  fte’s 430 6020 
3 12  Zorgvilla’s 360 5040 
4 12  appartementen,  3  fte’s 270 3780 
 15 kampeereenheden (opgeheven) -375 -5250 
Totaal  1255 17570 

 
In totaal is de toevoeging 1255 liter per uur (17570 liter per etmaal) als het plan 
volledig is gerealiseerd. De hoeveelheid van de toename is te overzien, omdat 
er alleen vuilwater (DWA) afgevoerd wordt. Wel wordt aangeraden integraal 
(gemeente en andere ontwikkelingen in de omgeving) te kijken naar de meest 
efficiënte manier om het afvalwater naar een woonkern af te voeren.  
  



Conclusie en advies 
 
Het extra afvalwater dat geproduceerd wordt door realisatie van Fase 1 (op 
korte termijn te realiseren) is zonder probleem via het huidige systeem af te 
voeren. Ten behoeve van Fase 2 t/m 4 moet nadere afstemming met de 
rioolbeheerder plaats vinden. Hierbij moeten ook toekomstige ontwikkelingen 
van overige ondernemers in de omgeving meegewogen worden. 
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Oud-Bommenede

Ontvanger : 48 dB contour Waarneemhoogte [m] :    1,5

Rijlijn : Kijkuitsedijk

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 16,22
Verhardingsbreedte [m] : 1,50 Afstand schuin [m] : 16,24
Bodemfactor [-] : 0,82 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal :  407,00
% Daguur :    7,00
% Avonduur :    2,60
% Nachtuur :    0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     60 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   91,44   91,44   91,44     60 0,00   62,65   58,35   52,65
3 Middelzware Motorvoert...    6,74    6,74    6,74     60 0,00   56,98   52,68   46,98
4 Zware Motorvoertuigen    1,82    1,82    1,82     60 0,00   54,17   49,87   44,17
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   64,15   59,85   54,15
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 47,84
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 43,54
D_afstand : 12,11 LAeq, nacht : 37,84
D_lucht : 0,12 Aftrek Art.110g [dB] :    5
D_bodem : 3,21 Lden, excl. Art.110g [dB] :   48
D_meteo : 0,88 Lden, incl. Art.110g [dB] :   43

9-2-2015 14:03:19, blz.  1Standaard rekenmethode 1 V2.00
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Natuurbeschermingswet 1998,
afhankelijk van de door u gekozen
rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden, als wel voor overige
natuurgebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites www.aerius.nl pas.natura2000.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Emissie

Depositie natuurgebieden

Depositie habitattypen

RcSPqK6BMnYK (27 juli 2016)

pagina 1/12



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Rho -

Activiteit Omschrijving

Résidence Oud Bommenede

Datum berekening Rekenjaar

27 juli 2016, 11:29 2016

Rekeninstellingen

Berekend met een straal van 10,0km rondom de bron(nen)

Totale emissie Situatie 1

NOx 25,66 kg/j

NH3 1,93 kg/j

Depositie
Hectare met

hoogste project-
bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied Provincie

Grevelingen Zeeland

Situatie 1

0,01

Toelichting  Stikstofberekening verkeer 2016 binnen natuurgebieden

RcSPqK6BMnYK (27 juli 2016)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Berekening voor
eigen gebruik
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Locatie
Situatie 1

Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 54445, 416171
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 17,25 kg/j
NH3 1,30 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 66,1 NOx
NH3

17,25 kg/j
1,30 kg/j

RcSPqK6BMnYK (27 juli 2016)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Berekening voor
eigen gebruik
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Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 55438, 416127
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 8,41 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 66,1 NOx
NH3

8,41 kg/j
< 1 kg/j

RcSPqK6BMnYK (27 juli 2016)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Berekening voor
eigen gebruik
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage
(Grevelingen)

Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Beschermd natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

RcSPqK6BMnYK (27 juli 2016)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Berekening voor
eigen gebruik
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Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

Grevelingen 0,01

Kop van Schouwen 0,00

Oosterschelde 0,00

Duinen Goeree & Kwade Hoek 0,00

Geen overschrijding*

Wel overschrijding

Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

Er is hier geen effect dat relevant is voor de uitgifte
van ontwikkelingsruimte, dus de berekende toename
is niet relevant voor de beoordeling

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

RcSPqK6BMnYK (27 juli 2016)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Berekening voor
eigen gebruik
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Depositie per
habitattype

Grevelingen

Habitattype Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,01

H2170 Kruipwilgstruwelen 0,01

H2160 Duindoornstruwelen 0,01

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,01

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,00

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0,00

Kop van Schouwen

Habitattype Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,00

H2180B Duinbossen (vochtig) 0,00

H2160 Duindoornstruwelen 0,00

H2120 Witte duinen 0,00

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0,00

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,00

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,00

H2180C Duinbossen (binnenduinrand) 0,00

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,00

RcSPqK6BMnYK (27 juli 2016)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Berekening voor
eigen gebruik
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Oosterschelde

Habitattype Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

H1330B Schorren en zilte graslanden (binnendijks) 0,00

H1320 Slijkgrasvelden 0,00

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0,00

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0,00

Duinen Goeree & Kwade Hoek

Habitattype Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

H2130C Grijze duinen (heischraal) 0,00

H2160 Duindoornstruwelen 0,00

H2120 Witte duinen 0,00

H2130A Grijze duinen (kalkrijk) 0,00

H2190Aom Vochtige duinvalleien (open water), oligo- tot
mesotrofe vormen

0,00

Lg12 Zoom, mantel en droog struweel van de duinen 0,00

H2130B Grijze duinen (kalkarm) 0,00

H2190C Vochtige duinvalleien (ontkalkt) 0,00

RcSPqK6BMnYK (27 juli 2016)Berekening voor eigen
gebruik
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eigen gebruik

pagina 8/12



Geen overschrijding*

Wel overschrijding

Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

Er is hier geen effect dat relevant is voor de uitgifte
van ontwikkelingsruimte, dus de berekende toename
is niet relevant voor de beoordeling

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.
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Depositie
resterende

gebieden

Natuurgebied Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

Voordelta 0,00

Geen overschrijding*

Wel overschrijding

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.
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Depositie per
habitattype

Voordelta

Geen overschrijding*

Wel overschrijding

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.
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eigen gebruik

pagina 11/12



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

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2015.1_20160514_90ad58c36e

Database versie 2015.1_20160514_90ad58c36e

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0
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gebruik
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Verkennend bodemonderzoek  
Residence Oud-Bommenede te Zonnemaire 
in de gemeente Schouwen-Duivenland 
 

Kwaliteitszorg 
Econsultancy is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). De VKB is een vereniging van bodemadvies- 
en -onderzoeksbureaus en heeft als doel kwaliteitsborging en continue verbetering van de dienstverlening van haar leden op 
het gebied van bodembeheer. Het VKB keurmerk geeft opdrachtgevers de zekerheid dat het uitvoerend bureau werkt con-
form de eisen die de VKB aan haar leden stelt op het gebied van competenties en integriteit van medewerkers en het toe-
passen van vigerende normen en onderzoeksprotocollen.  
 
Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteits-
systeem is gecertificeerd volgens de kwaliteitsborgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2008. 
 
Betrouwbaarheid 
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving. Een 
bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem, 
waardoor het, op basis van de resultaten van een bodemonderzoek, onmogelijk is garanties af te geven ten aanzien van de 
milieuhygiënische bodemkwaliteit. Daarnaast betreft het bodemonderzoek een momentopname. Econsultancy accepteert 
derhalve op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding 
van het door Econsultancy uitgevoerde bodemonderzoek neemt. 
 
