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Sectie indeling 



Resultaten 

Meting op 24 juni 2014, 9:30u. 

 

Sectie Capaciteit Aantal bezet 
aantal 
vrij bezettingsgraad 

1 Harlingertrekweg 51 53 0 103,9215686 

2 P-UWV 89 78 11 87,64044944 

3 Harlingertrekweg 2 77 79 0 102,5974026 

4 P-terrein UPC 37 28 9 75,67567568 

5 P-terrein ING 202 207 0 102,4752475 

6 Harlingertrekweg 3 49 47 2 95,91836735 

7 P-garage ING 140 139 1 99,28571429 

8 P-ING fontein 28 13 15 46,42857143 

9 Harlingertrekweg 4 81 80 1 98,7654321 

10 P-GGD 61 54 7 88,52459016 

11 P-terrein gemeente 58 11 47 18,96551724 

12 Van der Nootstraat 46 48 0 104,3478261 

13 P-belastingdienst 125 84 41 67,2 

14 Harlingertrekweg 5 (WTC) 105 97 8 92,38095238 

15 WTC 104 14 90 13,46153846 

16 WTC 2 80 3 77 3,75 

17 WTC 3 87 64 23 73,56321839 

18 WTC 4 97 0 97 0 

19 WTC 5 (ongeregeld) 19 19 0 100 

20 Casino 84 6 78 7,142857143 

21 KvK 22 10 12 45,45454545 

22 KvK bezoekers 9 2 7 22,22222222 

Totaal 1651 1136 526 68,80678377 
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Inleiding 
 
Aan de Tesselschadestraat, tussen de Reviusstraat en de van der Nootstraat, wordt een nieuwe 
parkeergarage gebouwd. De garage gaat dienst doen als parkeergelegenheid voor de 
omliggende kantoren en moet een oplossing bieden voor de huidige parkeeroverlast in de 
omgeving. Tegelijkertijd wordt het Bestemmingsplan Vosseparkwijk geactualiseerd en zijn er 
plannen om deze omgeving anders te ontsluiten.  
 
In dit kader dient uit het oogpunt van de “Wet Luchtkwaliteit” inzichtelijk worden gemaakt of 
deze ontwikkeling niet bijdraagt tot overschrijding van de normen voor de luchtkwaliteit of 
niet in betekenende mate bijdraagt. 
 
In dit onderzoek zal in het hoofdstuk “opzet van het onderzoek”  duidelijk gemaakt worden  
waarom  en hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. 
 
In het hoofdstuk “verkeersaantrekkende werking” wordt een verantwoording gegeven over de 
gebruikte verkeersgegevens. 
 
In het laatste hoofdstuk zullen aan de hand van de uitkomsten van de CAR II berekening  de 
conclusie getrokken worden of deze ontwikkeling doorgang kan vinden of niet vanwege de 
toetsing aan de luchtkwaliteitsnormen. 
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Opzet onderzoek 
 
Doel van het onderzoek is om vast te stellen of de “nieuwe” ontwikkeling niet leidt tot 
overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen zoals vastgelegd in de Wet milieubeheer. 
 
Indien er wel sprake is van overschrijding  dient vastgesteld te worden of er sprake is van een 
overschrijding die in betekenende mate bijdraagt of niet. 
 
De eerste toets die uitgevoerd wordt is of er sprake is van een ontwikkeling die “niet in 
betekenende mate” bijdraagt. Wordt dit vastgesteld dan is nader onderzoek niet noodzakelijk. 
Dit wordt vastgesteld middels de zgn. “NIBM Tool”. 
 
Indien de bijdrage mogelijk in betekenende mate is, is nader onderzoek noodzakelijk. Dit 
nader onderzoek zal uitgevoerd worden middels het luchtkwaliteitberekeningsprogramma 
CAR II. 
 
De ontwikkeling betreft hier een parkeergarage in relatie met de actualisatie van het 
bestemmingsplan Vosseparkwijk en de nieuwe ontsluiting van dit kantorengebied. Voor de 
nieuwe ontsluiting moet nog een keuze gemaakt uit 2 varianten. De eerste is via een nieuwe 
brug over de Harlingervaart en de ander via een nieuwe aansluiting op de Heliconweg. Voor 
het aspect luchtkwaliteit gaan we uit van de  worst-case.   
 
De berekeningen worden uitgevoerd op basis van verkeersgegevens afkomstig uit het 
verkeersmodel van gemeente Leeuwarden.  
 
Er wordt een berekening gemaakt voor de huidige situatie en indien noodzakelijk voor de 
situatie in de toekomst. 
Er wordt voor de huidige situatie in eerste instantie gerekend met de geprognosticeerde 
verkeerscijfers uit 2021. Indien er in deze situatie aan de normen wordt voldaan volstaat één 
berekening, n.l. als er in de huidige situatie met de hogere verkeersintensiteiten uit 2021 aan 
de normen wordt voldaan, wordt er in de toekomstige situatie ook voldaan vanwege  de 
schonere motoren in de toekomst. Indien er niet aan de normen wordt voldaan zullen de 
berekeningen uitgevoerd worden met de verkeerscijfers die horen bij de betreffende jaartallen. 
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Verkeersaantrekkende werking 
 
Voor de toevoerwegen van het te ontsluiten gebied zijn geen verkeerstellingen bekend binnen 
de gemeente Leeuwarden.  
 
De verkeersgegevens worden gegenereerd via het verkeersmodel van de gemeente 
Leeuwarden. 
 
In het verkeersmodel is rekening gehouden met de invulling van het kantorengebied aan de 
zuidzijde van de Tesselschadestraat. De parkeergarage is daar onderdeel van en geldt in die 
zin niet als extra verkeersaantrekkende  factor. 
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Uitkomsten / Conclusie 
 
Toets “Niet in betekenende mate” 
De verkeersintensiteiten worden ingevoerd op basis van het weekdaggemiddelde en het 
percentage vrachtverkeer. Omdat er uitgegaan wordt van een worst-case situatie wordt er geen 
uitsplitsing gemaakt tussen middelzwaar en zwaar verkeer. 
De uitkomst is dat de bijdrage van het extra verkeer mogelijk in betekenende mate is (zie 
bijlage I) Nader onderzoek met CAR II is noodzakelijk. 
 
CAR II onderzoek 
Conform de reken- en meetmethodiek wordt het rekenpunt op 10 m van de rand van de weg 
gelegd. In dit geval ligt het rekenpunt op 15 m van de wegas van de Tesselschadestraat en op 
13 meter van de Reviusstraat. 
Er wordt in eerste instantie getoetst aan het eerste wegvak van de Tesselschadestraat. Dit is 
het drukste punt. Er is hier gekozen voor de situatie waarbij de aansluiting voor de ontsluiting 
van het kantorengebied op de Heliconweg wordt gerealiseerd. Dit is de worst-case.  
Er is hier in 2021 sprake van een weekdaggemiddelde van 24921 mvt/etm. Hiervan is 6,1% 
middelzwaar en 1,3%  zwaar verkeer. 
Wanneer op voor het jaar 2010 voldaan wordt aan de normen voor luchtkwaliteit, wordt er 
ook in de toekomst voldaan. 
Voor de Reviusstraat is uitgegaan van een verkeersintensiteit die gelijk is aan de 
verkeersintensiteit van de Tesselschadestraat (wegvak Heliconweg-van der Nootstraat) minus 
de verkeersintensiteit van de Tesselschadestraat(wegvak van der Nootstraat-Reviustraat). Dit 
zijn 5923 mvt. Deze  prognose ligt zeker hoger dan de werkelijke verkeersintensiteit want ook 
een deel zal van de Brederostraat gebruik maken. Als worst-case voldoet deze 
verkeersintensiteit zeker.    
 
De overige parameters die ingevoerd zijn in de berekening zijn: 
Fractie autobus:  0 
Parkeerbewegingen:  0 
Snelheidstype:   Normaal stadsverkeer 
Wegtype:   3b (Streetcanyon) 
Bomenfactor:   1 
Fractie stagnatie:  0 
 
De uitkomst van de berekening CAR II (zie bijlage II) laat zien dat er in de worst-case situatie 
ruim aan de normen (zie bijlage III) wordt voldaan. 
Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de realisatie van de parkeergarage 
in combinatie met de gewijzigde ontsluitingsstructuur van het kantorengebied uit het oogpunt 
van luchtkwaliteit geen beperkingen oplevert. 
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Bijlage I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Extra verkeer als gevolg van het plan

Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde) 1317

Aandeel vrachtverkeer 7,4%

Maximale bijdrage extra verkeer NO2 in μg/m3 2,57

PM10 in μg/m3 0,46

1,2

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als 
gevolg van een plan op de luchtkwaliteit

Conclusie

De bijdrage van het extra verkeer is mogelijk in betekenende mate;

nader onderzoek noodzakelijk

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in μg/m3



Bijlage II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Rapportage no2pm10 

Naam rekenaar, vrij.  

Versie 9.0.3 

Stratenbestand Parkeergarage Revius 

Jaartal 2010 

Meteorologische conditie Gepasseerd jaar 

Resultaten inclusief zeezoutcorrectie 6 dagen 

Resultaten inclusief zeezoutcorrectie 6 µg/m3 

Schalingsfactor emissiefactoren   

Personeneauto's 1 

Middelzwaar verkeer 1 

Zwaar verkeer 1 

Autobussen 1 

        NO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM10 (µg/m3) 

Plaats Straatnaam X Y Jaargemiddelde Jm 
achtergrond 

# Overschrijdingen 
grenswaarde 

# Overschrijdingen 
plandrempel 

Jaargemiddelde Jm 
achtergrond 

# Overschrijdingen 
grenswaarde 

# Overschrijdingen 
plandrempel 

Leeuwarden Tesselschadestraat 181031 579271 28,8 15,2 0 0 17,5 20,9 7 0 

Leeuwarden Reviusstraat 181031 579261 19,6 15,2 0 0 15,6 20,9 4 0 

  
  

Achtergrondgegevens NO2 Achtergrondgegevens PM10 

        NO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) fNO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) O3 (µg/m3) O3 (µg/m3) O3 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM10 (µg/m3) 

Plaats Straatnaam X Y 
Jm achtergrond 
Sanerings-tool 

Jm achtergrond 
GCN 

Jm bijdrage 
Rijks-wegen 

Jm bijdrage 
Rijks-wegen 

Jm bijdrage 
Schiphol 

Jm achtergrond 
Sanerings-tool 

Jm achtergrond 
GCN 

Jm bijdrage 
Schiphol 

Jm achtergrond 
Sanerings-tool 

Jm achtergrond 
GCN 

Jm bijdrage 
Rijkswegen 

Leeuwarden Tesselschadestraat 181031 579271 15,1 15,2 0,3 0,2 0 46,9 46,8 0,0  20,9 20,9 0 

Leeuwarden Reviusstraat 181031 579261 15,1 15,2 0,3 0,2 0 46,9 46,8 0,0  20,9 20,9 0 

Page 1 of 1
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Bijlage III  
 
Luchtkwaliteitsnormen 
Stof type norm  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
SO2 1    350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 
 2    125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 
NO2 3    200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
 4    290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 
 5     40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
 6    58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 
PM10 5    40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
 6    46 45 43 42 40      
 7    50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
 8    70 65 60 55 50      
CO 9       6   6   6   6   6   6   6   6   6   6 
Benzee n 5        10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
BaP 5      1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 
       
 
      -3- 
1  grenswaarde (humaan; uur gemiddelde dat 24 keer per jaar mag worden overschreden in µg/m3) 
2  grenswaarde (humaan; 24 uurgemiddelde dat 3 keer per jaar mag worden overschreden in µg/m3) 
3  grenswaarde (humaan; uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden overschreden in µg/m3) 
4  plandrempel voor zeer drukke verkeerssituaties  
   (uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden overschreden in µg/m3) 
5  grenswaarde (humaan; jaargemiddelde in µg/m3) 
6  plandrempel (jaargemiddelde in µg/m3) 
7  grenswaarde (humaan; 24 uurgemiddelde dat 35 keer per jaar mag worden overschreden in µg/m3) 
8  plandrempel (humaan; 24 uurgemiddelde dat 35 keer per jaar mag worden overschreden in µg/m3) 
9  grenswaarde (humaan; 98 percentiel van 8 uurgemiddelden in mg/m3) 
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1 Inleiding
In opdracht van gemeente Leeuwarden is door Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. in februari 2013 een
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Tesselschadestraat 51 te Leeuwarden.

Aanleiding
De aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is de realisatie van een parkeergarage met
benzineservicestation ter plaatse van de onderzoekslocatie, waarbij het huidige benzineservicestation
wordt opgeheven.

Doel
Het onderzoek heeft diverse doelen:

 inzicht verkrijgen in verdenkingen ten aanzien van bodemverontreiniging;

 daar waar sprake is van verdachte deellocaties (o.a. restverontreiniging) wordt inzicht verkregen in
de actuele bodemkwaliteit;

 ten aanzien van het huidige benzineservicestation wordt de eindsituatie van de bodemkwaliteit
vastgelegd;

 ten behoeve van het te realiseren benzineservicestation wordt de nulsituatie van de bodem
vastgelegd.

Onderzoeksstrategie en kwaliteit
Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740 (Onderzoeksstrategie bij
verkennend onderzoek, NEN, 2009).

Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en betrouwbaarheid/garanties van het
onderzoek wordt verwezen naar bijlage 5.

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de resultaten van
het onderzoek beschreven.
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2 Vooronderzoek

2.1 Algemeen

Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan-/ afwezigheid,
de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten behoeve van het opstellen van
een hypothese dient een vooronderzoek te worden uitgevoerd overeenkomstig de NEN 5725 (Strategie
voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, NNI, januari 2009).

Op basis van de verzamelde basisinformatie, de aanleiding van het onderzoek en de mate van
verdachtheid van de onderzoekslocatie is gekozen voor een beperkt vooronderzoek. Het beperkt
vooronderzoek richt zich alleen op de onderzoekslocatie.

2.2 Locatiegegevens

In onderstaande overzicht worden de bekende locatiegegevens samengevat weergegeven.

Adres : Tesselschadestraat 51 te Leeuwarden;
Kadastrale aanduiding : gemeente Leeuwarden, sectie D, nummer 8908, 9666 en 10209;
Oppervlakte : circa 0,4 hectare;
Huidige gebruik : benzineservicestation met autowasplaats

locatie is tevens deels in gebruik als parkeerplaats;
Toekomstige gebruik : benzineservicestation met wasplaats en parkeergarage;
Verharding : grotendeels verhard met klinkers/tegels en vloeistofdichte verharding;
Huidige tanks : ondergrondse gecomparimenteerde tank 50 m

3
(35m

3
dieselolie en 15m

3

superplus-benzine;
ondergrondse tank 60 m

3
(45 m

3
Euroloodvrije benzine en 15 m

3

superbenzine;
Asbest : voor zover bekend zijn geen asbestverdachte materialen op de

onderzoekslocatie aanwezig of aanwezig geweest;
Dempingen : op de locatie zijn voor zover bekend geen dempingen aanwezig.

De onderzoekslocatie is gelegen tussen de Reviusstraat en de Van Noortstraat aan de zuidzijde van de
Tesselschadestraat. Op de onderzoekslocatie is een benzineservicestation aanwezig met een
autowasplaats. Tevens is een deel van de onderzoekslocatie in gebruik als parkeerplaats. Het
benzineservicestation bestaat uit drie afleverzuilen op een vloeistofdichte vloer voor personenauto's en
een oostelijk gelegen afleverzuil voor dieselolie voor vrachtwagens.
De toekomstige inrichting van de locatie zal bestaan uit een nieuw overdekt benzineservicestation
bestaande uit een tweetal afleverzuilen en een ondergrondse gecompartimenteerde tank (50 m

3
Euro

95, 40 m
3

diesel, 10 m
3

Super+98). De toekomstig vulpunten zijn gesitueerd aan de wegzijde langs de
Van der Nootstraat. Tevens zal een nieuwe autowasplaats en autowasboxen op de locatie gerealiseerd
worden. Het benzineservicestation zal onderdeel uitgaan maken van de toekomstige parkeergarage. De
parkeergarage zal de gehele onderzoekslocatie beslaan.

Bodemonderzoeken
Uit de informatie van de opdrachtgever blijkt dat op de ter plaatse van het benzineservicestation reeds
bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. Uit de resultaten van de bodemonderzoeken blijkt dat op de locatie
een bodemverontreiniging is aangetoond ter plaatse van de onderzoekslocatie. De
bodemverontreiniging is gesaneerd en uit het saneringsevaluatie-verslag blijkt dat hierbij een marginale
restverontreiniging is achtergebleven. De resverontreiniging betreft een licht verhoogde gehalte aan
minerale olie ter plaatse van putwand E. Putwand E was gelegen langs de oostelijk wegkant van de uitrit
van het huidige tankstation. Bij de herinrichting van de onderzoekslocatie zal deze restverontreiniging
fysiek bereikbaar worden. Door het bevoegd gezag is gesteld dat de restverontreiniging verwijderd dient
te worden zodra deze fysiek bereikbaar is.
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2.3 Conclusie vooronderzoek

Op basis van het vooronderzoek zijn de in onderstaande tabel opgenomen deellocaties te
onderscheiden.

Tabel 2.1: Overzicht deellocaties

Deellocatie

I huidige oostelijke vloeistofdichte vloer en dieselolietankplaats

II toekomstige vloeistofdichte vloer en pompeiland

III restverontreiniging wegzijde Tesselschadestraat (voormalige putwand E)

IV huidige ondergrondse tanks

V toekomstige ondergrondse tanks

VI huidige vloeistofdichte vloer en pompeiland

VII toekomstige vulpunten

VIII toekomstige wasplaats

IX huidige wasplaats

X toekomstige wasboxen

Overig terreindeel

De ligging van de verschillende deellocaties zijn op kaartbijlage 259550-S1 weergegeven. Aangezien de
verschillende deellocaties overlap met elkaar hebben, zijn in de onderzoeksopzet deellocaties met
elkaar gecombineerd. De gekozen onderzoeksstrategieën zijn in hoofdstuk 3 nader toegelicht.
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3 Verrichte werkzaamheden
In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de te onderzochte deellocaties die op basis van
de beschikbare voorinformatie naar voren zijn gekomen. De deellocaties zijn ruimtelijk ingedeeld,
waarbij sprake is overlap van verdachte activiteiten van het huidige tankstation en het te realiseren
tankstation. Verder zijn de uitgevoerde veldwerkzaamheden en het verrichte laboratoriumonderzoek
samengevat weergegeven in de tabel. De veldwerkzaamheden zijn verricht in februari 2013.

Tabel 3.1: Deellocaties, onderzoeksstrategie en uitgevoerde werkzaamheden

# gezien het intensieve onderzoek op de locatie ter plaatse van de verdachte deellocatie wordt voorgesteld het overige terrein aangepaste te
onderzoeken. Dit betekent minder boringen maar wel dieper doorzetten. Geen peilbuis tenzij er zintuiglijk bijzonderheden worden
waargenomen.

## meerdere peilbuizen tpv de verdachte deellocatie worden aanvullend onderzocht op het standaardpakket grondwater.
1) Standaardpakket grond:zware metalen (9), PCB 7, PAK 10, minerale olie (GC), organische stof en lutum;

Standaardpakket grondwater: zware metalen (9), vluchtige aromaten (BTEXN), vluchtige koolwaterstoffen (17 stuks), minerale olie (GC);
MTBE/ETBE: methyl-tert-butyl ether en ethyl-tert-butyl ether;

Uitgangspunten onderzoeksopzet
Met betrekking tot de nulsituatie en eindsituatie ter plaatse van het te realiseren en het reeds
bestaande benzineservicestation is als uitgangspunt gehanteerd dat de met een boordiepte van
3,0 m -mv de bodemlaag op 0,5 meter beneden de onderzijde van de tanks behaald wordt.
Ten aanzien van de boringen van het leidingwerk en de ontluchtingspunten is als uitgangspunt gekozen
dat hierin wordt voorzien middels de boringen van het "overige terrein".
Gezien het ontbreken van zintuiglijke waarneming ten aanzien van minerale olie zijn naar aanleiding van
bovengenoemde uitgangspunten geen verdere acties uitgezet.

Uitvoeringsaspecten
De boringen zijn verricht binnen de eigendomsgrenzen van Gemeente Leeuwarden. Er zijn geen
boringen verricht op het terrein van derden.

Tijdens de terreininspectie binnen het onderzoeksgebied en bij het uitvoeren van de boringen is
aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbestverdachte materialen op het maaiveld of in het
opgeboorde materiaal.

De boorlocaties zijn weergegeven op situatietekening 259550-S1.

Veldwerkzaamheden LaboratoriumonderzoekDeellocatie, oppervlakte en
onderzoeksstrategie

Voormalige en
huidige verdachte
onderdelen

Toekomstige
verdachte
onderdelen

boringnrs.
(diepte in m -mv)

peilbuisnrs.
(diepte m -mv)

Analyses grond 1) Analyses
grondwater 1)

locatie noord-oost (I, II en III)
ca 200m2 (VEP/NUL/NTA5755)

dieselafleverpunt
vulpunten
restverontreiniging

afleverpunten 1-02, 1-03 (2,0)
1-04 t/m 1-06 (1,0)

1-01 (3,0) 1x minerale olie
1x BTEXN

1x standaardpakket
1x MTBE/ETBE

locatie midden-noord (IV)
ca 150m2 (VEP-OO)

2x ondergr tanks
(110m3)

OBAS 2-03 t/m 2-05 (3,0) 2-01, 2-02 (3,0) 1x minerale olie
1x BTEXN

2x minerale olie
2x BTEXN
2x MTBE/ETBE

locatie midden (VIII, IX en X)
ca 200m2 (VEP/ NUL)

wasplaats/OBAS wasplaats 3-02 (2,0)
3-03 t/m 3-05 (1,0)

3-01 (3,0) 1x minerale olie
1x BTEXN

1x standaardpakket
1x MTBE/ETBE

locatie noord-west (V, VI en VII)
ca 350m2 (VEP/NUL-OO)

afleverpunten 2x ondergr tanks
(70m3)
vulpunten

4-02 t/m 4-04,
4-06 (2,0)
4-05, 4-07 (1,0)

4-01 (3,0) 2x minerale olie
2x BTEXN

1x standaardpakket
1x MTBE/ETBE

overige terrein
ca 3.000m2

VED-HE #

- - 5-01 t/m 5-07 (1,5) # 3x standaard-
pakket grond

##
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4 Onderzoeksresultaten

4.1 Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn
opgenomen in bijlage 1.

Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem tot circa 0,7 m -mv uit zeer fijn, zwak siltig zand bestaat.
Vervolgens bestaat de bodem tot circa 3,0 m -mv (maximale boordiepte) uit blauwgrijze, matige siltige
klei.

Bij het uitvoeren van het veldonderzoek zijn waarnemingen gedaan die kunnen duiden op de mogelijke
aanwezigheid van een bodemverontreiniging. De afwijkende veldwaarnemingen zijn weergegeven in
tabel 4.1.

Tabel 4.1: Veldwaarnemingen
VeldwaarnemingenBoring Einddiepte

m -mv Diepte m -mv Waarneming

Grondsoort

1-03 2,00 1,50 - 2,00 Sporen slib Klei

4-01 3,10 1,10 - 2,00 Sporen slib Klei

4-02 2,00 1,50 - 2,00 Slib Zand

Uit de zintuiglijke waarnemingen blijkt dat plaatselijk slibbijmengingen zijn aangetroffen. Er zijn

zintuiglijke geen olie-waterreacties waargenomen bij de uitvoer van het veldwerk.

Tevens zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen op het maaiveld of in de opgeboorde grond.

4.2 Analyseresultaten

4.2.1 Toetsingskader

De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn weergegeven in
bijlage 2. De analysecertificaten zijn toegevoegd in bijlage 4.

De resultaten zijn getoetst aan de actuele achtergrond-, streef- en interventiewaarden uit de Circulaire
bodemsanering 2009. De achtergrond- en interventiewaarden zijn voor de grond afhankelijk van het
organisch stof- en lutumgehalte. Een toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bijlage 3.

In de tekst zal de term 'licht verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de achtergrond- of
streefwaarden en lager dan de tussenwaarden. De term 'matig verhoogd' wordt gebruikt bij gehalten
hoger dan de tussenwaarden en lager dan de interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt
gebruikt bij gehalten hoger dan de interventiewaarden.
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4.2.2 Grond

In de volgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende achtergrond-, tussen- of
interventiewaarde overschrijden.

Tabel 4.2: Overschrijdingstabel grond
Parameters(Meng)monster

(traject m -mv)
Deelmonsters Veldwaarneming

> AW =< T > T =< I > I

locatie noord-oost (I, II en III):

1-01-7 (0,10 - 0,30) 1-01-7 - - - -

1-03-5 (1,10 - 1,30) 1-03-5 - - - -

locatie midden-noord (IV):

2-01-7 (1,10 - 1,30) 2-01-7 - - - -

locatie midden (VIII, IX en X):

MM01 (0,00 - 0,50) 3-01-1; 3-02-1;
3-03-1; 3-04-1;
3-05-2

- PCB (7) (0,0055) - -

locatie noord-west (V, VI en VII)

4-01-8 (1,00 - 1,20) 4-01-8 Sporen slib - - -

4-06-3 (1,00 - 1,30) 4-06-3 - - - -

Overige terrein:

MM02 (0,00 - 0,50) 4-05-1; 5-01-1;
5-02-1; 5-05-1;
5-06-1; 5-07-1

- - - -

MM03 (0,00 - 0,50) 1-02-1; 1-05-1;
2-03-1; 4-02-1;
4-03-1; 4-07-1;
5-03-1; 5-04-1

- - - -

MM04 (0,50 - 1,50) 1-02-3; 2-02-3;
2-03-3; 4-02-2;
4-03-2; 4-04-2;
4-07-2; 5-01-2;
5-02-2; 5-04-2

- - - -

- : Geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde
AW, T, I= resp. achtergrond-, tussen- en interventiewaarde;
Gehalte in mg/kg tussen haakjes vermeld;

Uit de analyseresultaten blijkt dat in het mengmonster afkomstig van de bovengrond ter plaatse van de
huidige en toekomstige wasplaats een licht verhoogd gehalte aan PCB's is aangetoond. In het sporen
slibhoudende monster van de ondergrond (4-01: 1,0-1,2 m -mv) zijn geen van de geanalyseerde
parameters verhoogd aangetoond. Ter plaatse van de locatie van de restverontreiniging (1-03: 1,1-1,3
m -mv) zijn eveneens geen verhoogde gehalten aan minerale olie of vluchtige aromaten aangetoond.
Ook ter plaatse van de overige deellocaties zijn geen verhoogde gehalten aangetoond voor de
geanalyseerde parameters.
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4.2.3 Grondwater

In de volgende tabel zijn de parameters weergegeven, die de betreffende streef-, tussen- of
interventiewaarde overschrijden.

Tabel 4.3: Overschrijdingstabel grondwater
ParametersWatermonster filterdiepte

m -mv
datum Troebelheid

(NTU)
EC

(S/cm)

pH

> S =< T > T =< I > I

1-01 2,00 - 3,00 22-2-2013 172 740 7,84 Barium (140) - -

2-01 2,00 - 3,00 22-2-2013 190 530 7,51 - - -

2-02 2,00 - 3,00 22-2-2013 47,1 590 7,39 - - -

3-01 2,00 - 3,00 22-2-2013 129 670 7,69 Barium (140) - -

4-01 2,00 - 3,00 22-2-2013 61,7 1250 7,21 Barium (75) Minerale olie (350) -

- : Geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde
S, T, I= resp. streef-, tussen- en interventiewaarde;
Concentratie in μg/l tussen haakjes vermeld; 
pH: zuurgraad

EC: electrische geleidbaarheid

In het grondwater van peilbuis 4-01, gesitueerd ter plaatse van de huidige afleverpunten / rand
vloeistofdichte vloer, is in het grondwater een matig verhoogde concentratie aan minerale olie
aangetoond. Zintuiglijk zijn in deze boring sporen slib aangetroffen. Een minerale olie reactie is niet
waargenomen en evenmin zijn in het grondmonster verhoogde gehalten aangetroffen.
Ten aanzien van het verhoogde gehalte aan minerale olie wordt opgemerkt dat in het bemonsterde
grondwater een verhoogde troebelheid (> 10 NTU) is vastgesteld. Een verhoogde troebelheid kan in
sommige gevallen leiden tot een overschatting van de gehalten aan organische parameters in het
grondwater. Het is derhalve niet éénduidig vast te stellen of het verhoogde gehalte aan minerale olie in
de peilbuis 4-01 samenhangt met de aangetoonde verhoogde troebelheid of te relateren is aan de
activiteiten van het benzineservicestation. In dit kader wordt vermeld dat in het grondwater van alle
peilbuizen sprake is van een verhoogde troebelheid, wat in de overige peilbuizen niet heeft geleid tot
een verhoogde waarde aan minerale olie.

Uit de resultaten de grondwateranalyse blijkt tevens dat in het grondwater licht verhoogde
concentraties aan barium zijn aangetoond.
De zuurgraad (pH) en het elektrische-geleidingsvermogen (EC) zijn niet afwijkend van een natuurlijke
situatie.



Verkennend bodemonderzoek Tesselschadestraat 51 te Leeuwarden

Projectnr. 16546-259550
28 maart 2013, revisie 01

blad 9 van 9
ow 4.0

5 Conclusies
In het uitgevoerde bodemonderzoek is op basis van de NEN 5740 de milieuhygiënische bodemkwaliteit
ter plaatse van de onderzoekslocatie vastgesteld. De aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is
de realisatie van een parkeergarage met benzineservicestation ter plaatse van de onderzoekslocatie,
waarbij het huidige benzineservicestation wordt opgeheven.

Zintuiglijke waarnemingen
Uit de zintuiglijke waarnemingen blijkt dat plaatselijk slibbijmengingen zijn aangetroffen. Er zijn

zintuiglijke geen olie-waterreacties waargenomen bij de uitvoer van het veldwerk.

Tevens zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen op het maaiveld of in de opgeboorde grond.

Grond
Uit de analyseresultaten blijkt dat in het mengmonster afkomstig van de bovengrond ter plaatse van de
huidige en toekomstige wasplaats een licht verhoogd gehalte aan PCB's is aangetoond. Verder zijn er
geen verhoogde gehalten aangetoond voor de geanalyseerde parameters.

Grondwater
In het grondwater van peilbuis 4-01, gesitueerd ter plaatse van de huidige afleverpunten / rand
vloeistofdichte vloer, is in het grondwater een matig verhoogde concentratie aan minerale olie
aangetoond. Zintuiglijk zijn in deze boring sporen slib aangetroffen. Een minerale olie reactie is niet
waargenomen en evenmin zijn in het grondmonster verhoogde gehalten aangetroffen. Ten aanzien van
het verhoogde gehalte aan minerale olie wordt opgemerkt dat in het bemonsterde grondwater een
verhoogde troebelheid (> 10 NTU) is vastgesteld. Uit de resultaten de grondwateranalyse blijkt tevens
dat in het grondwater licht verhoogde concentraties aan barium zijn aangetoond.

Conclusies en aanbevelingen
Eindsituatie bestaande benzineservicestation
Ter hoogte van de huidige afleverpunten / rand vloeistofdichte vloer, is in het grondwater een matig
verhoogde concentratie aan minerale olie aangetoond. Aanbevolen wordt het grondwater van deze
peilbuis her te bemonsteren op minerale olie.
Verder zijn er in de grond en het grondwater in (zeer) beperkte mate enkele licht verhoogde waarden
aangetroffen, welke niet eenduidig toe te schrijven zijn aan de activiteiten van het
benzineservicestation. Aangezien het slechts een licht verhoogd gehalte betreft worden verdere
vervolgacties niet noodzakelijk geacht.