In dit kader dient ook opgemerkt te worden dat geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Daar Econ-
sultancy voor het verkrijgen van historische informatie afhankelijk is van deze bronnen, kan Econsultancy niet instaan voor 
de juistheid en volledigheid van deze informatie. 
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1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van Rho adviseurs voor Leefruimte opdracht gekregen voor het uitvoeren van een 
verkennend bodemonderzoek ter plaatse van plangebied “Residence Oud-Bommenede” te Zonne-
maire in de gemeente Schouwen-Duivenland. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. 
 
Het verkennend bodemonderzoek (NEN5740) heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksin-
spanning vast te stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aan-
wezig is, teneinde te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de bestemmingsplan-
wijziging. 
 
Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek". Het bodemonderzoek is uitge-
voerd conform de NEN 5740:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verken-
nend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond". 
 
Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 
"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek", protocollen 2001 en 2002. De analyseresultaten 
zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 2013) en aan de achter-
grondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, 2007. Tevens is 
rekening gehouden met de achtergrondgehalten in de grond, zoals deze door de gemeente Schou-
wen-Duivenland zijn vastgesteld. 
 
Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000. 
In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 
 
 
2 VOORONDERZOEK 
 
2.1 Geraadpleegde bronnen 
 
De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Schouwen-Duivenland 
aanwezige informatie, informatie verkregen van de opdrachtgever (de heer S. Tamminga) en informa-
tie verkregen uit de op 24 april 2014 uitgevoerde terreininspectie. 
 
Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld 
over: 
 
� het historische, huidige en toekomstige gebruik; 
� eventuele calamiteiten; 
� eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; 
� de bodemopbouw en geohydrologie; 
� verhardingen, kabels en leidingen. 
 
Bijlage 6 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. 
 
2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek 
 
Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende percelen en/of ter-
reindelen binnen een afstand van 25 meter.  
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De onderzoekslocatie (± 2 ha) ligt ter plaatse van plangebied “Residence Oud-Bommenede”, circa 1,7 
kilometer ten noordoosten van de kern van Zonnemaire in de gemeente Schouwen-Duivenland (zie 
bijlage 1). De onderzoekslocatie is kadastraal bekend gemeente Brouwershaven, sectie F, nummers 
43 en 441 en (beide ged.). 
 
De coördinaten van de onderzoekslocatie zjin X = 54.660, Y = 416.065 en het maaiveld bevindt zich 
volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (www.ahn.nl) op een hoogte van circa 1 m -NAP.  
 
2.3 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie  
 
Volgens historisch kaartmateriaal (bron:www.watwaswaar.nl) was de onderzoekslocatie omstreeks 
1900 deels in agrarisch gebruik bestond deels uit bosrijkgebied. Ten zuidoosten van de onder-
zoekslocatie was destijds reeds bebouwing aanwezig. Ter plaatse van het bos was destijds tevens 
een zandpad aanwezig. Vanaf de eerste helft van de vorige eeuw is de onderzoekslocatie geheel in 
agrarisch gebruik genomen. Het zandpad is dan tevens niet meer aanwezig. Top op heden is het 
gebruik van de onderzoekslocatie niet wezenlijk veranderd. 
 
De onderzoekslocatie is op dit moment geheel in agrarisch gebruik. Op het oostelijk deel van de on-
derzoekslocatie zijn enkele sloten aanwezig. Verder blijkt uit de geraadpleegde bronnen geen aanwe-
zigheid van ophogingen, dempingen of stortingen. De onderzoekslocatie is geheel onbebouwd en 
onverhard. Voor zover bekend is de onderzoekslocatie nimmer bebouwd. In bijlage 2a is de huidige 
situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's van de onderzoekslocatie. 
 
Voor zover bij de opdrachtgever bekend, heeft er op de onderzoekslocatie nimmer opslag van olie-
houdende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden. Ook zijn er geen ge-
gevens bekend omtrent overige potentieel bodembedreigende activiteiten op de onderzoekslocatie. 
 
2.4 Calamiteiten 
 
Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente 
Schouwen-Duivenland blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben 
voorgedaan. 
 
2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie 
 
Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 
 
2.6 Belendende percelen/terreindelen 
 
In bijlage 6 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belendende 
percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. 
 
Aan de oostzijde van de onderzoekslocatie bevindt zich bebouwing (Residence Oud-Bommenede). In 
de overige richtingen grenst de onderzoekslocatie aan agrarisch gebied. 
 
De huidige eigenaar van de onderzoekslocatie is niets bekend omtrent potentieel bodembedreigende 
activiteiten op aangrenzende percelen. Er vinden geen industriële activiteiten in de directe omgeving 
van de onderzoekslocatie plaats. Uit de verzamelde informatie blijkt dat er op de aangrenzende per-
celen geen bodemverontreinigingen zijn te verwachten. 
  



 

 

 

 

14033200 BMM.RHO.NEN  Pagina 3 van 9 

2.7 Terreininspectie 
 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de 
identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwa-
terverontreiniging. 
 
De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 
zijn opgenomen in paragraaf 2.3. Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een 
grond- en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen. 
 
2.8 Toekomstige situatie 
 
De initiatiefnemer is voornemens nieuwbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie te realiseren ten 
behoeve van de uitbreiding van “Residence Oud-Bommenede”. 
 
2.9 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten 
 
De gemeente Schouwen-Duivenland heeft een bodemkwaliteitskaart. De verwachte bodemkwaliteit 
ter plaatse van de onderzoekslocatie is “AW2000”. 
 
2.10 Bodemopbouw en geohydrologie 
 
De originele bodem bestaat uit een kalkrijke poldervaaggrond, die voornamelijk is opgebouwd uit lich-
te zavel (bron: www.bodemdata.nl). 
 
De grondwaterstromingsrichting van het freatisch grondwater is op basis van geraadpleegd kaartma-
teriaal niet (eenduidig) te herleiden. Vermoedelijk is de stromingsrichting van het freatisch grondwater 
noordwestelijk georiënteerd.  
 
Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen 
zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt in een 
grondwaterbeschermingsgebied voor (niet-) freatisch grondwater. 
 
 
3 CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) 
 
Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of 
landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op de locatie worden geen 
verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de landelijk of regionaal geldende achtergrond-
waarde voor grond en/of de streefwaarde voor grondwater. Dit geldt zowel voor natuurlijke achter-
grondgehalten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is 
aan te wijzen. Verspreid over de hele locatie is altijd sprake geweest van een gelijksoortig en exten-
sief gebruik (eenduidig geringe antropogene beïnvloeding) en weinig tot geen bebouwing. Het opper-
vlak is groter dan 1,0 ha. 
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor-
den volgens de strategie "grootschalig onverdacht" (ONV-GR). Bij onverdachte locaties luidt de on-
derzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is. 
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4 VELDWERK 
 
4.1 Algemeen 
 
Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, 
die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend 
uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met 
daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuizen. In bijlage 3 zijn de boorprofie-
len opgenomen. 
 
4.2 Grondonderzoek 
 
4.2.1 Uitvoering veldwerk 
 
Het veldwerk is op 24 april 2014 (plaatsing peilbuizen, bemonstering ondergrond) en 1 mei 2014 
(bemonstering bovengrond) uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer R.J.H. De-
nessen. Deze medewerker van Econsultancy in Boxmeer is geregistreerd als ervaren veldwerker voor 
het protocol 2001 van de SIKB BRL 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek".  
 