Nulsituatie toekomstige benzineservicestation
De nulsituatie van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van het toekomstige
tankstation is op basis van de huidige onderzoeksresultaten in voldoende mate vastgelegd.

Asbest
Bij de uitvoer van de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld en in de opgeboorde grond geen
asbestverdachte materialen waargenomen. Verder zijn zintuiglijk geen bodemvreemde bijmengingen in
de grond waargenomen zoals puin. Op basis van deze onderzoeksresultaten wordt de bodem als niet
asbestverdacht beschouwd.

Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke waarnemingen en
analyseresultaten van dit onderzoek.

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.
Heerenveen, maart 2013
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Verantwoording 
 

Project: Verkennend bodemonderzoek Tesselschadestraat 51 te Leeuwarden 

 

Projectnummer: 259550 

 

Bij het onderzoek zijn de volgende protocollen gevolgd (aankruisen): 

  Plaatsen van handboringen en peilbuizen (protocol 2001) 

  Nemen van grondwatermonsters (protocol 2002) 

  Milieuhygiënisch onderzoek waterbodems (protocol 2003) 

  Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem (protocol 2018) 

 

Verklaring functiescheiding 

Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van de  

BRL 2000. 

Protocol Datum/Periode Naam veldwerker* Veldwerkbureau** Handtekening 

 

2001 

14-02-2013 dhr. M. la Crois Poelsema 

Veldwerkbureau 

 
2002 

 

22-02-2013 dhr. N. van Veen Poelsema 

Veldwerkbureau 

 
 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

*   Naam invullen van de eerstverantwoordelijke veldwerker die op de betreffende datum/periode de werkzaamheden heeft uitgevoerd. 

** Alleen invullen als het veldwerk niet door Oranjewoud is uitgevoerd. 

             

 



Bijlage 1: Profielbeschrijvingen en zintuiglijke waarnemingen



Projectcode: 259550 Projectnaam:

Opdrachtgever:Projectleider: Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: 1-01
Datum: 14-2-2013
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orgineel profiel

200

(100)

Klei, matig zandig, resten schelpen, 

lenzen zand, geen olie-water reactie, 

blauwgrijs, Edelmanboor

310

(110)

Boring: 1-02
Datum: 14-2-2013

Marcel la CroisBoormeester:

0

50

100

150

200

1

2

3
5

4

klinker0

Edelmanboor, klinker
7
(7)

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, lichtbruin, 

Edelmanboor, verwerkt profiel

150

(143)

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, lichtgrijs, 

Edelmanboor, verwerkt profiel

200

(50)

Boring: 1-03
Datum: 14-2-2013

Marcel la CroisBoormeester:

0

50

100

150

200

1

2

3
5

4

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, brokken klei, resten wortels, 

geen olie-water reactie, donkerbruin, 

Edelmanboor, Verwerkt profiel50

(50)

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, lichtbruin, 

Edelmanboor

100

(50)

Klei, matig siltig, resten hout, geen 

olie-water reactie, neutraalgrijs, 

Edelmanboor, Orgineel profiel

150

(50)

Klei, matig siltig, sporen slib, geen 

olie-water reactie, neutraal blauwgrijs, 

Edelmanboor

200

(50)

Boring: 1-04
Datum: 14-2-2013

Marcel la CroisBoormeester:

0

50

100

1

3

2

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, licht bruinbeige, 

Edelmanboor, verwerkt profiel

100

(100)



Projectcode: 259550 Projectnaam:

Opdrachtgever:Projectleider: Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: 1-05
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Opdrachtgever:Projectleider: Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: 2-03
Datum: 14-2-2013
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100

(90)



Projectcode: 259550 Projectnaam:

Opdrachtgever:Projectleider: Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: 4-01
Datum: 14-2-2013

Marcel la CroisBoormeester:

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

8

4

5

6

7

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, geen olie-water reactie, 

grijsbruin, Edelmanboor, Verwerkt 

profiel

80

(80)

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen 

olie-water reactie, grijsbruin, 

Edelmanboor, Orgineel profiel
110

(30)

Klei, matig siltig, sporen slib, geen 

olie-water reactie, blauwgrijs, 

Edelmanboor

200

(90)

Klei, matig zandig, resten schelpen, 

lenzen zand, geen olie-water reactie, 

blauwgrijs, Edelmanboor

310

(110)

Boring: 4-02
Datum: 14-2-2013

Marcel la CroisBoormeester:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0

Edelmanboor, Klinker
7
(7)

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, licht grijsbeige, 

Edelmanboor, Verwerkt profiel

100

(93)

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, lichtgrijs, 

Edelmanboor

150

(50)

Zand, zeer fijn, zwak siltig, slib, geen 

olie-water reactie, donkergrijs, 

Edelmanboor

200

(50)

Boring: 4-03
Datum: 14-2-2013

Marcel la CroisBoormeester:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0

Edelmanboor, Klinker
7
(7)

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, licht grijsbeige, 

Edelmanboor, Verwerkt profiel

100

(93)

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, lichtgrijs, Zuigerboor

200

(100)

Boring: 4-04
Datum: 14-2-2013

Marcel la CroisBoormeester:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0

Edelmanboor, Klinker
7
(7)

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, licht grijsbeige, 

Edelmanboor, Verwerkt profiel

100

(93)

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, lichtgrijs, Zuigerboor

160

(60)

Klei, matig siltig, geen olie-water 

reactie, blauwgrijs, Zuigerboor

200

(40)



Projectcode: 259550 Projectnaam:

Opdrachtgever:Projectleider: Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: 4-05
Datum: 14-2-2013

Marcel la CroisBoormeester:

0

50

100

1

2

gras0

Klei, matig siltig, zwak humeus, resten 

wortels, geen olie-water reactie, 

donkerbruin, Edelmanboor, Verwerkt 

profiel50

(50)

Klei, matig siltig, geen olie-water 

reactie, grijsbruin, Edelmanboor

100

(50)

Boring: 4-06
Datum: 14-2-2013

Marcel la CroisBoormeester:

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

klinker0

Edelmanboor, Klinker
7
(7)

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, licht grijsbeige, 

Edelmanboor, Verwerkt profiel

130

(123)

Klei, matig siltig, geen olie-water 

reactie, blauwgrijs, Zuigerboor

200

(70)

Boring: 4-07
Datum: 14-2-2013

Marcel la CroisBoormeester:

0

50

100

1

2

tegel0

Edelmanboor, Tegel

4(4)

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, licht grijsbeige, 

Edelmanboor, Verwerkt profiel

100

(96)

Boring: 5-01
Datum: 14-2-2013

Marcel la CroisBoormeester:

0

50

100

150

1

2

3

braak0

Klei, matig siltig, zwak humeus, matig 

zandhoudend, geen olie-water reactie, 

grijsbruin, Edelmanboor, Verwerkt 

profiel50

(50)

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, lichtbruin, 

Edelmanboor

100

(50)

Klei, matig siltig, geen olie-water 

reactie, blauwgrijs, Edelmanboor, 

Orgineel profiel

150

(50)

Boring: 5-02
Datum: 14-2-2013

Marcel la CroisBoormeester:

0

50

100

150

1

2

3

braak0

Klei, matig siltig, zwak humeus, matig 

zandhoudend, geen olie-water reactie, 

grijsbruin, Edelmanboor, Verwerkt 

profiel50

(50)

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, lichtbruin, 

Edelmanboor

100

(50)

Klei, matig siltig, geen olie-water 

reactie, blauwgrijs, Edelmanboor, 

Orgineel profiel

150

(50)

Boring: 5-03
Datum: 14-2-2013

Marcel la CroisBoormeester:

0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, lichtbruin, 

Edelmanboor, Verwerkt profiel

50

(50)

Klei, matig siltig, geen olie-water 

reactie, blauwgrijs, Edelmanboor, 

Orgineel profiel

150

(100)



Projectcode: 259550 Projectnaam:

Opdrachtgever:Projectleider: Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: 5-04
Datum: 14-2-2013

Marcel la CroisBoormeester:

0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, lichtbruin, 

Edelmanboor, Verwerkt profiel

100

(100)

Klei, matig siltig, geen olie-water 

reactie, blauwgrijs, Edelmanboor, 

Orgineel profiel

150

(50)

Boring: 5-05
Datum: 14-2-2013

Marcel la CroisBoormeester:

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, matig siltig, zwak humeus, resten 

wortels, geen olie-water reactie, 

donker grijsbruin, Edelmanboor, 

Verwerkt profiel50

(50)

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen 

olie-water reactie, grijsbruin, 

Edelmanboor, Orgineel profiel

100

(50)

Klei, matig siltig, geen olie-water 

reactie, blauwgrijs, Edelmanboor

150

(50)

Boring: 5-06
Datum: 14-2-2013

Marcel la CroisBoormeester:

0

50

100

1

2

3

gras0

Klei, matig siltig, zwak humeus, resten 

wortels, geen olie-water reactie, 

donker grijsbruin, Edelmanboor, 

Verwerkt profiel50

(50)

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen 

olie-water reactie, grijsbruin, 

Edelmanboor, Orgineel profiel
80

(30)

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 

olie-water reactie, lichtbruin, 

Edelmanboor

100

(20)

Edelmanboor, Gestaakt obstructie

101(1)

Boring: 5-07
Datum: 14-2-2013

Marcel la CroisBoormeester:

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Klei, matig siltig, zwak humeus, resten 

wortels, geen olie-water reactie, 

donkerbruin, Edelmanboor, Verwerkt 

profiel50

(50)

Klei, matig siltig, zwak humeus, geen 

olie-water reactie, donkerbruin, 

Edelmanboor, Orgineel profiel

100

(50)

Klei, matig siltig, geen olie-water 

reactie, blauwgrijs, Edelmanboor

150

(50)



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Bijlage 2: Analyseresultaten met overschrijding normwaarden



Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding normwaarden

< : concentratie kleiner dan de rapportagegrens * : gemeten in het laboratorium
+ : concentratie groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde # : geschatte waarde door middelen van lagen

++ : concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde @ : geschatte waarde uit laagbeschrijving
+++ : concentratie groter dan de interventiewaarde & : handmatig ingevoerd

/ : detectielimiet groter dan de toetsingswaarde $ : standaard bodem

 : geen achtergrond- en interventiewaarde bekend voor deze stof
D<=I : detectielimiet kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde

D>AW : detectielimiet groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde
GAG : groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde (trigger)

Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de achtergrondwaarde

Monsternummer Eenheid 1-01-7 1-03-5
Boringnummer 1-01 1-03
Diepte (cm-mv) 10 - 30 110 - 130

ALGEMEEN
Analysedatum 22-2-2013 22-2-2013
Droge stof (%) 91,7 71,3
Lutumgehalte (% ds) * 0 * 0
Org. stofgehalte (% ds) * 0.5 * 3.7

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds
Cadmium [Cd] mg/kg ds
Kobalt [Co] mg/kg ds
Koper [Cu] mg/kg ds
Kwik [Hg] mg/kg ds
Lood [Pb] mg/kg ds
Molybdeen [Mo] mg/kg ds
Nikkel [Ni] mg/kg ds
Zink [Zn] mg/kg ds

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen mg/kg ds < 0,05 / < 0,05
Tolueen mg/kg ds < 0,05 / < 0,05
Ethylbenzeen mg/kg ds < 0,05 / < 0,05
ortho-Xyleen mg/kg ds < 0,05 ° < 0,05 °
meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds < 0,1 ° < 0,1 °
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,105 / 0,105
BTEX (totaal, 0.7 factor) mg/kg ds 0,21 ° 0,21 °
Naftaleen (BTEXN) mg/kg ds < 0,1 ° < 0,1 °

PAK
Naftaleen mg/kg ds
Fenanthreen mg/kg ds
Anthraceen mg/kg ds
Fluorantheen mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds
Chryseen mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds
Benzo(a)pyreen mg/kg ds
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie (totaal) mg/kg ds < 20 < 20

OVERIG
Artefacten g < 1,0 ° < 1,0 °

PCB`S
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds



Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding normwaarden

< : concentratie kleiner dan de rapportagegrens * : gemeten in het laboratorium
+ : concentratie groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde # : geschatte waarde door middelen van lagen

++ : concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde @ : geschatte waarde uit laagbeschrijving
+++ : concentratie groter dan de interventiewaarde & : handmatig ingevoerd

/ : detectielimiet groter dan de toetsingswaarde $ : standaard bodem

 : geen achtergrond- en interventiewaarde bekend voor deze stof
D<=I : detectielimiet kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde

D>AW : detectielimiet groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde
GAG : groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde (trigger)

Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de achtergrondwaarde

Monsternummer Eenheid 2-01-7 4-01-8
Boringnummer 2-01 4-01
Diepte (cm-mv) 110 - 130 100 - 120

ALGEMEEN
Analysedatum 22-2-2013 22-2-2013
Droge stof (%) 82,8 69,6
Lutumgehalte (% ds) * 0 * 0
Org. stofgehalte (% ds) * 0.5 * 2.7

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds
Cadmium [Cd] mg/kg ds
Kobalt [Co] mg/kg ds
Koper [Cu] mg/kg ds
Kwik [Hg] mg/kg ds
Lood [Pb] mg/kg ds
Molybdeen [Mo] mg/kg ds
Nikkel [Ni] mg/kg ds
Zink [Zn] mg/kg ds

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen mg/kg ds < 0,05 / < 0,05
Tolueen mg/kg ds < 0,05 / < 0,05
Ethylbenzeen mg/kg ds < 0,05 / < 0,05
ortho-Xyleen mg/kg ds < 0,05 ° < 0,05 °
meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds < 0,1 ° < 0,1 °
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,105 / 0,105
BTEX (totaal, 0.7 factor) mg/kg ds 0,21 ° 0,21 °
Naftaleen (BTEXN) mg/kg ds < 0,1 ° < 0,1 °

PAK
Naftaleen mg/kg ds
Fenanthreen mg/kg ds
Anthraceen mg/kg ds
Fluorantheen mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds
Chryseen mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds
Benzo(a)pyreen mg/kg ds
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie (totaal) mg/kg ds < 20 < 20

OVERIG
Artefacten g < 1,0 ° < 1,0 °

PCB`S
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds



Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding normwaarden

< : concentratie kleiner dan de rapportagegrens * : gemeten in het laboratorium
+ : concentratie groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde # : geschatte waarde door middelen van lagen

++ : concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde @ : geschatte waarde uit laagbeschrijving
+++ : concentratie groter dan de interventiewaarde & : handmatig ingevoerd

/ : detectielimiet groter dan de toetsingswaarde $ : standaard bodem

 : geen achtergrond- en interventiewaarde bekend voor deze stof
D<=I : detectielimiet kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde

D>AW : detectielimiet groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde
GAG : groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde (trigger)

Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de achtergrondwaarde

Monsternummer Eenheid 4-06-3 MM01
Boringnummer 4-06 3-01,3-02,3-03,3-04,3-05
Diepte (cm-mv) 100 - 130 0 - 50

ALGEMEEN
Analysedatum 22-2-2013 22-2-2013
Droge stof (%) 81,9 85,1
Lutumgehalte (% ds) * 0 * 6.5
Org. stofgehalte (% ds) * 0.5 * 1.3

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds < 20
Cadmium [Cd] mg/kg ds < 0,2
Kobalt [Co] mg/kg ds 2,6
Koper [Cu] mg/kg ds < 5,0
Kwik [Hg] mg/kg ds < 0,05
Lood [Pb] mg/kg ds 11
Molybdeen [Mo] mg/kg ds < 0,5
Nikkel [Ni] mg/kg ds 7,1
Zink [Zn] mg/kg ds 44

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen mg/kg ds < 0,05 /
Tolueen mg/kg ds < 0,05 /
Ethylbenzeen mg/kg ds < 0,05 /
ortho-Xyleen mg/kg ds < 0,05 °
meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds < 0,1 °
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,105 /
BTEX (totaal, 0.7 factor) mg/kg ds 0,21 °
Naftaleen (BTEXN) mg/kg ds < 0,1 °

PAK
Naftaleen mg/kg ds < 0,01 °
Fenanthreen mg/kg ds 0,08 °
Anthraceen mg/kg ds 0,02 °
Fluorantheen mg/kg ds 0,17 °
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,09 °
Chryseen mg/kg ds 0,08 °
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,05 °
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,09 °
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,07 °
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,07 °
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds 0,74

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie (totaal) mg/kg ds < 20 < 20

OVERIG
Artefacten g < 1,0 ° < 1,0 °

PCB`S
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0055 +



Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding normwaarden

< : concentratie kleiner dan de rapportagegrens * : gemeten in het laboratorium
+ : concentratie groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde # : geschatte waarde door middelen van lagen

++ : concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde @ : geschatte waarde uit laagbeschrijving
+++ : concentratie groter dan de interventiewaarde & : handmatig ingevoerd

/ : detectielimiet groter dan de toetsingswaarde $ : standaard bodem

 : geen achtergrond- en interventiewaarde bekend voor deze stof
D<=I : detectielimiet kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde

D>AW : detectielimiet groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde
GAG : groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde (trigger)

Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de achtergrondwaarde

Monsternummer Eenheid MM02 MM03
Boringnummer 4-05,5-01,5-02,5-05,5-06,5-

07
1-02,1-05,2-03,4-02,4-03,4-

07,5-03,5-04
Diepte (cm-mv) 0 - 50 0 - 50

ALGEMEEN
Analysedatum 22-2-2013 22-2-2013
Droge stof (%) 78,3 87,1
Lutumgehalte (% ds) * 20 * 3.5
Org. stofgehalte (% ds) * 2.9 * 0.7

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds 28 < 20
Cadmium [Cd] mg/kg ds < 0,2 < 0,2
Kobalt [Co] mg/kg ds 7,5 1,6
Koper [Cu] mg/kg ds 8,2 < 5,0
Kwik [Hg] mg/kg ds < 0,05 < 0,05
Lood [Pb] mg/kg ds 19 < 10,0
Molybdeen [Mo] mg/kg ds < 0,5 < 0,5
Nikkel [Ni] mg/kg ds 20 3,4
Zink [Zn] mg/kg ds 59 < 20

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen mg/kg ds
Tolueen mg/kg ds
Ethylbenzeen mg/kg ds
ortho-Xyleen mg/kg ds
meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds
BTEX (totaal, 0.7 factor) mg/kg ds
Naftaleen (BTEXN) mg/kg ds

PAK
Naftaleen mg/kg ds < 0,01 ° < 0,01 °
Fenanthreen mg/kg ds 0,02 ° < 0,01 °
Anthraceen mg/kg ds < 0,01 ° < 0,01 °
Fluorantheen mg/kg ds 0,04 ° < 0,01 °
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,03 ° < 0,01 °
Chryseen mg/kg ds 0,02 ° < 0,01 °
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,02 ° < 0,01 °
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,03 ° < 0,01 °
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds 0,02 ° < 0,01 °
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds 0,03 ° < 0,01 °
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds 0,22 0,07

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie (totaal) mg/kg ds < 20 < 20

OVERIG
Artefacten g < 1,0 ° < 1,0 °

PCB`S
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 0,0049 /



Analyseresultaten grondmonsters met overschrijding normwaarden

< : concentratie kleiner dan de rapportagegrens * : gemeten in het laboratorium
+ : concentratie groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde # : geschatte waarde door middelen van lagen

++ : concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde @ : geschatte waarde uit laagbeschrijving
+++ : concentratie groter dan de interventiewaarde & : handmatig ingevoerd

/ : detectielimiet groter dan de toetsingswaarde $ : standaard bodem

 : geen achtergrond- en interventiewaarde bekend voor deze stof
D<=I : detectielimiet kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde

D>AW : detectielimiet groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde
GAG : groter dan de achtergrondwaarde, er is geen interventiewaarde (trigger)

Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de achtergrondwaarde

Monsternummer Eenheid MM04
Boringnummer 1-02,2-02,2-03,4-02,4-03,4-

04,4-07,5-01,5-02,5-04
Diepte (cm-mv) 50 - 150

ALGEMEEN
Analysedatum 22-2-2013
Droge stof (%) 84,0
Lutumgehalte (% ds) * 2.7
Org. stofgehalte (% ds) * 0.5

METALEN
Barium [Ba] mg/kg ds < 20
Cadmium [Cd] mg/kg ds < 0,2
Kobalt [Co] mg/kg ds < 1,5
Koper [Cu] mg/kg ds < 5,0
Kwik [Hg] mg/kg ds < 0,05
Lood [Pb] mg/kg ds < 10,0
Molybdeen [Mo] mg/kg ds < 0,5
Nikkel [Ni] mg/kg ds < 3,0
Zink [Zn] mg/kg ds < 20

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen mg/kg ds
Tolueen mg/kg ds
Ethylbenzeen mg/kg ds
ortho-Xyleen mg/kg ds
meta-/para-Xyleen (som) mg/kg ds
Xylenen (som, 0.7 factor) mg/kg ds
BTEX (totaal, 0.7 factor) mg/kg ds
Naftaleen (BTEXN) mg/kg ds

PAK
Naftaleen mg/kg ds < 0,01 °
Fenanthreen mg/kg ds < 0,01 °
Anthraceen mg/kg ds < 0,01 °
Fluorantheen mg/kg ds < 0,01 °
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds < 0,01 °
Chryseen mg/kg ds < 0,01 °
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds < 0,01 °
Benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,01 °
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds < 0,01 °
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds < 0,01 °
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 facto mg/kg ds 0,07

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie (totaal) mg/kg ds < 20

OVERIG
Artefacten g < 1,0 °

PCB`S
PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0049 /



Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding normwaarden

<: concentratie kleiner dan de rapportagegrens
+: concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde

++: concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
+++: concentratie groter dan de interventiewaarde

/: detectielimiet groter dan de toetsingswaarde

: geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof
Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de streefwaarde

Monsternummer Eenheid 1-01-1-1 2-01-1-1
Diepte (cm-mv) 208 - 308 208 - 308

ALGEMEEN
Analysedatum 26-2-2013 26-2-2013
GWS (cm - mv) 100 109
pH 7.84 7.51
EC (µS/cm) 740 530

METALEN
Barium [Ba] µg/l 140 +
Cadmium [Cd] µg/l < 0,8
Kobalt [Co] µg/l < 5,0
Koper [Cu] µg/l < 15
Kwik [Hg] µg/l < 0,05
Lood [Pb] µg/l < 15
Molybdeen [Mo] µg/l 4,2
Nikkel [Ni] µg/l < 15
Zink [Zn] µg/l < 60

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen µg/l < 0,2 < 0,2
Tolueen µg/l < 0,2 < 0,2
Ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2
ortho-Xyleen µg/l < 0,1 ° < 0,1 °
meta-/para-Xyleen (som) µg/l < 0,2 ° < 0,2 °
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l 0,21 0,21
BTEX (totaal, 0.7 factor) µg/l 0,6 °
Naftaleen (BTEXN) µg/l < 0,05 < 0,05
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l < 0,2

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-Dichloorpropaan µg/l < 0,25 °
1,2-Dichloorpropaan µg/l < 0,25 °
1,3-Dichloorpropaan µg/l < 0,25 °
Dichloorpropanen (0,7 som,
1,1+1,2+1,3)

µg/l 0,53

Dichloormethaan µg/l < 0,2
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l < 0,6
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l < 0,1
Tetrachlooretheen (Per) µg/l < 0,1
Trichlooretheen (Tri) µg/l < 0,6
1,1-Dichloorethaan µg/l < 0,6
1,2-Dichloorethaan µg/l < 0,6
1,1,1-Trichloorethaan µg/l < 0,1
1,1,2-Trichloorethaan µg/l < 0,1
1,1-Dichlooretheen µg/l < 0,1
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l < 0,1 °
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l < 0,1 °
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto µg/l 0,14
Vinylchloride µg/l < 0,1
Tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2 D<I

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie (totaal) µg/l < 100 < 100
Methyl-tert-butylether (MTBE) µg/l 0,4 < 0,3 D<I

OVERIG
2-ethoxy-2-methylpropaan (Ethyl tert-
butyl ether, ETBE)

µg/l < 0,2 ° < 0,2 °



Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding normwaarden

<: concentratie kleiner dan de rapportagegrens
+: concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde

++: concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
+++: concentratie groter dan de interventiewaarde

/: detectielimiet groter dan de toetsingswaarde

: geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof
Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de streefwaarde

Monsternummer Eenheid 2-02-1-1 3-01-1-1
Diepte (cm-mv) 208 - 308 208 - 308

ALGEMEEN
Analysedatum 26-2-2013 26-2-2013
GWS (cm - mv) 111 83
pH 7.39 7.69
EC (µS/cm) 590 670

METALEN
Barium [Ba] µg/l 140 +
Cadmium [Cd] µg/l < 0,8
Kobalt [Co] µg/l < 5,0
Koper [Cu] µg/l < 15
Kwik [Hg] µg/l < 0,05
Lood [Pb] µg/l < 15
Molybdeen [Mo] µg/l < 3,6
Nikkel [Ni] µg/l < 15
Zink [Zn] µg/l < 60

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen µg/l < 0,2 < 0,2
Tolueen µg/l < 0,2 < 0,2
Ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2
ortho-Xyleen µg/l < 0,1 ° < 0,1 °
meta-/para-Xyleen (som) µg/l < 0,2 ° < 0,2 °
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l 0,21 0,21
BTEX (totaal, 0.7 factor) µg/l 0,6 °
Naftaleen (BTEXN) µg/l < 0,05 < 0,05
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l < 0,2

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-Dichloorpropaan µg/l < 0,25 °
1,2-Dichloorpropaan µg/l < 0,25 °
1,3-Dichloorpropaan µg/l < 0,25 °
Dichloorpropanen (0,7 som,
1,1+1,2+1,3)

µg/l 0,53

Dichloormethaan µg/l < 0,2
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l < 0,6
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l < 0,1
Tetrachlooretheen (Per) µg/l < 0,1
Trichlooretheen (Tri) µg/l < 0,6
1,1-Dichloorethaan µg/l < 0,6
1,2-Dichloorethaan µg/l < 0,6
1,1,1-Trichloorethaan µg/l < 0,1
1,1,2-Trichloorethaan µg/l < 0,1
1,1-Dichlooretheen µg/l < 0,1
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l < 0,1 °
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l < 0,1 °
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto µg/l 0,14
Vinylchloride µg/l < 0,1
Tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2 D<I

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie (totaal) µg/l < 100 < 100
Methyl-tert-butylether (MTBE) µg/l < 0,3 D<I < 0,3 D<I

OVERIG
2-ethoxy-2-methylpropaan (Ethyl tert-
butyl ether, ETBE)

µg/l < 0,2 ° < 0,2 °



Analyseresultaten grondwatermonsters met overschrijding normwaarden

<: concentratie kleiner dan de rapportagegrens
+: concentratie groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde

++: concentratie groter dan de tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde
+++: concentratie groter dan de interventiewaarde

/: detectielimiet groter dan de toetsingswaarde

: geen streef- en interventiewaarde bekend voor deze stof
Indien geen van bovenstaande symbolen, dan is concentratie kleiner dan de streefwaarde

Monsternummer Eenheid 4-01-1-1
Diepte (cm-mv) 208 - 308

ALGEMEEN
Analysedatum 26-2-2013
GWS (cm - mv) 68
pH 7.21
EC (µS/cm) 1250

METALEN
Barium [Ba] µg/l 75 +
Cadmium [Cd] µg/l < 0,8
Kobalt [Co] µg/l 7,5
Koper [Cu] µg/l < 15
Kwik [Hg] µg/l < 0,05
Lood [Pb] µg/l < 15
Molybdeen [Mo] µg/l < 3,6
Nikkel [Ni] µg/l < 15
Zink [Zn] µg/l < 60

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen µg/l < 0,2
Tolueen µg/l < 0,2
Ethylbenzeen µg/l < 0,2
ortho-Xyleen µg/l < 0,1 °
meta-/para-Xyleen (som) µg/l < 0,2 °
Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l 0,21
BTEX (totaal, 0.7 factor) µg/l
Naftaleen (BTEXN) µg/l < 0,05
Styreen (Vinylbenzeen) µg/l < 0,2

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-Dichloorpropaan µg/l < 0,25 °
1,2-Dichloorpropaan µg/l < 0,25 °
1,3-Dichloorpropaan µg/l < 0,25 °
Dichloorpropanen (0,7 som,
1,1+1,2+1,3)

µg/l 0,53

Dichloormethaan µg/l < 0,2
Trichloormethaan (Chloroform) µg/l < 0,6
Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l < 0,1
Tetrachlooretheen (Per) µg/l < 0,1
Trichlooretheen (Tri) µg/l < 0,6
1,1-Dichloorethaan µg/l < 0,6
1,2-Dichloorethaan µg/l < 0,6
1,1,1-Trichloorethaan µg/l < 0,1
1,1,2-Trichloorethaan µg/l < 0,1
1,1-Dichlooretheen µg/l < 0,1
cis-1,2-Dichlooretheen µg/l < 0,1 °
trans-1,2-Dichlooretheen µg/l < 0,1 °
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto µg/l 0,14
Vinylchloride µg/l < 0,1
Tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2 D<I

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie (totaal) µg/l 350 ++
Methyl-tert-butylether (MTBE) µg/l < 0,3 D<I

OVERIG
2-ethoxy-2-methylpropaan (Ethyl tert-
butyl ether, ETBE)

µg/l < 0,2 °



Bijlage 3: Toelichting op normwaarden grond en grondwater



Toelichting op normwaarden grond en grondwater

Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef-, tussen- en interventiewaarden en hun
betekenis ingegaan.

De achtergrondwaarden (AW2000) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en
geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze
achtergrondwaarden (bekend als AW2000) zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de
bodem van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale
verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht.
De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wèl en waaronder géén sprake is
van een aantoonbare verontreiniging.

De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan waarboven de
functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate kunnen zijn verminderd.
In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodem-verontreiniging, indien de gemiddelde
concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m

3
grond/slib of voor het grondwater

in tenminste 100 m
3

bodemvolume.
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de interventiewaarde zich
voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen
op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het
wel of niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval.

Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden worden
overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het grondwater) of
objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen optreden, is er sprake van een
geval van ernstige bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van verontreinigingen (bijv. op grond van
berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte termijn (binnen maximaal enkele maanden) een
verontreiniging van genoemde 25 of 100 m

3
bodemvolume kan optreden, is er sprake van een geval van ernstige

bodemverontreiniging.

De ernst en spoedeisendheid van het geval wordt vastgesteld in een nader onderzoek. Een nader onderzoek kan
worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van ernstige
bodemverontreiniging. In het overheidsbeleid wordt als criterium voor het uitvoeren van een nader onderzoek,
afhankelijk van de omstandigheden, uitgegaan van een concentratie, voor respectievelijk grond en grondwater, die
ligt boven het gemiddelde van respectievelijk de interventie- en achtergrondwaarde (T-waarde = (AW2000+I)/2)
voor grond en de interventie- en streefwaarde (T-waarde = (S+I)/2) voor grondwater.

De achtergrond- en interventiewaarden van de stoffen in de grond zijn om uiteenlopende redenen gedeeltelijk

afhankelijk gesteld van de samenstelling van de grond, nl. het gehalte lutum (bodemdeeltjes < 2 m) en/of het
gehalte organisch stof (humus).