In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor 24 boringen geplaatst; 17 boringen tot 0,5 m -
mv, 4 boringen tot 2,0 m -mv en 3 boringen tot maximaal 2,5 m -mv. Deze diepe boringen zijn afge-
werkt als peilbuis, teneinde de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater te kunnen bepalen. Van 
het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er grond-
monsters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigings-
kenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn.  
 
4.2.2 Zintuiglijke waarnemingen 
 
De bestaat tot maximaal 1,0 m -mv uit matig tot sterk zandige klei. Deze kleilaag is tevens plaatselijk 
matig humeus en/of sterk oerhoudend. De onderliggende bodem bestaat uit zwak siltig, zeer fijn 
zand. 
 
In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 
 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bo-
dem, geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij wordt opgemerkt dat gelet op de doel-
stelling van het onderzoek de veldwerkzaamheden niet conform de NEN 5707 ("Bodem - Inspectie, 
monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond") zijn uitgevoerd. De uitkomst van 
het onderzoek is met betrekking tot de parameter asbest derhalve indicatief. 
 
4.3 Grondwateronderzoek 
 
4.3.1 Uitvoering veldwerk 
 
Verspreid over de onderzoekslocatie zijn 3 peilbuizen geplaatst. De filterstelling is bepaald op basis 
van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 24 april 2014 en 1 mei 2014 
is ingeschat. Het onderste gedeelte van de peilbuizen (het peilfilter) is geperforeerd en de ruimte tus-
sen de wand van het boorgat en het peilfilter is opgevuld met filtergrind. Boven het filtergrind is een 
laag zwelklei aangebracht, zodat er géén verontreinigingen van bovenaf in de peilbuis kunnen migre-
ren. De peilbuizen zijn direct na plaatsing afgepompt en na een wachttijd van minimaal een week is 
het grondwater bemonsterd.  
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4.3.2 Bemonstering 
 
De grondwaterbemonstering is op 1 mei 2014 uitgevoerd door de heer R.J.H. Denessen. Deze me-
dewerker van Econsultancy in Boxmeer is geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 
2002 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek". 
 
De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de 
NEN 5744:2011. Tabel I geeft een overzicht van de grondwaterstand en de in het veld bepaalde 
waarde van de troebelheid. 
 
Tabel I. Overzicht gegevens peilbuizen en veldmetingen grondwater 
 

Peilbuisnummer Situering peilbuis Filterstelling 
(m -mv) 

Grondwaterstand  
1 mei 2014 

(m -mv) 

Troebelheid 
(NTU) 

03 noordwestelijk deel onder-
zoekslocatie 

1,2-2,2 0,68 14 

14 zuidwestelijk deel onder-
zoekslocatie 

1,2-2,2 0,72 22 

21 westelijk deel onderzoekslocatie 1,5-2,5 0,83 21 

 
 
5 LABORATORIUMONDERZOEK 
 
5.1 Uitvoering analyses 
 
Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de 
Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het 
laboratorium zijn in totaal 5 grondmengmonsters samengesteld (2 grondmengmonsters van de bo-
vengrond en 2 grondmengmonsters van de ondergrond). De 4 grondmengmonsters en de 3 grond-
watermonsters zijn geanalyseerd op de volgende pakketten: 
 
- standaardpakket grond: 
 droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 

polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie; 
 
- standaardpakket grondwater: 
 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aro-

maten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie. 
 
Tevens is van een grondmengmonster van de bovengrond en de grondmengmonsters van de onder-
grond het organische stof- en lutumgehalte bepaald. In afwijking op de NEN 5740 is afgezien van het 
bepalen van het organische stof- en lutumgehalte van ieder grondmengmonster. Dit aangezien uit het 
veldwerk bleek, dat er geen noemenswaardige verschillen in de samenstelling van de bodem be-
staan.   
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Tabel II geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakket-
ten. 
 
Tabel II. Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten 
 

Grondmeng- 
monster 

Traject 
(cm -mv) 

Analysepakket Bijzonderheden 

MM1 01 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 
07 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 
12 (0-50) 

standaardpakket + lutum en organische 
stof 

bovengrond noordelijk terreindeel 
(zintuiglijk schoon) 

MM2 13 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 
19 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-50) 

standaardpakket bovengrond zuidelijk terreindeel 
(zintuiglijk schoon) 

MM3 21 (100-150) 20 (150-200) 18 (100-
150) 14 (150-200) 02 (100-150) 08 
(100-150) 03 (150-200) 

standaardpakket + lutum en organische 
stof 

ondergrond, zandlaag 
(zintuiglijk schoon) 

MM4 21 (50-100) 20 (50-100) 18 (50-100) 14 
(50-100) 02 (50-100) 08 (50-100) 03 
(50-100) 

standaardpakket + lutum en organische 
stof 

ondergrond, kleilaag 
(zintuiglijk schoon) 

 
5.2 Toetsingskader 
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 
2013) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), 
VROM, 2007. Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van ver-
ontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onder-
scheiden waarden met de verschillende niveaus: 
 
- achtergrondwaarde: 
 deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van 

natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale ver-
ontreinigingsbronnen; 

 
- streefwaarde: 
 deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te 

waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht; 
 
- tussenwaarde: 
 deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van grond-

water de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waar-
boven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige 
bodemverontreiniging bestaat; 

 
- interventiewaarde: 
 deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven 

ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die 
de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventie-
waarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde 
wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de spoed-
eisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventie-
waarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek 
meestal niet noodzakelijk. 

 
In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de 
achtergrondwaarden en de interventiewaarden, alsmede de berekeningswijze die moet worden ge-
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volgd om deze waarden naar grondsoort te differentiëren. De achtergrondwaarden en de inter-
ventiewaarden voor de grond zijn berekend met behulp van de door het laboratorium bepaalde waar-
den voor het organische stof- en lutumgehalte. 
 
De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van 
verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt: 
 
Grond: 

- niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; 
- licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; 
- matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; 
- sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. 

 
Grondwater: 

- niet verontreinigd: concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet; 
- licht verontreinigd: concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde; 
- matig verontreinigd: concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde; 
- sterk verontreinigd: concentratie > interventiewaarde. 

 
Tevens zijn de analyseresultaten getoetst aan de achtergrondwaarden, zoals die door de gemeente 
Schouwen-Duivenland zijn vastgesteld. 
 
5.3 Resultaten grond- en grondwatermonsters 
 
Tabel III geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-
schrijden. 
 
Tabel III. Overschrijdingen toetsingskaders grond 
 

Grondmeng- 
monster 

Traject 
(cm -mv) 

Gehalte > AW 
(licht verontreinigd) 

Gehalte > T 
(matig verontreinigd) 

Gehalte > I 
(sterk verontreinigd) 

Gehalte > lokale 
achtergrondgehalte 

MM1 01 (0-50) 04 (0-50) 05 
(0-50) 06 (0-50) 07 (0-
50) 09 (0-50) 10 (0-
50) 11 (0-50) 12 (0-
50) 

- - - - 

MM2 13 (0-50) 15 (0-50) 16 
(0-50) 17 (0-50) 19 (0-
50) 22 (0-50) 23 (0-
50) 24 (0-50) 

- - - - 

MM3 21 (100-150) 20 (150-
200) 18 (100-150) 14 
(150-200) 02 (100-
150) 08 (100-150) 03 
(150-200) 

- - - - 

MM4 21 (50-100) 20 (50-
100) 18 (50-100) 14 
(50-100) 02 (50-100) 
08 (50-100) 03 (50-
100) 

- - - - 
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Tabel IV geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader 
overschrijden. 
 