Wanneer het gehalte van een parameter beneden de voorgeschreven rapportagegrens van de AS3000 ligt mag er
voor de betreffende parameter van worden uitgegaan dat wordt voldaan aan de achtergrond- of streefwaarde.
Voor somparameters geldt hetzelfde indien alle individuele componenten van die somparameter lager zijn dan de
voorgeschreven rapportagegrens. Indien er voor één of meerdere individuele componenten een gemeten gehalte
(zonder < teken) is of sprake is van verhoogde rapportagegrenzen, dan dient de berekende waarde te worden
getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een berekende
somwaarde waarin voor één of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 maal de
rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. Er kan onderbouwd worden geconcludeerd dat het betreffende
monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft.

Barium

In de Circulaire bodemsanering 2009 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is ingetrokken. Gebleken is

namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt.

Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een

antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium

van 920 mg/kg d.s. (voor standaardbodem). Analyses op barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de

resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is.
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Oranjewoud Heerenveen
F. Jansma
Postbus 24
8440 AA  HEERENVEEN

Uw projectnaam :
Uw projectnummer : 259550
ALcontrol rapportnummer : 11864239, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : 9B5WHRUL

Rotterdam, 22-02-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 259550.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

1-01-7 1-01-7

1-03-5 1-03-5

2-01-7 2-01-7

4-01-8 4-01-8

4-06-3 4-06-3

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 91.7  71.3  82.8  69.6  81.9  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5  3.7  <0.5  2.7  <0.5  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

tolueen mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

ethylbenzeen mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

o-xyleen mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

p- en m-xyleen mg/kgds S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

xylenen (0.7 factor) mg/kgds S 0.105 1) 0.105 1) 0.105 1) 0.105 1) 0.105 1)

totaal BTEX (0.7 factor) mg/kgds S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

naftaleen mg/kgds S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM01 MM01

MM02 MM02

MM03 MM03

MM04 MM04

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009  

droge stof gew.-% S 85.1  78.3  87.1  84.0    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.3  2.9  0.7  <0.5    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 6.5  20  3.5  2.7    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S <20  28  <20  <20    

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

kobalt mg/kgds S 2.6  7.5  1.6  <1.5    

koper mg/kgds S <5  8.2  <5  <5    

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05    

lood mg/kgds S 11  19  <10  <10    

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5    

nikkel mg/kgds S 7.1  20  3.4  <3    

zink mg/kgds S 44  59  <20  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

fenantreen mg/kgds S 0.08  0.02  <0.01  <0.01    

antraceen mg/kgds S 0.02  <0.01  <0.01  <0.01    

fluoranteen mg/kgds S 0.17  0.04  <0.01  <0.01    

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.09  0.03  <0.01  <0.01    

chryseen mg/kgds S 0.08  0.02  <0.01  <0.01    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.05  0.02  <0.01  <0.01    

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.09  0.03  <0.01  <0.01    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.07  0.02  <0.01  <0.01    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.07  0.03  <0.01  <0.01    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.74 1) 0.22 1) 0.07 1) 0.07 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

009

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM01 MM01

MM02 MM02

MM03 MM03

MM04 MM04

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009  

PCB 138 µg/kgds S 1.3  <1  <1  <1    

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 5.5 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.
benzeen Grond (AS3000) Conform AS3030-1
tolueen Grond (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grond (AS3000) Idem
o-xyleen Grond (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grond (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 L1077212 15-02-2013 15-02-2013 ALC211 Theoretische monsternamedatum
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 L1077210 15-02-2013 15-02-2013 ALC211 Theoretische monsternamedatum
003 L1077211 15-02-2013 15-02-2013 ALC211 Theoretische monsternamedatum
004 L1077209 15-02-2013 15-02-2013 ALC211 Theoretische monsternamedatum
005 Y4046674 14-02-2013 14-02-2013 ALC201  
006 Y4046593 14-02-2013 14-02-2013 ALC201  
006 Y4129103 14-02-2013 14-02-2013 ALC201  
006 Y4129112 14-02-2013 14-02-2013 ALC201  
006 Y4129276 14-02-2013 14-02-2013 ALC201  
006 Y4129289 14-02-2013 14-02-2013 ALC201  
007 Y4046529 14-02-2013 14-02-2013 ALC201  
007 Y4046599 14-02-2013 14-02-2013 ALC201  
007 Y4046610 14-02-2013 14-02-2013 ALC201  
007 Y4046813 14-02-2013 14-02-2013 ALC201  
007 Y4046814 14-02-2013 14-02-2013 ALC201  
007 Y4129283 14-02-2013 14-02-2013 ALC201  
008 Y4046607 14-02-2013 14-02-2013 ALC201  
008 Y4046611 14-02-2013 14-02-2013 ALC201  
008 Y4046693 14-02-2013 14-02-2013 ALC201  
008 Y4046825 14-02-2013 14-02-2013 ALC201  
008 Y4046830 14-02-2013 14-02-2013 ALC201  
008 Y4129234 14-02-2013 14-02-2013 ALC201  
008 Y4129717 14-02-2013 14-02-2013 ALC201  
008 Y4129757 14-02-2013 14-02-2013 ALC201  
009 Y4046590 14-02-2013 14-02-2013 ALC201  
009 Y4046592 14-02-2013 14-02-2013 ALC201  
009 Y4046609 14-02-2013 14-02-2013 ALC201  
009 Y4046669 14-02-2013 14-02-2013 ALC201  
009 Y4046688 14-02-2013 14-02-2013 ALC201  
009 Y4046818 14-02-2013 14-02-2013 ALC201  
009 Y4129246 14-02-2013 14-02-2013 ALC201  
009 Y4129279 14-02-2013 14-02-2013 ALC201  
009 Y4129718 14-02-2013 14-02-2013 ALC201  
009 Y4129756 14-02-2013 14-02-2013 ALC201  
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Oranjewoud Heerenveen
F. Jansma
Postbus 24
8440 AA  HEERENVEEN

Uw projectnaam :
Uw projectnummer : 259550
ALcontrol rapportnummer : 11866282, versie nummer: 1
Rapport verificatie nummer : M7FW7WBH

Rotterdam, 26-02-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 259550.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

1-01-1-1 1-01-1-1

2-01-1-1 2-01-1-1

2-02-1-1 2-02-1-1

3-01-1-1 3-01-1-1

4-01-1-1 4-01-1-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
barium µg/l S 140      140  75  

cadmium µg/l S <0.8      <0.8  <0.8  

kobalt µg/l S <5      <5  7.5  

koper µg/l S <15      <15  <15  

kwik µg/l S <0.05      <0.05  <0.05  

lood µg/l S <15      <15  <15  

molybdeen µg/l S 4.2      <3.6  <3.6  

nikkel µg/l S <15      <15  <15  

zink µg/l S <60      <60  <60  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21  0.21  0.21  0.21  0.21  

totaal BTEX (0.7 factor) µg/l    0.6  0.6      

styreen µg/l S <0.2      <0.2  <0.2  

naftaleen µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.6      <0.6  <0.6  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.6      <0.6  <0.6  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1      <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1      <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1      <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l  0.14      0.14  0.14  

dichloormethaan µg/l S <0.2      <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.25      <0.25  <0.25  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.25      <0.25  <0.25  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.25      <0.25  <0.25  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.53      0.53  0.53  

tetrachlooretheen µg/l S <0.1      <0.1  <0.1  

tetrachloormethaan µg/l S <0.1      <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1      <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1      <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

1-01-1-1 1-01-1-1

2-01-1-1 2-01-1-1

2-02-1-1 2-02-1-1

3-01-1-1 3-01-1-1

4-01-1-1 4-01-1-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

trichlooretheen µg/l S <0.6      <0.6  <0.6  

chloroform µg/l S <0.6      <0.6  <0.6  

vinylchloride µg/l S <0.1      <0.1  <0.1  

tribroommethaan µg/l S <0.2      <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  310  

fractie C12 - C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  45  

fractie C22 - C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30 - C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <100  <100  <100  <100  350  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

ethyl(tert)butylether µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

MTBE
(methyl(tert)butylether)

µg/l S 0.4  <0.3  <0.3  <0.3  <0.3  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5
ethyl(tert)butylether Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
MTBE (methyl(tert)butylether) Grondwater (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1208622 22-02-2013 22-02-2013 ALC204  
001 G8416685 22-02-2013 22-02-2013 ALC236  
001 G8416689 22-02-2013 22-02-2013 ALC236  
001 G8416708 22-02-2013 22-02-2013 ALC236  
002 G8416673 22-02-2013 22-02-2013 ALC236  
002 G8416674 22-02-2013 22-02-2013 ALC236  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 G8416675 22-02-2013 22-02-2013 ALC236  
003 G8416676 22-02-2013 22-02-2013 ALC236  
003 G8416677 22-02-2013 22-02-2013 ALC236  
003 G8416678 22-02-2013 22-02-2013 ALC236  
004 B1208609 22-02-2013 22-02-2013 ALC204  
004 G8416679 22-02-2013 22-02-2013 ALC236  
004 G8416688 22-02-2013 22-02-2013 ALC236  
004 G8416690 22-02-2013 22-02-2013 ALC236  
005 B1208617 22-02-2013 22-02-2013 ALC204  
005 G8416682 22-02-2013 22-02-2013 ALC236  
005 G8416683 22-02-2013 22-02-2013 ALC236  
005 G8416684 22-02-2013 22-02-2013 ALC236  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

4-01-1-14-01-1-1
005
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Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën en
betrouwbaarheid/garanties

Betrouwbaarheid/garanties

Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al dan niet
verdachte bodemlagen. Hoewel Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. conform de toepasselijke en van kracht zijnde
regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten aanzien
van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek.

Het vorenstaande betekent dat Oranjewoud op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien van
mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Oranjewoud uitgevoerde
bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw
aanspreekpunt binnen Oranjewoud.

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet altijd
zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Oranjewoud wel afhankelijk van deze
bronnen, waardoor Oranjewoud niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische
informatie.

Certificatie/accreditatie

Ingenieursbureau Oranjewoud is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging
Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB).

Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-proces-certificaat voor
veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. is volgens dit SIKB-
procescertificaat gecertificeerd en erkend. Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn zijn in voorliggend
rapport vermeld. In het colofon staan de namen en parafen van de veldmedewerkers die de kritische functies binnen
het veldwerk hebben uitgevoerd.

De naleving van de kwaliteitseisen en -procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en externe
auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

De onderzochte locatie is niet in eigendom van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. of gerelateerde zusterbedrijven.

De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Oranjewoud verrichten door een door
de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en
vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid hebben. Voor de
analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema(AS)3000 zijn uitgevoerd.

Toepassing grond en asbest

Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het gebruik

en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt afgevoerd voor

toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet. Afhankelijk van de

omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of het bevoegd gezag ter plaatse van

de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid van een bodemkwaliteitskaart met

bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform de richtlijnen van het Besluit

bodemkwaliteit te worden onderzocht.

Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen onderdeel uitmaakt
van onderzoek dat door Oranjewoud volgens de NEN 5740 is uitgevoerd. Als tijdens het veldwerk in de bodem
asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in de profielbeschrijvingen en de conclusies naar voren.
Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem dient volgens de NEN 5707 ‘Inspectie,
monsterneming en analyse van asbest in de bodem’ (NNI, april 2003) te zijn uitgevoerd.
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1 INLEIDING 
 
 
In opdracht van Kuwait Petroleum (Nederland) B.V. te Rotterdam is door PJ Milieu BV in 
januari 2014 een nader grondwateronderzoek uitgevoerd op de locatie Tesselschadestraat 51 
te Leeuwarden.  
 
Aanleiding 
Aanleiding tot het uitvoeren van het nader grondwateronderzoek zijn de resultaten van een 
verkennend bodemonderzoek, waarbij een verontreiniging met minerale olie is aangetoond 
in het grondwater. 
 
Doelstelling 
De doelstellingen van het nader onderzoek zijn als volgt: 
- het bepalen van de aard, mate, oorzaak, omvang en ligging van de 

bodemverontreiniging; 
- het vaststellen van het tijdstip van ontstaan van de bodemverontreiniging; 
- het bepalen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging; 
- het (eventueel) vaststellen van de spoedeisendheid van een sanering. 
 
Normering 
Voor een adequate invulling van veld- en laboratoriumonderzoek is locatiespecifieke 
informatie verzameld. De te hanteren werkwijze van dit uitgevoerde vooronderzoek 
(historisch onderzoek) wordt omschreven in de NEN 57251. Het opvolgend uitgevoerde 
nader grondwateronderzoek is gebaseerd op de NTA-57552.  
 
Indeling rapport 
In de rapportage worden de uitvoering en resultaten van het onderzoek besproken. Op de 
volgende pagina’s wordt achtereenvolgens ingegaan op de resultaten van het vooronderzoek 
en het nader grondwateronderzoek. Het rapport wordt afgesloten met conclusies en 
aanbevelingen. 
 
Verantwoording 
Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de 
daarvoor opgestelde normen en richtlijnen. Desondanks dient opgemerkt te worden dat een 
bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering aantal 
boringen en analyses wordt uitgevoerd. Het kan niet geheel uitgesloten worden dat op de 
locatie een verontreiniging aanwezig is, die bij dit onderzoek niet is aangetroffen. 
 
Tenslotte wordt opgemerkt dat PJ Milieu BV geen financieel of zakelijk belang heeft bij de 
kwaliteit van de onderzochte locatie. 

                                                 
1  NEN 5725, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, Delft  
 2009 
2  Nederlandse Technische Afspraak-5755: 2010. Bodem – Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader 

onderzoek – Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging 
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2 VOORONDERZOEK 
 
 
2.1 Werkwijze 
 
Voor het vooronderzoek is gebruik gemaakt van de gegevens uit het voorliggende 
verkennend bodemonderzoek van Oranjewoud met kenmerk 16546-259550, d.d. 28-03-
2013. Het vooronderzoek heeft zowel betrekking op de onderzoekslocatie als op de 
omgeving. In het kader van het beperkt vooronderzoek zijn door Oranjewoud alleen 
gegevens verzameld van de onderzoekslocatie.  
 
 
2.2 Resultaten vooronderzoek 
 
2.2.1 Onderzoekslocatie 
 
Algemeen 
De onderzoekslocatie, welke deel uitmaakt van het tankstation aan de Tesselschadestraat 51 
te Leeuwarden maakt deel uit van het perceel kadastraal bekend; gemeente Leeuwarden, 
sectie D, nr. 8908 (oppervlakte 2309 m2, locatiecoördinaten X 181.091 – Y 579.250). Ten 
aanzien van dit perceel zijn geen aantekeningen in het kader van het artikel 55 Wet 
bodembescherming opgenomen, hetgeen inhoudt dat bij het Kadaster geen bodeminformatie 
is geregistreerd. Voor de regionale en lokale ligging wordt verwezen naar bijlage 6, 
topografisch overzicht en kadastrale kaart.  
 
 Huidige gebruik 
Op de locatie is een tankstation van Kuwait Petroleum (Nederland) B.V. gesitueerd. Het 
tankstation bestaat uit de volgende relevante onderdelen: 
- twee ondergrondse 2-compartimenten tanks (35.000 liter dieselolie / 15.000 liter 

superplus en 45.000 euro / 15.000 liter super) met leidingwerk, vul- en 
ontluchtingspunten; 

- olie-benzine-afscheider; 
- twee pompeilanden met rondom vloeistofdichte bestrating; 
- hoge snelheid dieseloliepomp met rondom vloeistofdichte bestrating voor 

vrachtwagens; 
- shop, magazijn en carwash. 
De locatie is buiten de vloeistofdichte bestrating voorzien van een klinkerverharding. In 
bijlage 6 is een situatietekening opgenomen.  
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Uitgevoerd bodemonderzoek 
In het verleden hebben ter plaatse van het tankstation diverse bodemonderzoeken 
plaatsgevonden. Tijdens deze onderzoeken is bodemverontreiniging aangetoond met 
minerale olie en vluchtige aromaten. De aangetoonde verontreiniging is gesaneerd. Uit het 
evaluatierapport blijkt dat in de wand van de ontgraving tegen de openbare weg een lichte 
restverontreiniging is achtergebleven met minerale olie in de vaste bodem.  
 