Tabel IV. Overschrijdingen toetsingskader grondwater 
 

Grondwater- 
monster 

Situering 
peilbuis 

Concentratie > S 
(licht verontreinigd) 

Concentratie > T 
(matig verontreinigd) 

Concentratie > I 
(sterk verontreinigd) 

03-1-1 noordwestelijk deel onderzoekslocatie barium - - 

14-1-1 zuidwestelijk deel onderzoekslocatie dichloorpropanen - - 

21-1-1 westelijk deel onderzoekslocatie barium - - 

 
Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de ge-
toetste analyseresultaten. 
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6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES  
 
Econsultancy heeft in opdracht van Rho adviseurs voor Leefruimte een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd ter plaatse van plangebied “Residence Oud-Bommenede” te Zonnemaire in de gemeente 
Schouwen-Duivenland. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. 
 
Er zijn op basis van het vooronderzoek, tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van de veld-
werkzaamheden geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de 
locatie te verwachten. 
 
Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor-
den volgens de strategie "grootschalig onverdacht" (ONV-GR). Bij onverdachte locaties luidt de on-
derzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is. 
 
De bestaat tot maximaal 1,0 m -mv uit matig tot sterk zandige klei. Deze kleilaag is tevens plaatselijk 
matig humeus en/of sterk oerhoudend. De onderliggende bodem bestaat uit zwak siltig, zeer fijn 
zand. In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 
 
In de bovengrond zijn geen verontreinigingen geconstateerd. In de ondergrond zijn eveneens geen 
verontreinigingen geconstateerd. 
 
Het grondwater is plaatslijk licht verontreinigd met barium en dichloorpropanen. De metaalverontreini-
gingen met barium zijn hoogstwaarschijnlijk te relateren aan regionaal verhoogde achtergrondconcen-
traties van metalen in het grondwater. Voor de plaatselijk lichte dichloorpropanenverontreiniging heeft 
Econsultancy vooralsnog geen verklaring. 
 
De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd 
wordt, op basis van de lichte verontreinigingen in het grondwater, niet geheel bevestigd. Echter, gelet 
op de aard en mate van verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek en bestaan 
er met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem géén belemmeringen voor de 
voorgenomen bestemmingsplanwijziging. 
 
Indien er werkzaamheden plaatsvinden, waarbij grond vrijkomt, kan de grond niet zonder meer wor-
den afgevoerd of elders worden toegepast. De regels van het Besluit bodemkwaliteit zijn hierop mo-
gelijk van toepassing. 
 

Econsultancy 
Boxmeer, 9 mei 2014 
 
 
 



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie 
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Projectcode: 14033200

Projectnaam: BMM.RHO.NEN Locatie: Residence Oud-Bommenede te Zonnemaire

Opdrachtgever: Rho adviseurs voor Leefruimte Boormeester: R.J.H. Denessen

Boorprofielen Pagina 1 van 4

Getekend volgens NEN 5104
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bruinbeige, Edelmanboor

50

Boring: 02

0

50

100

150

200

1

2

3

4

akker0
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beigebruin, Edelmanboor

50
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Edelmanboor
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neutraalgrijs, Zuigerboor
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oerhoudend, bruinbeige, 
Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor
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akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
bruinbeige, Edelmanboor
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Klei, sterk zandig, matig humeus, 
bruinbeige, Edelmanboor

50
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Projectcode: 14033200

Projectnaam: BMM.RHO.NEN Locatie: Residence Oud-Bommenede te Zonnemaire

Opdrachtgever: Rho adviseurs voor Leefruimte Boormeester: R.J.H. Denessen
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Getekend volgens NEN 5104
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Klei, matig zandig, sterk 
oerhoudend, bruinbeige, 
Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

220



Projectcode: 14033200

Projectnaam: BMM.RHO.NEN Locatie: Residence Oud-Bommenede te Zonnemaire

Opdrachtgever: Rho adviseurs voor Leefruimte Boormeester: R.J.H. Denessen

Boorprofielen Pagina 3 van 4

Getekend volgens NEN 5104
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Projectcode: 14033200
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Getekend volgens NEN 5104
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Bijlage 4a Analysecertificaten 



T.a.v. E.H.S. van der Lippe
Rapenstraat 2
5831 GJ  BOXMEER

Datum: 06-05-2014

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 01-05-2014

BMM.RHO.NEN

14033200
2014049811/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 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 week 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 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



BMM.RHO.NEN

1 2

1/2

14033200

Analysecertificaat

06-05-2014/07:50

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-05-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014049811/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 81.3% (m/m) 82.0Droge stof

S 3.3% (m/m) dsOrganische stof

Q 96.2% (m/m) dsGloeirest

S 7.6% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 36Barium (Ba)

S 0.24mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S 3.7mg/kg ds 3.8Kobalt (Co)

S 19mg/kg ds 14Koper (Cu)

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

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

S 9.5mg/kg ds 9.9Nikkel (Ni)

S 16mg/kg ds 14Lood (Pb)

S 39mg/kg ds 32Zink (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 01 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50)

MM2 13 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 19 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-50) 8085019

8085018

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

01-May-2014

01-May-2014

Datum monstername



BMM.RHO.NEN

1 2

2/2

14033200

Analysecertificaat

06-05-2014/07:50

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-05-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014049811/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fluorantheen

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

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

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

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

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

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

S
1)1)

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

1

2

MM1 01 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50)

MM2 13 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 19 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-50) 8085019

8085018

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

01-May-2014

01-May-2014

Datum monstername

SK



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014049811/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM1 01 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0- 8085018 05  0  50 05318221301

 8085018 06  0  50 05318214771

 8085018 07  0  50 05318221371

 8085018 09  0  50 05318221291

 8085018 10  0  50 05318221351

 8085018 11  0  50 05318221401

 8085018 12  0  50 05318221411

 8085018 01  0  50 05318221341

 8085018 04  0  50 05318221331

MM2 13 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 19 (0- 8085019 13  0  50 05318221431

 8085019 15  0  50 05318221361

 8085019 16  0  50 05318221381

 8085019 17  0  50 05318221391

 8085019 19  0  50 05318221321

 8085019 22  0  50 05318221711

 8085019 23  0  50 05318221311

 8085019 24  0  50 05318221421

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014049811/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014049811/1

Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en cf. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

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

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

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

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. F.F.J.M. Top
Rapenstraat 2
5831 GJ  BOXMEER

Datum: 30-04-2014

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 24-04-2014

BMM.RHO.NEN

14033200
2014048014/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 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 week 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 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



BMM.RHO.NEN

1 2

1/2

14033200

Analysecertificaat

30-04-2014/15:31

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-04-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014048014/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 79.8% (m/m) 79.1Droge stof

S 0.8% (m/m) ds 2.7Organische stof

Q 99.2% (m/m) ds 97.0Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 4.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 26Barium (Ba)

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

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

S <5.0mg/kg ds 10.0Koper (Cu)

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

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

S <4.0mg/kg ds 8.4Nikkel (Ni)

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

S <20mg/kg ds 27Zink (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

MM3 21 (100-150) 20 (150-200) 18 (100-150) 14 (150-200) 02 (100-150) 08 (100-150) 03 (150-200)

MM4 21 (50-100) 20 (50-100) 18 (50-100) 14 (50-100) 02 (50-100) 08 (50-100) 03 (50-100) 8079139

8079138

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

24-Apr-2014

24-Apr-2014

Datum monstername



BMM.RHO.NEN

1 2

2/2

14033200

Analysecertificaat

30-04-2014/15:31

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-04-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014048014/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fluorantheen

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

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

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

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

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

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

S
1)1)

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

1

2

MM3 21 (100-150) 20 (150-200) 18 (100-150) 14 (150-200) 02 (100-150) 08 (100-150) 03 (150-200)

MM4 21 (50-100) 20 (50-100) 18 (50-100) 14 (50-100) 02 (50-100) 08 (50-100) 03 (50-100) 8079139

8079138

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

24-Apr-2014

24-Apr-2014

Datum monstername

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014048014/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM3 21 (100-150) 20 (150-200) 18 (100-150) 14 (150 8079138 18  100  150 05318215063

 8079138 21  100  150 05314979133

 8079138 03  150  200 05314982824

 8079138 14  150  200 05318214994

 8079138 20  150  200 05314979114

 8079138 02  100  150 05318215073

 8079138 08  100  150 05318215033

MM4 21 (50-100) 20 (50-100) 18 (50-100) 14 (50-100 8079139 02  50  100 05318214932

 8079139 03  50  100 05318215012

 8079139 08  50  100 05318214982

 8079139 14  50  100 05318215022

 8079139 18  50  100 05318214962

 8079139 20  50  100 05314979192

 8079139 21  50  100 05314979172
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TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014048014/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014048014/1

Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en cf. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

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

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

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

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.
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T.a.v. E.H.S. van der Lippe
Rapenstraat 2
5831 GJ  BOXMEER

Datum: 05-05-2014

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 01-05-2014

BMM.RHO.NEN

14033200
2014049812/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 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 week 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 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



BMM.RHO.NEN

1 2 3

1/2

14033200

Analysecertificaat

05-05-2014/08:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-05-2014

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2014049812/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 55µg/L 37 63Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Kobalt (Co)

S 3.2µg/L <2.0 7.3Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S 3.5µg/L 2.5 3.3Molybdeen (Mo)

S 8.1µg/L <3.0 8.7Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Lood (Pb)

S 11µg/L 16 11Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3

03-1-1 03 (120-220)

14-1-1 14 (120-220)

21-1-1 21 (150-250) 8085022

8085021

8085020

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

01-May-2014

01-May-2014

01-May-2014

Datum monstername



BMM.RHO.NEN

1 2 3

2/2

14033200

Analysecertificaat

05-05-2014/08:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-05-2014

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2014049812/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)1)

0.14µg/L 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L 0.60 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.88 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

8.8µg/L <4.0 8.9Minerale olie (C10-C12)

<7.0µg/L <7.0 9.2Minerale olie (C12-C16)

<8.0µg/L <8.0 <8.0Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<8.0µg/L <8.0 <8.0Minerale olie (C30-C35)

<8.0µg/L <8.0 <8.0Minerale olie (C35-C40)

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

1

2

3

03-1-1 03 (120-220)

14-1-1 14 (120-220)

21-1-1 21 (150-250) 8085022

8085021

8085020

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

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 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

01-May-2014

01-May-2014

01-May-2014

Datum monstername

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014049812/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

03-1-1 03 (120-220) 8085020 03  120  220 06800299313

 8085020 03  120  220 08003167211

 8085020 03  120  220 06800299672

14-1-1 14 (120-220) 8085021 14  120  220 08003166291

 8085021 14  120  220 06800299272

 8085021 14  120  220 06800299263

21-1-1 21 (150-250) 8085022 21  150  250 08003167201

 8085022 21  150  250 06800299442

 8085022 21  150  250 06800299633
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

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

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

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

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

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

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

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)
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Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten 



Toetsing: BoToVa Wbb 2014 bodem

Projectnummer 14033200

Projectnaam BMM.RHO.NEN

Datum monstername 01-05-2014

Certificaatnummer 2014049811

Startdatum 01-05-2014

Rapportagedatum 06-05-2014

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 3,3

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 7,6

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 81,3

Organische stof % (m/m) ds 3,3 3.300

Gloeirest % (m/m) ds 96,2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 7,6 7.600

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 31.91 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,24 0.3606 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds 3,7 8.067 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 19 31.75 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0.0456 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 9,5 18.89 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 16 22.33 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 39 70.23 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

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

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 74.24 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0.0021

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0.0021

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0.0021

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0.0021

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0.0021

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0.0021

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0.0021

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0.0148 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Chryseen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0.3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

1 MM1 01 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 8085018

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: BoToVa Wbb 2014 bodem

Projectnummer 14033200

Projectnaam BMM.RHO.NEN

Datum monstername 01-05-2014

Certificaatnummer 2014049811

Startdatum 01-05-2014

Rapportagedatum 06-05-2014

Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 3,3

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 7,6

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 82

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 36 82.06 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0.2103 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds 3,8 8.285 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 14 23.40 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0.0456 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 9,9 19.69 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 14 19.54 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 32 57.62 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

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

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 74.24 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0.0021

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0.0021

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0.0021

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0.0021

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0.0021

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0.0021

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0.0021

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0.0148 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Chryseen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0.3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

2 MM2 13 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 19 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-50) 8085019

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: BoToVa Wbb 2014 bodem

Projectnummer 14033200

Projectnaam BMM.RHO.NEN

Datum monstername 24-04-2014

Certificaatnummer 2014048014

Startdatum 28-04-2014

Rapportagedatum 30-04-2014

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 0,8

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 79,8

Organische stof % (m/m) ds 0,8 0.8000

Gloeirest % (m/m) ds 99,2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds <2,0 1.400

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 54.25 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0.2410 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7.383 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 7.241 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0.0502 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 8.167 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds <10 11.02 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds <20 33.22 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

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

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122.5 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0.0245 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Chryseen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0.3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

1 MM3: 21 (100-150) 20 (150-200) 18 (100-150) 14 (150-200) 02 (100-150) 08 (100-150) 03 (150-200) 8079138

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: BoToVa Wbb 2014 bodem

Projectnummer 14033200

Projectnaam BMM.RHO.NEN

Datum monstername 24-04-2014

Certificaatnummer 2014048014

Startdatum 28-04-2014

Rapportagedatum 30-04-2014

Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 2,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4,9

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 79,1

Organische stof % (m/m) ds 2,7 2.700

Gloeirest % (m/m) ds 97

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 4,9 4.900

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 26 73.94 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0.2238 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 5.605 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 10 18.40 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0.0477 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 8,4 19.73 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds <10 10.33 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 27 54.98 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

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

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 90.74 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0.0025

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0.0025

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0.0025

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0.0025

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0.0025

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0.0025

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0.0025

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0.0181 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Chryseen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0.3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

2 MM4: 21 (50-100) 20 (50-100) 18 (50-100) 14 (50-100) 02 (50-100) 08 (50-100) 03 (50-100) 8079139

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: BoToVa Wbb 2014 grondwater