Op 28 maart 2013 is een verkennend bodemonderzoek gerapporteerd door Oranjewoud 
onder kenmerk 16546-259550. Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het voornemen 
het huidige tankstation te verwijderen en een parkeergarage met een nieuw tankstation te 
realiseren. Middels het onderzoek wordt de actuele bodemkwaliteit ter plaatse van het 
tankstation en de overige verdachte locaties (waaronder de aanwezige restverontreiniging) 
vastgelegd. Tevens wordt de nulsituatie ten aanzien van het nieuw te realiseren tankstation 
vastgelegd. 
In de bovengrond ter plaatse van de huidige en toekomstige wasplaats is een licht verhoogd 
gehalte PCB aangetoond. In de overige geanalyseerde monsters zijn geen verhoogde 
gehalten aangetoond. Ook de aanwezige restverontreiniging met minerale olie is niet meer 
aangetoond. 
In het grondwater worden verspreid over de gehele locatie licht verhoogde gehalten barium 
aangetoond. In peilbuis 4-01 wordt daarnaast een matig verhoogd gehalte minerale olie (350 
µg/l) aangetoond. 
 
Peilbuis 4-01 is vervolgens herbemonsterd en geanalyseerd. De resultaten van deze 
bemonstering is verwoord in een rapportage met kenmerk 15646-259550, d.d. 16-05-2013. 
Hierbij is wederom een matig verhoogd gehalte minerale olie (340 µg/l) aangetoond. 
 
Toekomstig gebruik 
Het voornemen is het huidige tankstation te verwijderen en een parkeergarage met een 
nieuw tankstation te realiseren. 
 
Asbest 
Op basis van een interpretatie van de beschikbare gegevens zijn geen aanwijzingen 
verkregen voor de aanwezigheid van asbest in de bodem van de locatie.  
 
 
2.2.2 Omgevingsaspecten 
 
Vooronderzoeksgebied 
Het vooronderzoeksgebied kan gezien het gebruik en de oppervlakte van de omliggende 
percelen beperkt blijven tot het adres van de onderzoekslocatie. Het betrekken van de 
omliggende percelen bij het vooronderzoeksgebied wordt niet noodzakelijk en/of zinvol 
geacht.  
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Bodemopbouw en geohydrologische situatie 
Ten behoeve van de bodemopbouw en geohydrologische situatie is de Grondwaterkaart van 
Nederland geraadpleegd (Harlingen/Leeuwarden 2D, 5D, 5 oost, 6 west).  
Ter plaatse bevindt zich tot circa 17 m-mv. een slecht doorlatende deklaag. Deze is 
opgebouwd uit leem, veen en klei. De grondwaterstroming is niet eenduidig vast te stellen 
maar vermoedelijk globaal zuidwestelijk gericht. De onderzoekslocatie bevindt zich niet in 
een grondwaterbeschermingsgebied. 
 
Achtergrondgehalten 
Er zijn geen gegevens bekend van verhoogde lokale achtergrondgehalten in de omgeving. 
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3 NADER GRONDWATERONDERZOEK 
 
 
3.1 Conceptueel model 
 
Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is vooraf een inschatting gemaakt van de 
verontreinigingssituatie en zijn onderzoeksvragen geformuleerd, het zogenaamde 
‘conceptueel model3 (zie tabel 1). 
 
Tabel 1  Conceptueel model 

Verwachte verontreiniging Onderzoeksvragen 

  

Oorzaak verontreiniging en tijdstip ontstaan:   

De oorzaak en de ontstaansperiode van de 
verontreiniging zijn niet bekend 

Wat is het tijdstip van ontstaan van de 
verontreiniging? 

Wat is de oorzaak van ontstaan van de 
verontreiniging? 

Type, omvang en ernst verontreiniging:  

Er is naar verwachting sprake van een continu geval 
van bodemverontreiniging (heterogeen verdeeld) met 
minerale olie in het grondwater waarvan de omvang 
vermoedelijk kleinschalig is 

Er is naar verwachting geen sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging* 

Wat is de omvang en ligging van de 
verontreiniging? 

- in grond en grondwater 

- horizontaal en verticaal 

- boven achtergrond/streef- en interventiewaarde 

Spoed van de sanering:  

Er zijn naar verwachting geen actuele humane, 
ecologische of verspreidingsrisico’s 

Een sanering is waarschijnlijk ‘niet spoedeisend’ 

Is er (mogelijk) sprake van actuele humane, 
ecologische of verspreidingsrisico’s? 

Is een sanering spoedeisend? 

Bepalend voor saneringskosten**:  

Zie bovenstaande opmerkingen 

De verontreiniging is naar verwachting niet 
saneringsplichtig 

De verontreiniging is naar verwachting eenvoudig 
bereikbaar 

Zie voorgaande vragen 

Is de verontreiniging saneringsplichtig? 

Is de verontreiniging gesitueerd nabij of onder 
bijvoorbeeld bebouwing, bomen en 
kabels/leidingen? 

  
 
* = in het algemeen is sprake van een geval van ernstige verontreiniging, indien voor tenminste één 

stof de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ 
grondwaterhoudend bodemvolume verhoogde gehalten boven de interventiewaarde bevat (Art. 
29 Wet Bodembescherming) 

** = Kuwait Petroleum (Nederland) B.V. is verantwoordelijk voor het opruimen van nieuw ontstane 
verontreiniging en heeft dan ook het voornemen bij het aantreffen van een nieuw ontstane 
verontreiniging zo spoedig mogelijk over te gaan tot saneren. De bepaling van de 
saneringskosten is dan ook relevant voor het vrijmaken van budget voor het opruimen van de 
aangetroffen verontreiniging 

                                                 
3  NEN 5725, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, Delft 

2009 
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3.2 Onderzoeksopzet 
 
Onderzoekstechniek 
De NTA 5755 schrijft geen specifieke onderzoekstechnieken voor. Omdat de locatie zich 
goed leent voor handmatige plaatsing van peilbuizen wordt gekozen voor deze techniek.  
 
Veldwerk 
Het grondwater in de directe omgeving van de peilbuis 4-01 wordt als bronlocatie 
aangemerkt. In deze zone vindt afperking van de verontreiniging in het grondwater plaats in 
horizontale richting. Vooralsnog wordt, gezien het maximaal aangetoonde matig verhoogde 
gehalte minerale olie, verticale afperking van de verontreiniging niet uitgevoerd.  
Vanuit de vermoedelijke kern van de verontreiniging worden rastermatig peilbuizen 
geplaatst waarbij een tweetal peilbuizen wordt geplaatst in de richting van de pompeilanden 
om vast te stellen danwel uit te sluiten dat de verontreiniging hiervandaan afkomstig is. 
 
Laboratoriumonderzoek 
Van de grond worden vooralsnog geen monsters genomen, tenzij zintuiglijk 
bodemverontreiniging wordt waargenomen. De grondwatermonsters worden onderzocht op 
minerale olie. 
 
 
3.3 Veldwerkzaamheden 
 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door een gecertificeerd persoon van PJ Milieu BV (bijlage 
1, verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk) conform de Beoordelingsrichtlijn voor 
het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL 
SIKB 2000) en de protocollen 20014 en 20025 van de Vereniging Kwaliteitsborging 
Bodemonderzoek (VKB). 
 
Op 6 januari 2014 is het veldwerk uitgevoerd als omschreven in paragraaf 3.2. In totaal zijn 
4 peilbuizen geplaatst tot maximaal 2,5 m-mv. De geplaatste peilbuizen zijn gecodeerd nrs 
101 t/m 104. Het grondwater is bemonsterd op 17 januari 2014. Gelijktijdig zijn per peilbuis 
de stand, de zuurgraad (pH), het geleidingvermogen (ec) en de troebelheid van het 
grondwater bepaald. De situering van de boorpunten is aangegeven op de tekening  in 
bijlage 6. Een uitgebreide omschrijving van de onderzoeksmethodiek is opgenomen in 
bijlage 5. 
 
 

                                                 
4  Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 
 waterpassen 
5  Het nemen van grondwatermonsters 
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3.4 Zintuiglijke waarnemingen vaste bodem 
 
In bijlage 1 is van elke boring een boorprofiel opgenomen. De gemiddelde / globale 
bodemopbouw van de locatie is tot 2,5 m-mv te omschrijven als een heterogene 
bodemopbouw bestaande uit zand en klei.  
 
De zintuiglijke waarnemingen tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn ondersteund met 
een olie-indicatietest, de zogenaamde "olie op waterproef"6. Bij de uitvoering van het 
veldwerk zijn geen olie-waterreacties waargenomen. Bij peilbuis 104 is in het traject van 0,2 
tot 0,5 m-mv een sterke bijmenging aan puin aangetroffen. Bij de overige peilbuizen zijn 
geen bijzonderheden of bijmengingen aangetroffen, die kunnen duiden op aanwezigheid van 
bodemverontreiniging. In de omhoog gebrachte grond zijn ook geen asbestverdachte 
materialen aangetroffen. 
 
 
3.5 Grondwatermonstername  
 
Grondwaterstand, zuurgraad, geleidingsvermogen en troebelheid 
In tabel 2 zijn de resultaten van de veldmetingen aan het grondwater schematisch 
weergegeven.  
 
Tabel 2  Resultaat veldmetingen grondwater 

Peilbuis Datum  
monstername 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

Zuurgraad 
(-) 

Geleidbaarheid  
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

      

101 17-01-2014 0,46 7,11 3.100 5,99 

102 17-01-2014 0,47 7,12 2.080 6,34 

103 17-01-2014 0,62 6,87 1.790 8,60 

104 17-01-2014 0,60 6,98 4.610 25,.2 

      

 
De in tabel 2 genoemde waarde aan zuurgraad en geleidbaarheid kunnen als normaal worden 
beschouwd. De troebelheid bij peilbuis 104 is hoger dan 10 NTU. Ondanks goed 
voorpompen en een laag afpompdebiet is geen helder watermonster verkregen. Dit kan van 
invloed zijn op het analyseresultaat. 
 
Zintuiglijke waarnemingen grondwater 
Bij de bemonstering van het grondwater zijn geen drijf- en of zaklagen waargenomen. De 
peilbuizen zijn, met uitzondering van peilbuis 104, te beschouwen als goedlopend. De 
peilbuizen zijn niet belucht tijdens de watermonstername. 

                                                 
6  bij deze proef wordt een grondmonster in het water gedompeld. Een met olie verontreinigd grondmonster in het 
 water geeft een zichtbare oliefilm op dit water. De omvang van de oliefilm alsmede de gevormde kleuringen 
 geven een indicatie betreffende de aard en mate van de verontreiniging 
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3.6 Uitgevoerde analyses 
 
De monsters van het grondwater zijn ter analyse aangeboden aan het milieulaboratorium van 
Eurofins Analytico B.V. te Barneveld. Het laboratorium is RvA geaccrediteerd. In tabel 3 
zijn de monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters schematisch weergegeven. 
 
Tabel 3  Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 

Monstercode Boringen Diepte (m-mv) Geanalyseerde parameters 

    

Grondwater:    

101-1-1 PB-101 1,3 – 2,3 Minerale olie  

102-1-1 PB-102 1,4 – 2,4 Minerale olie  

103-1-1 PB-103 1,3 – 2,3 Minerale olie  

104-1-1 PB-104 1,5 – 2,5 Minerale olie  

    
 
PB = peilbuis 
 
 

3.7 Analyseresultaten en toetsing 
 
Een kopie van de analysecertificaten is opgenomen in bijlage 2. De analyseresultaten zijn 
getoetst aan de streef- en interventiewaarden. Uitleg over het toetsingskader is weergegeven 
in bijlage 5.  
Het resultaat van de toetsing is in bijlage 3 numeriek weergegeven. Onderstaand is deze 
toetsing verwoord7. 
 
In de grondwatermonsters afkomstig van de peilbuizen 101 t/m 104 zijn geen verhoogde 
gehalten minerale olie aangetoond. 
 

                                                 
7  

 niet verhoogd: het gehalte overschrijft de streef-/achtergrondwaarde niet; er is in principe sprake van een 
‘schoon’ monster (NB: ook de als licht verhoogd gerapporteerde ‘parameters * factor 0,7’ kunnen als ‘niet 
verhoogd’ worden beschouwd, indien alle individuele parameters de detectiegrens AS3000 niet 
overschrijden) 

 licht verhoogd: het gehalte overschrijdt de streef-/achtergrondwaarde, maar de tussenwaarde (het 
gemiddelde van de streef-/achtergrond- en interventiewaarde) wordt niet overschreden. De verontreiniging 
is naar verwachting dermate gering dat veelal geen nadere actie (onderzoek of sanering) noodzakelijk is 

 matig verhoogd: het gehalte overschrijdt de tussenwaarde. Nader onderzoek zal worden aanbevolen om te 
bepalen of er inderdaad sprake is van relevante bodemverontreiniging 

 sterk verhoogd: het gehalte overschrijdt de interventiewaarde. Nader onderzoek naar de aard, mate, omvang 
en oorzaken van de verontreiniging is in de meeste gevallen noodzakelijk 
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4 VERONTREINIGINGSSITUATIE 
 
 
4.1 Aard, mate, omvang en ligging 
 
Aard en mate 
Analytisch is tijdens voorgaand onderzoek maximaal een matig verhoogd gehalte minerale 
olie aangetoond. Er is gezien de aangetoonde fracties sprake van een verontreiniging met 
benzine. 
 
Omvang 
De horizontale verontreinigingscontouren zijn weergegeven op de situatietekening (bijlage 
6). In tabel 4 is de verontreinigingssituatie in het grondwater schematisch weergegeven. 
 
Tabel 4  Verontreinigingsituatie minerale olie en vluchtige aromaten in grond en grondwater 

 Grondwater 

  

Maximaal gehalte   

 Minerale olie 350 µg/l 

> streefwaarde  

 Oppervlakte (m²)  40 

 Verontreinigd traject* (m-mv) 0,5 – 3,5 

 Aantal m³ 120 

   

> interventiewaarde Geen gehalten aangetoond boven de 
interventiewaarde 

   
 
* = maximale diepte van de grondwaterverontreiniging is ingeschat op basis van ervaringsgegevens. 

Gezien het feit dat maximaal een matig verhoogd gehalte minerale olie is aangetoond heeft 
verticale afperking van de verontreiniging niet plaatsgevonden. 

 
De vastgestelde verontreiniging betreft geen geval van ernstige bodemverontreiniging8  in de 
zin van de Wet Bodembescherming. 
 
Ligging 
De verontreiniging ligt op circa 3 meter ten noordwesten van de vloeistofdichte bestrating. 
Direct tegen de vloeistofdichte bestrating is geen verontreiniging aangetoond. De 
verontreiniging bevindt zich op het perceel kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie 
D, nr. 8908 verontreinigd.  
 
 

                                                 
8  in het algemeen is sprake van een geval van ernstige verontreiniging, indien voor tenminste één stof de gemiddelde 

gemeten concentratie van minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwaterhoudend bodemvolume verhoogde gehalten 
boven de interventiewaarde bevat (Art. 29 Wet Bodembescherming) 
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4.2 Oorzaak en tijdstip ontstaan 
 
Gezien het feit dat de verontreiniging is aangetoond in het grondwater op circa 3 meter uit 
de vloeistofdichte bestrating en het feit dat in de geplaatste peilbuizen 101 en 102 direct 
tegen de vloeistofdichte bestrating geen verontreiniging aangetoond is, kan gesteld worden 
dat de aangetroffen verontreiniging vermoedelijk geen verband houdt met de huidige 
bedrijfsvoering.  
 