Projectnummer 14033200

Projectnaam BMM.RHO.NEN

Datum monstername 01-05-2014

Certificaatnummer 2014049812

Startdatum 01-05-2014

Rapportagedatum 05-05-2014

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

Metalen

Barium (Ba) µg/L 55 55 * 20 50 338 625

Cadmium (Cd) µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

Kobalt (Co) µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

Koper (Cu) µg/L 3,2 3,2 - 2 15 45 75

Kwik (Hg) µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

Molybdeen (Mo) µg/L 3,5 3,5 - 2 5 153 300

Nikkel (Ni) µg/L 8,1 8,1 - 3 15 45 75

Lood (Pb) µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

Zink (Zn) µg/L 11 11 - 10 65 433 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

Tolueen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

Ethylbenzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

o-Xyleen µg/L <0,10 0,07

m,p-Xyleen µg/L <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

BTEX (som) µg/L <0,90 0,63

Naftaleen µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

Styreen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

Trichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

Tetrachloormethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

Trichlooretheen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

Tetrachlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

1,1-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

1,2-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

CKW (som) µg/L <1,6 1,12

Tribroommethaan µg/L <0,20 0,14 630

Vinylchloride µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

1,1-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

1,1-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,2-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,3-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) µg/L 8,8

Minerale olie (C12-C16) µg/L <7,0

Minerale olie (C16-C21) µg/L <8,0

Minerale olie (C21-C30) µg/L <15

Minerale olie (C30-C35) µg/L <8,0

Minerale olie (C35-C40) µg/L <8,0

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr Eindoordeel

1 03-1-1 03 (120-220) 8085020 Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde -

groter dan streefwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: BoToVa Wbb 2014 grondwater

Projectnummer 14033200

Projectnaam BMM.RHO.NEN

Datum monstername 01-05-2014

Certificaatnummer 2014049812

Startdatum 01-05-2014

Rapportagedatum 05-05-2014

Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

Metalen

Barium (Ba) µg/L 37 37 - 20 50 338 625

Cadmium (Cd) µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

Kobalt (Co) µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

Koper (Cu) µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

Kwik (Hg) µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

Molybdeen (Mo) µg/L 2,5 2,5 - 2 5 153 300

Nikkel (Ni) µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

Lood (Pb) µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

Zink (Zn) µg/L 16 16 - 10 65 433 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

Tolueen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

Ethylbenzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

o-Xyleen µg/L <0,10 0,07

m,p-Xyleen µg/L <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

BTEX (som) µg/L <0,90 0,63

Naftaleen µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

Styreen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

Trichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

Tetrachloormethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

Trichlooretheen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

Tetrachlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

1,1-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

1,2-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

CKW (som) µg/L <1,6 1,12

Tribroommethaan µg/L <0,20 0,14 630

Vinylchloride µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

1,1-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

1,1-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,2-Dichloorpropaan µg/L 0,6 0,6

1,3-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0,88 0,88 * 0,6 0,8 40,4 80

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) µg/L <4,0

Minerale olie (C12-C16) µg/L <7,0

Minerale olie (C16-C21) µg/L <8,0

Minerale olie (C21-C30) µg/L <15

Minerale olie (C30-C35) µg/L <8,0

Minerale olie (C35-C40) µg/L <8,0

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr Eindoordeel

2 14-1-1 14 (120-220) 8085021 Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde -

groter dan streefwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toetsing: BoToVa Wbb 2014 grondwater

Projectnummer 14033200

Projectnaam BMM.RHO.NEN

Datum monstername 01-05-2014

Certificaatnummer 2014049812

Startdatum 01-05-2014

Rapportagedatum 05-05-2014

Analyse Eenheid 3 GSSD Oordeel RG S T I

Metalen

Barium (Ba) µg/L 63 63 * 20 50 338 625

Cadmium (Cd) µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

Kobalt (Co) µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

Koper (Cu) µg/L 7,3 7,3 - 2 15 45 75

Kwik (Hg) µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

Molybdeen (Mo) µg/L 3,3 3,3 - 2 5 153 300

Nikkel (Ni) µg/L 8,7 8,7 - 3 15 45 75

Lood (Pb) µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

Zink (Zn) µg/L 11 11 - 10 65 433 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

Tolueen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

Ethylbenzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

o-Xyleen µg/L <0,10 0,07

m,p-Xyleen µg/L <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

BTEX (som) µg/L <0,90 0,63

Naftaleen µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

Styreen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

Trichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

Tetrachloormethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

Trichlooretheen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

Tetrachlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

1,1-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

1,2-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

CKW (som) µg/L <1,6 1,12

Tribroommethaan µg/L <0,20 0,14 630

Vinylchloride µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

1,1-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

1,1-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,2-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,3-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) µg/L 8,9

Minerale olie (C12-C16) µg/L 9,2

Minerale olie (C16-C21) µg/L <8,0

Minerale olie (C21-C30) µg/L <15

Minerale olie (C30-C35) µg/L <8,0

Minerale olie (C35-C40) µg/L <8,0

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr Eindoordeel

3 21-1-1 21 (150-250) 8085022 Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde -

groter dan streefwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 

 
 AW = achtergrondwaarde 
 S = streefwaarde 
 I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek) 

 
 

 
voorkomen in: 

 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
I. 

 
Metalen 
antimoon (Sb) 
arseen (As) 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
chroom III 
chroom VI 
cobalt (Co)  
koper (Cu 
kwik (Hg) 
kwik (anorganisch) 
kwik (organisch) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn) 

 
 
4,0 
20 
- 
0,60 
55 
- 
- 
15 
40 
0,15 
- 
- 
50 
1,5 
35 
6,5 
80 
140 

 
 
22 
76 
920* 
13 
- 
180 
78 
190 
190 
- 
36 
4 
530 
190 
100 
- 
- 
720 

 
 
- 
10 
50 
0,4 
1 
- 
- 
20 
15 
0,05 
- 
- 
15 
5 
15 
- 
- 
65 

 
 
20 
60 
625 
6 
30 
- 
- 
100 
75 
0,3 
- 
- 
75 
300 
75 
- 
- 
800 

 
II. 

 
Anorganische verbindingen 
chloride 
cyaniden-vrij 
cyaniden-complex 
thiocyanaat 

 
 
- 
3 
5,5 
6,0 

 
 
 - 
20 
50 
20 

 
 
100 (Cl/l) 
5 
10 
- 

 
 
- 
1500 
1500 
1500 

 
III. 

 
Aromatische verbindingen 
benzeen 
ethylbenzeen 
tolueen 
xylenen 
styreen (vinylbenzeen) 
fenol 
cresolen (som) 
dodecylbenzeen 
aromatische oplosmiddelen (som) 

 
 
0,20 
0,20 
0,20 
0,45 
0,25 
0,25 
0,30 
0,35 
2,5 

 
 
1,1 
110 
32 
17 
86 
14 
13 
- 
- 

 
 

0,2 
4 
7 
0,2 
6 
0,2 
0,2 
- 
- 

 
 
30 
150 
1000 
70 
300 
2000 
200 
- 
- 

 
IV. 

 
Polycyclische aromatische kool-
waterstoffen (PAK's) 
naftaleen 
antraceen 
fenantreen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno(1,2,3cd)pyreen 
PAK (som 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
0,01  
0,0007 
0,003 
0,003 
0,0001 
0,003 
0,0005 
0,0003 
0,0004 
0,0004 
- 

 
 
 

70 
5 
5 
1 
0,5 
0,2 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

- 

 
V. 