Mogelijk is na afloop van de eerder uitgevoerde sanering een zeer beperkte hoeveelheid 
restverontreiniging achtergebleven in het grondwater. Daarbij lijkt het een oude benzine-
verontreiniging te betreffen aangezien geen vluchtige aromaten zijn aangetoond. 
 
Indien het een oude restverontreiniging betreft, is de verontreiniging ontstaan vòòr 1987. 
Dergelijke gevallen worden ook wel benoemd als ‘historische verontreinigingen’ of ‘oude 
gevallen’. 
Indien het een oude restverontreiniging betreft, betreft het een restverontreiniging van een 
sanering welke is uitgevoerd voorafgaand aan de in gebruik name van het tankstation door 
Kuwait Petroleum (Nederland) B.V. Aangezien het een niet geregistreerde 
restverontreiniging betreft, is Kuwait Petroleum (Nederland) B.V. ons inziens dan ook niet 
verantwoordelijk voor de geconstateerde restverontreiniging. 
 
Zoals aangegeven is er verder geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
Een risicobeoordeling en bepaling van de spoedeisendheid van een eventuele sanering kan in 
onderhavige situatie achterwege blijven. Het geval is niet saneringsplichtig. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
In januari 2014 is een nader grondwateronderzoek uitgevoerd op de locatie 
Tesselschadestraat 51 te Leeuwarden. Het nader onderzoek heeft als basis de NTA-5755. 
 
 
5.1 Conclusies 
 
Algemene onderzoeksresultaten 
In tabel 5 zijn enkele gegevens van de locatie en algemene (voor)onderzoeksresultaten 
schematisch weergegeven.  
 
Tabel 5  Algemene (voor)onderzoeksresultaten 

Algemeen  

Gebruik locatie Brandstofverkooppunt  
Kadastrale aanduiding onderzochte 
locatie 

Gemeente Leeuwarden, sectie D, perceel 8908 

Huidige eigenaar Gemeente Leeuwarden 

Veldwerk 4 peilbuizen geplaatst/bemonsterd tot maximaal 2,5 m-mv 

Bodemopbouw tot 2,5 m-mv Zand en klei 
Actuele grondwaterstand Circa 0,5 m-mv 

Bijzonderheden - 

  

 
Conceptueel model 
Op basis van de onderzoeksresultaten is het in paragraaf 2.3 weergegeven conceptueel 
model bijgewerkt. Het bijgewerkte model is weergegeven in tabel 6. 
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Tabel 6  Conceptueel model 

Verwachte verontreiniging Geconstateerde verontreiniging 

  

Oorzaak verontreiniging en tijdstip ontstaan:   

De oorzaak en de ontstaansperiode van de 
verontreiniging zijn niet bekend 

Gezien het feit dat de verontreiniging is aangetoond in 
het grondwater op circa 3 meter uit de vloeistofdichte 
bestrating en het feit dat de in de geplaatste peilbuizen 
101 en 102 direct tegen de vloeistofdichte bestrating 
geen verontreiniging aangetoond is, kan gesteld 
worden dat de aangetroffen verontreiniging geen 
verband houdt met de huidige bedrijfsvoering 

Vermoedelijk is na afloop van de eerder uitgevoerde 
sanering een zeer beperkte hoeveelheid 
restverontreiniging achtergebleven in het grondwater. 
Het geval is hiermee ontstaan vòòr 1987 

Type, omvang en ernst verontreiniging:  

Er is naar verwachting sprake van een continu geval 
van bodemverontreiniging (heterogeen verdeeld) 
met minerale olie in het grondwater waarvan de 
omvang vermoedelijk kleinschalig is 

Er is naar verwachting geen sprake van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging 

Er is sprake van een continu geval van 
bodemverontreiniging waarvan de omvang 
kleinschalig is. De grondwaterverontreiniging is 
aanwezig over een oppervlakte van circa 40 m2 in het 
traject van 0,5 – 3,5 m-mv en heeft hiermee een 
omvang van circa 120 m3.  

Aangezien geen sterk verhoogde gehalten zijn 
aangetoond in het grondwater is er geen sprake van 
een geval van ernstige bodemverontreiniging 

Spoed van de sanering:  

Er zijn naar verwachting geen actuele humane, 
ecologische of verspreidingsrisico’s 

Een sanering is waarschijnlijk ‘niet spoedeisend’ 

Zoals aangegeven is er geen sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. 
Een risicobeoordeling en bepaling van de 
spoedeisendheid van een eventuele sanering kan in 
onderhavige situatie achterwege blijven.  

Bepalend voor saneringskosten:  
Zie bovenstaande opmerkingen 
De verontreiniging is naar verwachting niet 
saneringsplichtig 
De verontreiniging is naar verwachting eenvoudig 
bereikbaar 

Zie voorgaande vragen 
De verontreiniging is niet saneringsplichtig 

De verontreiniging is gesitueerd onder de groenstrook 
en het trottoir. 

De verontreiniging is niet eenvoudig bereikbaar voor 
sanering. Gezien de aanwezige bodemopbouw (klei) 
zal een grondwateronttrekkingssysteem slechts een 
zeer beperkte kans van slagen hebben. 

  

 
Uit het bijgewerkte conceptueel model komen geen nieuwe onderzoeksvragen naar voren die 
gezien de aanleiding en doelstelling van het nader onderzoek relevant zijn. 
  
 
5.2 Aanbevelingen 
 
Aanvullend bodemonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. In het kader van de 
herinrichting kan gestart worden met verdere planvorming.  



 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 1 
Boorprofielen en legenda 

Verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk 



Projectcode: 1364201A
Locatie: Tesselschadestraat 51 Leeuwarden

Boormeester: M.W. Dorland

Schaal: 1: 20

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 101
Datum: 6-1-2014
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Zand, matig fijn, zwak siltig, beige, 
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Klei, zwak zandig, lichtgrijs, 

Edelmanboor
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Boring: 102
Datum: 6-1-2014
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Zand, matig fijn, zwak siltig, beige, 

Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor

200

Klei, zwak zandig, lichtgrijs, 

Edelmanboor

240



Projectcode: 1364201A
Locatie: Tesselschadestraat 51 Leeuwarden

Boormeester: M.W. Dorland

Schaal: 1: 20

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 103
Datum: 6-1-2014

0
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gras0

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 

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

Edelmanboor
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Klei, zwak siltig, lichtbruin, 

Edelmanboor
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Boring: 104
Datum: 6-1-2014
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Zand, matig fijn, zwak siltig, beige, 

Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 

puinhoudend, bruinbeige, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 

bruinbeige, Edelmanboor

100

Klei, zwak siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor

250



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

VERKLARING ONAFHANKELIJKHEID UITVOERING VELDWERK 

 
 
 
Projectcode: 1364201B 
Locatie: Tesselschadestraat 51 Leeuwarden 
Projectleider: Erik van Vulpen 
 

 

 
 
Protocollen:  1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 
  1002 Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen 
  2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 
  2002 Het nemen van grondwatermonsters 
  2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 
  2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 
  2101 Mechanisch boren 
  6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele 

methoden 
  6002 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ 

methoden 
 

 
 

Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen 
 van de BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen. 

 
Naam: Handtekening: 
  
ing. M.W. Dorland 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
BRL SIKB:  1000 Monsterneming voor partijkeuringen 
  2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 
  2100 Mechanisch boren 
  6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg 
 



 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 2 
Kopie analysecertificaten 



T.a.v. Erik van Vulpen
Nijverheidsstraat 21
3861 RJ  NIJKERK

Datum: 22-01-2014

PJ Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-01-2014

Tesselschadestraat 51 Leeuwarden

1364201B
2014005286/1Certificaatnummer/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).



Tesselschadestraat 51 Leeuwarden

1 2 3 4

Mark Dorland 1/1

1364201B

Analysecertificaat

22-01-2014/12:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

17-01-2014 A,C

17-01-2014

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2014005286/1Certificaatnummer/Versie

Minerale olie

4.8µg/L 9.2 4.5 6.8Minerale olie (C10-C12)

19µg/L 18 21 18Minerale olie (C12-C16)

13µg/L <8.0 <8.0 <8.0Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<8.0µg/L <8.0 <8.0 <8.0Minerale olie (C30-C35)

<8.0µg/L <8.0 <8.0 <8.0Minerale olie (C35-C40)

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

1

2

3

4

101-1-1

102-1-1

103-1-1

104-1-1 7940372

7940371

7940370

7940369

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 
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BIJLAGE 3 
Toetsing analyseresultaten 



Toetsing analyseresultaten grondwater 
Certificaatnummer 2014005286 
Monsteromschrijving 101-1-1 
Monstersoort Water, AS3000 
Uw projectnummer 1364201B 
Uw projectnaam Tesselschadestraat 51 Leeuwarden 
Uw ordernummer  
Datum monstername 17-01-2014 
Monsternemer Mark Dorland 
Parameter Eenheid 101-1-1 +/-   RG  S  T   I  
Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  4,8        
Minerale olie (C12-C16) µg/L  19        
Minerale olie (C16-C21) µg/L  13        
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  -  50   50   325   600  
 
Legenda 
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
  
 
Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. 

 
Toetsing analyseresultaten grondwater 
Certificaatnummer 2014005286 
Monsteromschrijving 102-1-1 
Monstersoort Water, AS3000 
Uw projectnummer 1364201B 
Uw projectnaam Tesselschadestraat 51 Leeuwarden 
Uw ordernummer  
Datum monstername 17-01-2014 
Monsternemer Mark Dorland 
Parameter Eenheid 102-1-1 +/-   RG  S  T   I  
Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  9,2        
Minerale olie (C12-C16) µg/L  18        
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  -  50   50   325   600  
 
Legenda 
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
  
 
Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. 

 



 
Toetsing analyseresultaten grondwater 
Certificaatnummer 2014005286 
Monsteromschrijving 103-1-1 
Monstersoort Water, AS3000 
Uw projectnummer 1364201B 
Uw projectnaam Tesselschadestraat 51 Leeuwarden 
Uw ordernummer  
Datum monstername 17-01-2014 
Monsternemer Mark Dorland 
Parameter Eenheid 103-1-1 +/-   RG  S  T   I  
Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  4,5        
Minerale olie (C12-C16) µg/L  21        
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  -  50   50   325   600  
 
Legenda 
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
  
 
Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. 

 
Toetsing analyseresultaten grondwater 
Certificaatnummer 2014005286 
Monsteromschrijving 104-1-1 
Monstersoort Water, AS3000 
Uw projectnummer 1364201B 
Uw projectnaam Tesselschadestraat 51 Leeuwarden 
Uw ordernummer  
Datum monstername 17-01-2014 
Monsternemer Mark Dorland 
Parameter Eenheid 104-1-1 +/-   RG  S  T   I  
Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  6,8        
Minerale olie (C12-C16) µg/L  18        
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  -  50   50   325   600  
 
Legenda 
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
  
 
Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld, Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing. 

 



BIJLAGE 4 
Algemene achtergrondinformatie 

 
1. Verklarende woordenlijst 
Achtergrondgehalte: concentratie van een stof binnen een bepaald gebied die als ‘normaal’ wordt 
beschouwd. Het achtergrondgehalte kan zijn vastgesteld door de gemeente en/of bevoegd gezag. 
 
Belucht: Tijdens de watermonstername staat het filterdeel van de peilbuis niet geheel onder water, 
waardoor beluchting is opgetreden van het watermonster. 
 
Bodem: grond en grondwater 
 
Bodembelasting: het proces waarbij verontreinigende stoffen op of in de bodem terecht komen. In het 
spraakgebruik worden de termen bodembelasting en bodemverontreiniging vaak ten onrechte door elkaar 
gebruikt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 

- Plaatselijke bodembelasting: een, in relatie tot de onderzoeksschaal, ruimtelijk beperkte 
(kern)belasting van de bodem (hoeveelheid aan verontreinigende stoffen die per tijdseenheid en per 
oppervlakte-eenheid op of in de bodem terecht komen) 

- Diffuse bodembelasting: een, in relatie tot de onderzoeksschaal, gelijkmatige belasting van de 
bodem 

 
Bodemverontreiniging: situatie waarbij stoffen zich op een zodanige wijze in de bodem bevinden, dat deze 
stoffen zich met de bodem kunnen vermengen, met de bodem kunnen reageren, zich in de bodem kunnen 
verspreiden en/of ongecontroleerd kunnen verplaatsen en één of meer van de functionele eigenschappen, 
die de bodem voor mens, plant of dier heeft, verminderen of bedreigen (hoeveelheid aan verontreinigende 
stoffen per volume eenheid bodemmateriaal). 
 
Deellocatie: een deel van een locatie waarop een afzonderlijke onderzoekshypothese en 
onderzoeksstrategie van toepassing is waarbij de indeling in deellocaties is gebaseerd op de potentieel 
verontreinigende activiteiten. 
 
Heterogeen verdeelde verontreinigende stof: een verontreinigende stof die wordt gekenmerkt door matig 
tot veel variatie op de schaal van monsterneming 
 
Homogeen verdeelde verontreinigende stof: een verontreinigende stof die wordt gekenmerkt door geen of 
weinig variatie op de schaal van monsterneming 
 
Hypothese: in het verkennend en het nader onderzoek gebruikte term welke betrekking heeft op aannames 
die verband houden met de verontreinigingssituatie 
 
Kern: centrum van de ruimtelijke heterogeen verdeelde concentratie van verontreinigende stoffen 
 
Kwalibo: Kwaliteitsborging in het bodembeheer. Kwalibo geeft regels voor de uitvoering van 
werkzaamheden in de (water)bodemsector en stelt eisen aan de uitvoerders. Het doel hiervan is de kwaliteit 
van de uitvoering te verhogen en de integriteit van de uitvoerders te verbeteren. Daarmee kunnen 
beslissingen op basis van betrouwbare bodemgegevens worden genomen. 
 
Mengmonster: een monster dat is verkregen door het mengen van afzonderlijke grepen of monsters en 
waarvan na een juiste wijze van monstervoorbehandeling slechts een (klein) deel wordt geanalyseerd. 
 
m-mv: meter minus maaiveld. 
    
Nader onderzoek: onderzoek in het kader van de saneringsparagraaf van de Wet bodembescherming 
volgend op het verkennend onderzoek, waarbij het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging is 
geconstateerd. Het doel is het vaststellen van de aard en concentratie van de verontreinigende stoffen en de 
omvang van de bodemverontreiniging om, in het licht van de (potentiële) mogelijkheden van blootstelling 
en verspreiding, te bepalen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en om de 
urgentie van de sanering vast te stellen. 
 
 



Nulsituatie-onderzoek: een referentiekader voor eventueel toekomstige bodemverontreinigingen. Een 
dergelijk onderzoek kan in het kader van de Wet Milieubeheer opgelegd worden. Nabij plaatsen waar 
bepaalde activiteiten in de toekomst bodemverontreiniging kunnen veroorzaken (potentieel 
bodembedreigende activiteiten) dient de actuele bodemkwaliteit vastgelegd te worden. 
 
NEN 5740: bodemonderzoeksprotocol volgens de Nederlandse Norm 5740. In de praktijk, het algemeen 
toegepaste protocol voor verkennend bodemonderzoek op verdachte en niet-verdachte locaties. Voor 
omgevingsvergunningen wordt vrijwel altijd onderzoek volgens dit protocol verlangd. De te gebruiken 
onderzoeksopzet voor nulsituatie-onderzoek is opgenomen in deze NEN. 
 
Onderzoekslocatie: het geografische gebied waar daadwerkelijk bodemonderzoek (verrichten boringen, 
plaatsen peilbuizen, analyseren grond- en grondwatermonsters) plaatsvindt. 
 
Onverdachte deellocatie: plaats waar geen bodemverontreiniging wordt verwacht. Voor grootschalige 
onverdachte locaties (>1 ha) geldt een afwijkende onderzoeksstrategie.  
 
Plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern: een, in relatie tot de 
onderzoeksschaal, ruimtelijk beperkte (kern)belasting van de bodem. De potentieel verontreinigende 
activiteit heeft naar verwachting geleid tot een verdeling van de verontreinigende stoffen in de bodem met 
een duidelijke verontreinigingskern. De maximale oppervlakte van de kern is 1.000 m2. 
 