 
Gechloreerde koolwaterstoffen 
vinylchloride 
dichloormethaan 
1,1-dichloorethaan 
1,2-dichloorethaan 
1,1-dichlooretheen 
1,2-dichlooretheen (cis- en trans-) 
dichloorpropanen 
trichloormethaan (chloroform) 
1,1,1-trichloorethaan 
1,1,2-trichloorethaan 
trichlooretheen (Tri) 
tetrachloormethaan (Tetra) 
tetrachlooretheen (Per) 
 
monochloorbenzeen 
dichloorbenzenen 
trichloorbenzenen 
tetrachloorbenzenen 
pentachloorbenzeen 
hexachloorbenzeen 
 
monochloorfenolen(som) 
dichloorfenolen (som) 
trichloorfenolen (som) 
tetrachloorfenolen (som) 
pentachloorfenol 
 
PCB's (som 7) 
chloornaftaleen (som) 
monochlooranilinen (som) 
dioxine (som I-TEQ) 

pentachlooraniline 

 
 
0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
0,30 
0,30 
0,80 
0,25 
0,25 
0,3 
0,25 
0,30 
0,15 
 
0,20 
2,0 
0,015 
0,0090 
0,0025 
0,0085 
 
0,045 
0,20 
0,0030 
0,015 
0,0030 
 
0,020 
0,070 
0,20 

0,000055 

0,15 

 
 
0,1 
3,9 
15 
6,4 
0,3 
1 
2 
5,6 
15 
10 
2,5 
0,7 
8,8 
 
15 
19 
11 
2,2 
6,7 
2,0 
 
54 
22 
22 
21 
12 
 
1 
23 
50 
0,00018 
 
- 

 
 
0,01 
0,01 
7 
7 
0,01 
0,01 
0,8 
6 
0,01 
0,01 
24 
0,01 
0,01 
 
7 
3  
0,01 
0,01 
0,003 
0,0009 
 
0,3 
0,2 
0,03 
0,01 
0,04 
 
0,01 
- 
- 

- 

- 

 
 
5 
1000 
900 
400 
10 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
 
180 
50 
10 
2,5 
1 
0,5 
 
100 
30 
10 
10 
3 
 
0,01 
6 
30 
- 

- 

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm 
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.  



Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 
 

voorkomen in: 
 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
VI. 

 
Bestrijdingsmiddelen 

chloordaan 
DDT (som)  
DDE (som)  
DDD (som) 
DDT/DDE/DDD (som)  
aldrin  
dieldrin  
endrin  
drins (som)  

-endosulfan  

-HCH  

-HCH  

-HCH (lindaan)  
HCH-verbindingen (som)  
heptachloor  
heptachloorepoxide (som)  
hexachloorbutadieen 
organochloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen(som landbodem) 
azinfos-methyl 
organotin verbindingen (som) 
tributyltin (TBT) 
MCPA 
atracine 
carburyl 
carbofuran 
4-chloormethylfenolen (som) 
niet-chloorhoudende bestr.mid. (som) 
 

 
 
0,0200 
0,20 
0,10  
0,020 
-  
-  
-  
-  
0,015  
0,00090  
0,0010 
0,0020 
0,0030  
- 
0,00070  
0,0020  
0,003  
0,40 
 
0,0075 
0,15 
0,065 
0,55 
0,035 
0,15 
0,017 
0,60 
0,090 

 
 
4 
1,7 
2,3 
34 
- 
0,32 
- 
- 
4 
4 
17 
1,6 
1,2 
- 
4 
4 
- 
- 
 
- 
2,5 
- 
4 
0,71 
0,45 
0,017 
- 
- 

 
 
0,02 ng/l 
- 
- 
- 
0,004 ng/l 
0,009 ng/l 
0,1 ng/l 
0,04 ng/l 
- 
0,2 ng/l 
33 ng/l 
8 ng/l 
9 ng/l 
0,05 
0,005 ng/l 
0,005 ng/l 
- 
- 
 
- 
0,05-16 ng/l 
- 
0,02 
29 ng/l 
2 ng/l 
9 ng/l 
- 
- 

 
 
0,2 
 
 
 
0,01 
- 
- 
- 
0,1 
5 
- 
- 
- 
1 
0,3 
3 
- 
- 
 
- 
0,7 
- 
50 
150 
50 
100 
- 
- 
 

 
VII. 

 
Overige verontreinigingen 
asbest 
cyclohexanon 
dimethyl ftalaat 
diethyl ftalaat 
di-isobutylftalaat 
dibutyl ftalaat 
butyl benzylftalaat 
dihexyl ftalaat 
di(2-ethylhexyl)ftalaat

 

ftalaten (som) 
minerale olie 
pyridine 
tetrahydrofuran 
tetrahydrothiofeen 
tribroommethaan 
ethyleenglycol  
diethyleenglycol  
acrylonitril  
formaldehyde  
isopropanol (2-propanol)  
methanol  
butanol (1-butanol)  
butylacetaat  
ethylacetaat  
methyl-tert-butyl ether (MTBE)  
methylethylketon  

 
 
- 
2,0 
0,045 
0,045 
0,045 
0,070 
0,070 
0,070 
0,045 
- 
190 
0,15 
0,45 
1,5 
0,20 
5,0 
8,0 
2,0 
2,5 
0,75 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,20 
2,0 

 
 
100 
150 
82 
53 
17 
36 
48 
220 
60 
- 
5000 
11 
7 
8,8 
75 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0,5 
50 
0,5 
0,5 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
15000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
600 
30 
300 
5000 
630 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
Bodemtypecorrectie 
 
Anorganische verbindingen 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten 
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; 
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de 
interventiewaarde vervangen door streefwaarde. 
 
  

10*  c + 25*  b + a

org.st. %*  c + lut. %*  b + a
*  Lst = Lb    



Bijlage 5  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 
 

STOF 
 

a 
 

b 
 

c 

 
arseen 
barium 
beryllium 
cadmium 
chroom 
cobalt 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
tin 
vanadium 
zink 

 
15 
30 
8 
0,4 
50 
2 
15 
0,2 
50 
10 
4 
12 
50 

 
0,4 
5 
0,9 
0,007 
2 
0,28 
0,6 
0,0034 
1 
1 
0,6 
1,2 
3 

 
0,4 
0 
0 
0,021 
0 
0 
0,6 
0,0017 
1 
0 
0 
0 
1,5 

 
 
 
Organische verbindingen 
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten 
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 
2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. 
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door streefwaarde. 
 
 
Nader onderzoek 
De tussenwaarde (T) is het toetsingscri-
terium ten behoeve van een nader 
onderzoek. 
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan 
is een nader onderzoek, op korte termijn, 
noodzakelijk 
 
 
 
 
 
T is de tussenwaarde; S is de streefwaarde en I is de interventiewaarde. 

10

org.st. %
*  Lst = Lb  

I) + (S*  0,5 = T  



Bijlage 6 Geraadpleegde bronnen 
 

 

 
 

 
 
 

Informatiebron 
Geraad-
pleegd 
(ja/nee) 

Toelichting 

Informatie uit kaartmateriaal etc. 
 Datum 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Historische topografische kaart ja divers  bron: www.watwaswaar.nl 

Luchtfoto ja   Google Earth 

Informatie uit themakaarten 
 Datum bron/ 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Bodemkaart Nederland ja   www.bodemdata.nl 

Grondwaterkaart Nederland ja    

Bodemloket.nl ja    

Informatie van eigenaar / terreingebruiker / 
opdrachtgever 

 Datum 
uitgevoerd 

Contactpersoon Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja april 2014 Dhr. S. Tamminga  

Huidig gebruik locatie ja    

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja    

Toekomstig gebruik locatie ja    

Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken  ja    

Verhardingen/kabels en leidingen locatie ja    

Informatie van gemeente 
 Datum 

uitgevoerd 
Contactpersoon Opmerkingen 

Archief Bouw- en woningtoezicht n.v.t. april 2014   

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet n.v.t.    

Archief ondergrondse tanks ja    

Archief bodemonderzoeken ja    

Gemeenteambtenaar milieuzaken n.v.t.    

Informatie uit terreininspectie  
Datum 

uitgevoerd 
 Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 24 april 2014   

Huidig gebruik locatie ja    

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja    

Verhardingen ja    



 

  

 

Over Econsultancy..     
 

 

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en 

concrete oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage 

leveren aan een duurzaam en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 

w e r k w i j z e  

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerken onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 

eenduidige aanspreekpunt voor de klant en is verantwoordelijk voor alle aspecten van het project: kwaliteit, 

tijd, geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig 

en vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  

 

Kenmerkend voor onze werkwijze is dat we altijd in dialoog met de opdrachtgever tot concrete en direct 

toepasbare oplossingen komen. In onze manier van werken willen wij graag vier kernkwaliteiten centraal stellen: 

kennis, creativiteit, pro-actief handelen en partnerschap.  

 

k e n n i s  

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 

bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Kenmerkend 

voor Econsultancy vinden wij dat wij alle beschikbare kennis snel en effectief inzetten. Onze medewerkers 

vormen ons belangrijkste kapitaal. Ook persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want ons werk 

vraagt steeds om nieuwe kennis en nieuwe verantwoordelijkheden. 

 

c r e a t i v i t e i t  

Medewerkers van Econsultancy zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in 

achtneming van de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel 

van de opdrachtgever te bereiken. Dit vraagt om flexibiliteit en betrokkenheid.  

 

k w a l i t e i t 

Continue wordt door ons gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het 

leveren van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat 

daadwerkelijk op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de 

klanttevredenheid centraal.  Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2000. 

Tevens is Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  

 

o p d r a c h t g e v e r s 

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Dat kan in 

bijvoorbeeld het werkveld bodem gaan van een klein (verkennend bodemonderzoek voor een woonhuis) tot 

groot (het in kaart brengen van de bodemvervuiling van een geheel vliegveld) project.  Projecten in opdracht 

van de rijksoverheid tot de particulier, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten kennen een 

grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in andere 

gevallen meer adviserend.  

 

Steeds vaker wordt ook onderzoek binnen meerdere disciplines door onze opdrachtgevers verlangt. Onze 

medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf (deel)onderzoeken uit te voeren. 

Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten kan, indien gewenst, een uitgebreide 

referentielijst worden verschaft.  

 

 

 

Vestiging Limburg  Vestiging Gelderland  Vestiging Brabant 

Rijksweg Noord 39 Fabrieksstraat 19c Rapenstraat 2 

6071 KS  Swalmen 7005 AP Doetinchem 5831 GJ  Boxmeer 

Tel. 0475 - 504961 Tel. 0314 - 365150 Tel. 0485 - 581818 

Swalmen@Econsultancy.nl Doetinchem@Econsultancy.nl Boxmeer@Econsultancy.nl



 

 



Bijlage 11  Cultuurhistorie

 

170



Cultuur Historische Monumenten     28-04-2014

Provincie Zeeland  (28-4-2014)                                             Pagina 1 van 3

 
Gemeente SCHOUWEN-DUIVELAND Plaats ZONNEMAIRE
Straat KIJKUITSEDIJK 3 
Naam Oud Bommende Postcode 4316PN
Monumentsoort BOER Mon. Nr 576
Object Nr Code BOER-41057
Situering > 100 m. van openbare weg Locatie
Complex Kom Buiten
Wetsart Msp
Bouwjaar van Bouwjaar tot
Xcoordinaat 54736 Ycoordinaat 416171 
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Link 

 

Link 

 

Link 
 

Link 
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Link 

 

Link 

 

Link 
 

Link 

 

Link 

 

Link 

 

Link 

 

Link 
 

Link 

 

Link 

 

Link 

 

Link 

 

Link 

Beschrijving

Boerderijcomplex bestaande uit een groot aantal onderdelen. Door de toevoeging van een groot venster in de 
zijgevel met bijbehorend zonnescherm is de monumentale uitstraling van het woonhuis aangetast. De schuur 
achter het woonhuis stamt uit de periode rond het midden van de 20ste eeuw. De tegen de gevel geplaatste 
damwandplaten hebben het karakter van de schuur aangetast. Ook de beide aanbouwen aan weerszijden van de
schuur tasten de monumentale waarde van de schuur aan. Naast de schuur staat een grote moderne schuur met 
een geringe cultuurhistorische waarde. De kleine schuur tussen de beide grotere schuren heeft een gewijzigde 
indeling in de kopgevel. Achter de grote schuur staat nog een houten wagenschuur, die zijn waarde in de eerste 
plaatst ontleent aan het feit dat deze een onderdeel vormt van het ensemble. De aardappelloods heeft een 
gewijzigde gevelindeling en zal uit de periode van na de Tweede Wereldoorlog stammen. De moderne schuren 
met kapschuur zijn relatief modern. De kapschuur is vermoedelijk een verbouwde oudere schuur. Het kippenhok 
dat zich op het erf bevindt is een fraai en gaaf bewaard voorbeeld van een kippenhok.

Waardering boerderijen

WOONHUIS
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--------------------------------------------------
Authenticiteit    : B
Architectuur      : B
Zeldzaamheid  : B
Datering            : B
Eindoordeel     : B

SCHUUR 1
--------------------------------------------------
Authenticiteit     : B
Architectuur       : B
Zeldzaamheid  : B
Datering             : B
Eindoordeel      : B

SCHUUR 2
--------------------------------------------------
Authenticiteit     : B
Architectuur       : B
Zeldzaamheid  : B
Datering             : B
Eindoordeel      : B

ERF
--------------------------------------------------
Authenticiteit     : C
Eindoordeel       : C

WAGENSCHUUR
--------------------------------------------------
Authenticiteit     : B
Eindoordeel       : B

OVERIGE GEBOUWEN
--------------------------------------------------
Authenticiteit     : A
Eindoordeel       : A

BEOORDELINGEN
--------------------------------------------------
Ensemble waarde :              B
Stedebouwkundige context : B

OPMERKINGEN
bijgebouw = kippenhok
ook aanwezig: aardappelschuur, kaploods en hondenhok alle te waarderen met B.

INDICATIEF EINDOORDEEL: B

Redengevende omschrijving

Hoofdvorm:
Boerderij bestaat uit losse delen; lostaand woonhuis met voordeur in zijgevel; inrijdeuren schuur in zijgevel

Functie: 
gedeeltelijk agrarisch - minicamping

Bebouwing:
schuur
woonhuis
moderne schuur
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kapschuur
wagenschuur
garage
kippenhok
voormalige stal
hondenhok
aardappelkelder

Erfonderdelen: 
eigentijdse tuin
boomgaard

Erfafscheiding: 
bomenrij
(deels) haag /hagen

Erfindeling: 
gewijzigd

Onderlinge relatie: 
ongeschonden

 

Categorie indeling
Rol Categorie Categorie soort Categorie code Categorie omschrijving
HUIDIG BOERSTATUS MIP MIP monument
HUIDIG BOERWAARDE B Indicatief eindoordeel B