Potentieel bodembedreigende activiteiten: activiteiten die kunnen leiden tot bodembelasting, met als 
mogelijk gevolg bodemverontreiniging. 
 
Slechtlopende/niet functionerende peilbuis: bij een afpompdebiet van 100 ml per minuut wordt de 
waterstand in een peilbuis meer dan 50 centimeter verlaagd. 
 
Verdachte (deel)locatie: plaats waar mogelijkerwijs bodemverontreiniging aanwezig is of kan ontstaan 
door de aanwezigheid van een ‘potentieel bodembedreigende activiteit’ (bijvoorbeeld een olietank) 
 
Verhardingslaag (niet-doordringbaar): een verhardingslaag die ten behoeve van het onderzoek niet kan, of 
zo min mogelijk, moet worden doorboord ten behoeve van het verkrijgen van grondmonsters uit de onder 
de niet-doordringbare verhardingslaag liggende bodem. De niet-doordringbare verhardingslaag wordt niet 
tot de grond of bodem gerekend. 
 
Verkennend bodemonderzoek: een bodemonderzoek dat ten doel heeft met een relatief geringe 
onderzoeksinspanning vast te stellen of op een bepaalde locatie bodemverontreiniging aanwezig is. 
 
Vooronderzoek: het verzamelen van informatie over het historische en het huidige gebruik van de locatie, 
gericht op het vinden van mogelijke verdachte locaties. Verder wordt onder meer informatie verzameld 
over het toekomstige gebruik en de bodemopbouw en geohydrologie. Op basis van de verzamelde 
gegevens wordt een totaalbeeld verkregen en worden conclusies getrokken over de afbakening van de 
onderzoekslocatie, de eventuele onderverdeling van de onderzoekslocatie in deellocaties en de te hanteren 
onderzoekshypothese per deellocatie. 
 
Vooronderzoeksgebied: het geografische gebied waarop het vooronderzoek betrekking heeft. 
 
WBB: Wet Bodembescherming. Geeft de regels voor onderzoek en sanering. Onder andere voor het 
verplichte bodemonderzoek naar historische verontreinigingen op bedrijfsterreinen (AMVB ‘verplicht 
bodemonderzoek’). Het bevoegd gezag is de provincie of één van de grote(re) gemeenten. 
 
 



2. Onderzoeksmethodiek 
In deze bijlage wordt omschreven welke technieken door PJ Milieu BV worden toegepast ter bemonstering 
van grond en grondwater. De bemonstering, conservering en verpakking worden uitgevoerd volgens de 
Nederlandse Normen (NEN) en de Nederlandse Praktijk Richtlijnen van het Ministerie van VROM (NPR). 
Tevens wordt, behoudens enkele uitzonderingen, gewerkt conform de Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-
procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL- SIKB-2000) en de 
bijbehorende protocollen. 
 
2.1. Boringen tot aan de grondwaterspiegel 
Voor het uitvoeren van de handboringen worden diverse typen boren gebruikt. Het meest wordt gebruik 
gemaakt van de Edelmanboor. In vrijwel alle bodemtypen worden Edelmanboren met een diameter van 3, 
5, 7 en 10 cm toegepast. De boren van 5 en 7 cm worden vooral ten behoeve van het nemen van 
grondmonsters gebruikt. Afhankelijk van de grondslag kunnen ook andere boren worden ingezet, zoals de 
grindboor, riverside- en gutsboor. 
 
2.2. Boringen onder de grondwaterspiegel 
Bij het boren tot circa 2 meter onder de grondwaterspiegel wordt een zuigerboor toegepast. In geval van 
boringen tot grotere diepten wordt een gesloten mantelbuis gebruikt van waaruit de grond met een pulsboor 
of met een Edelmanboor omhoog gehaald wordt. In sterk cohesieve bodemlagen (leem, klei) kan de grond 
onder de mantelbuis met een Edelmanboor worden weggeboord. De pulsboor is inzetbaar in matig tot goed 
doorlatende gronden (bijv. zandgrond). Om technische redenen wordt soms leidingwater toegevoegd. De 
hoeveelheid toegevoegd water wordt uiteraard tot een minimum beperkt. In de praktijk kan met de 
pulsapparatuur handmatig tot een diepte van circa 30 m-mv geboord worden. 
 
2.3. Het plaatsen van waarnemingsfilters/peilbuizen 
Voor het nemen van grondwatermonsters worden PVC-waarnemingsfilters/peilbuizen in het boorgat 
geplaatst met een diameter van 3,4 cm. De peilbuis bestaat uit een geperforeerd deel (het filter) en een 
blind bovenstuk tot aan het maaiveld. Het filter is met een niet-gelijmde mofverbinding aan het bovenstuk 
verbonden. Om het geperforeerde deel bevindt zich aan de buitenzijde een gewassen nylon filterkous. Tot 
0,5 m boven het filter wordt een omstorting met gecertificeerd filtergrind aangebracht. 
 
De bovenkant van het filter ter bemonstering van het freatisch grondwater, wordt 0,5 meter beneden 
grondwaterniveau geplaatst. Om eventueel aanwezige slecht doorlatende bodemlagen (bijvoorbeeld klei, 
leem, veen) te herstellen en om verontreiniging van het grondwater van bovenaf te vermijden, wordt het 
boorgat op de betreffende diepte afgedicht met zwelklei (bentoniet). 
 
Bij de constatering van een olie-drijflaag wordt gebruik gemaakt van een mantelbuis met een diameter van 
circa 10 cm. Deze mantelbuis (verloren casing) blijft in het boorgat achter en dient om contaminatie van de 
peilbuis met olie te voorkomen. Indien bepaling van de dikte van de drijflaag gewenst is wordt een tweede 
filter ter hoogte van de grondwaterspiegel geplaatst. 
 
2.4. Het nemen van grondmonsters 
Van de bij de boringen vrijkomende grond worden in beginsel van specifieke bodemlagen of 
verontreinigingen representatieve monsters samengesteld. Bij het ontbreken van onderscheidende lagen 
wordt iedere laag van 50 cm dikte apart bemonsterd. In het veld worden glazen monsterpotten geheel 
gevuld met het monstermateriaal. De monsterpotten worden opgeslagen in een koele ruimte (ca. 5 oC) en 
circa 1 maand bewaard voor eventuele aanvullende analyses. 
 
Bij de uitvoering van het veldwerk wordt gebruik gemaakt van een olie-indicatietest, de zogenaamde “olie 
op waterproef”. Bij deze proef wordt een grondmonster in het water gedompeld. Een met olie verontreinigd 
grondmonster in het water geeft een zichtbare oliefilm op dit water. De omvang van de oliefilm en de 
gevormde kleuringen geven een indicatie betreffende van de aard en mate van de aanwezige 
olieverontreinigingen.  
 



2.5. Het nemen van grondwatermonsters 
Voordat de watermonsters worden genomen, worden de waarnemingsfilters doorgepompt. Bij het 
doorpompen wordt gebruik gemaakt van een slangenpomp of een centrifugaalpomp. De monstername 
gebeurt met een slangenpomp. Bij de bemonstering wordt bij ieder waarnemingsfilter een nieuwe poly-
etheen slang gebruikt om het overbrengen van verontreinigingen naar andere monsterpunten te voorkomen. 
De flessen worden direct na bemonstering gekoeld (5 oC) en op de dag van monstername vervoerd naar het 
laboratorium. 
 
3. Analysemethoden 
Analyse van grond-, slib- en grondwatermonsters op verschillende elementen en verbindingen wordt in 
principe uitgevoerd volgens de Nederlandse Normen (NEN) en de Nederlandse Praktijk Richtlijnen (NPR) 
of daarvan afgeleide methoden in een RvA-geaccrediteerd laboratorium. Tevens vindt een voorbehandeling 
van de analysemonsters plaats conform de SIKB Accreditatie Schema 3000 (AS3000). De specificatie van 
de analysemethoden is bij PJ Milieu BV bekend. Meer dan 98% van alle analysemethoden valt onder de 
RvA accreditatie van het laboratorium. Tevens participeert het laboratorium in nationale en internationale 
ringonderzoeken. 
 
4. Betrouwbaarheid 
Bodemonderzoeken worden op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en 
methoden. Het gehele proces van offerte tot en met rapportage is geborgd in een door Lloyd’s Register 
Quality Assurance gecertificeerd ISO 9001 (2000) systeem. 
 
PJ Milieu BV streeft bij elk bodem- en/of grondwateronderzoek naar een optimale representativiteit. 
Echter, een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen en het 
nemen van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk, dat plaatselijke afwijkingen in de 
samenstelling van grond en/of grondwater aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn 
gekomen. 
 
PJ Milieu BV is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook. 
 
Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. 
Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit 
onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders. 
 
Naarmate een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient men meer voorzichtigheid te 
betrachten en voorbehoud te maken bij het gebruik van de onderzoeksresultaten. 



BIJLAGE 5 
Toetsingskader 

 
Het in de navolgende tabel weergegeven toetsingskader, met betrekking tot de toelaatbare gehalten van 
verschillende stoffen in de grond, is gepubliceerd in de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, d.d. 13 
december 2007) en de Circulaire bodemsanering 2009 zoals gewijzigd op 3 april 2012 afkomstig van het 
Directoraat-generaal milieubeheer (VROM). 
 
Het aangeven van normen wordt bemoeilijkt door het feit, dat de natuurlijke gehalten van verschillende 
stoffen in de grond en het grondwater nogal sterk variëren en afhankelijk zijn van plaatselijke 
omstandigheden (onder andere van de bodemsamenstelling). Bovendien hangt het eventuele risico, dat een 
bodemverontreiniging met zich meebrengt voor de volksgezondheid en/of milieu, niet alleen af van de aard 
en concentratie van de verontreinigde stoffen, maar ook van de lokale verontreinigingssituatie en de functie 
c.q. het gebruik van de bodem (woonbebouwing, waterwinning, industrieterrein). 
 
Het inschatten van de risico's voor de volksgezondheid en voor de aantasting van het milieu moet 
gebaseerd zijn op een integrale beoordeling van de bovengenoemde aspecten. 
 
In de tabel ‘Normwaarden voor microverontreinigingen in de vaste bodem en het grondwater’ is het 
toetsingskader weergegeven, afkomstig van de Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 
2009 afkomstig van het Directoraat-generaal milieubeheer (VROM). In de tabel staat een toetsingskader 
voor een aantal verontreinigende stoffen vermeld, waarbij men onderscheid maakt in twee 
toetsingswaarden, namelijk achtergrondwaarden en interventiewaarden. 
- De streef-/achtergrondwaarde geldt als referentiewaarde en komt overeen met de gemiddelde 

achtergrondconcentratie of met de detectiegrens (bij milieuvreemde stoffen). 
- De interventiewaarde is te beschouwen als de toetsingswaarde, waarboven, afhankelijk van de 

situatie, veelal een sanering (-sonderzoek) wordt uitgevoerd, nadat een eventueel (nader) onderzoek 
is afgerond. 

Nader onderzoek dient plaats te vinden, wanneer het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond- en 
interventiewaarde ((achtergrond- + interventiewaarde)/2) wordt overschreden. 
 

 
 



Tabel: Normwaarden voor microverontreinigingen in de vaste bodem en het grondwater 
 Grond/sediment (mg/kg droge stof) Grondwater (µg/l) 
Stof (1) AW IW Ondiep (< 10 m-mv) 
 SB L en H gecorrigeerd (d) SB L en H gecorrigeerd (d) SW (2) IW 
       
Metalen 
antimoon (Sb) 4,0* 4,0 22 22 - 20 
arseen (As) 20 10,3 + 0,28(L+H) 76 39,3 + 1,05(L+H) 10 60 
barium (Ba) 190** 36,8 + 6,13L 920** 178,1 + 29,68L 50 625 
cadmium (Cd) 0,6 0,31+0,005(L+3H) 13 6,62 + 0,116(L+3H) 0,4 6 
chroom (Cr) 55 27,5 + 1,1L 180 90 + 3,6L 1 30 
kobalt (Co) 15 3,3 + 0,467L 190 42,2 + 5,91L 20 100 
koper (Cu) 40 16,7 + 0,67(L+H) 190 79,2 + 3,17(L+H) 15 75 
kwik (Hg) anorganisch 0,15 0,1 + 0,0008(2L+H) 36 23,84 + 0,203(2L+H) 0,05 0,3 
lood (Pb) 50 29,4 + 0,59(L+H) 530 311,8 + 6,24(L+H) 15 75 
molybdeen (Mo) 1,5* 1,5 190 190 5 300 
nikkel (Ni) 35 10 + L 100 28,6 + 2,86L 15 75 
tin (Sn) 6,5 1,37 + 0,205L - - - - 
vanadium (V) 80 22,9 + 2,29L - - - - 
zink (Zn) 140 50 + 1,5(2L+H) 720 257 + 7,7(2L+H) 65 800 
       
Overige anorganische verbindingen 
chloride (mg Cl/l) (3) - - - - 100.000  - 
cyaniden-vrij (4) 3,0 3,0 20 20 5 1.500 
cyaniden-complex (5) 5,5 5,5 50 50 10 1.500 
thiocyanaten (som) 6,0 6,0 20 20 - 1.500 
       
Aromatische verbindingen 
benzeen 0,2* 0,02H 1,1 0,11H 0,2 30 
ethylbenzeen 0,2* 0,02H 110 11H 4 150 
tolueen 0,2* 0,02H 32 3,2H 7 1.000 
xylenen (som)  0,45* 0,045H 17 1,7H 0,2 70 
styreen (vinylbenzeen) 0,25* 0,025H 86 8,6H 6 300 
fenol 0,25 0,025H 14 1,4H 0,2 2.000 
cresolen (som)  0,3* 0,03H 13 1,3H 0,2 200 
dodecylbenzeen 0,35* 0,035H - - - - 
aromatische  
oplosmiddelen (som) (6) 2,5* 0,25H - - - - 

       
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) (7) 
naftaleen - - - - 0,01 70 
fenantreen - - - - 0,003* 5 
antraceen - - - - 0,0007* 5 
fluorantheen - - - - 0,003 1 
chryseen - - - - 0,003* 0,2 
benzo(a)antraceen - - - - 0,0001* 0,5 
benzo(a)pyreen - - - - 0,0005* 0,05 
benzo(k)fluorantheen - - - - 0,0004* 0,05 
indeno(1,2,3cd)pyreen - - - - 0,0004* 0,05 
benzo(ghi)peryleen - - - - 0,0003 0,05 
PAK (som 10)  (8, 9) 1,5 0,15H (7) 40 4H (7) - - 
       
Gechloreerde koolwaterstoffen 
a. (vluchtige) 
chloorkoolwaterstoffen       

monochlooretheen  
(vinylchloride) (8) 0,1* 0,01H 0,1 0,01H 0,01 5 

dichloormethaan 0,1 0,01H 3,9 0,39H 0,01 1.000 
1,1-dichloorethaan 0,2* 0,02H 15 1,5H 7 900 
1,2-dichloorethaan 0,2* 0,02H 6,4 0,64H 7 400 
1,1-dichlooretheen (8) 0,3* 0,03H 0,3 0,03H 0,01 10 
1,2-dichlooretheen (som) 0,3* 0,03H 1 0,1H 0,01 20 
dichloorpropanen (som) 0,8* 0,08H 2 0,2H 0,8 80 
trichloormethaan (chloroform) 0,25* 0,025H 5,6 0,56H 6 400 
1,1,1-trichloorethaan 0,25* 0,025H 15 1,5H 0,01 300 
1,1,2-trichloorethaan 0,3* 0,03H 10 1,0H 0,01 130 
trichlooretheen (Tri) 0,25* 0,025H 2,5 0,25H 24 500 
tetrachloormethaan (Tetra) 0,3* 0,03H 0,7 0,07H 0,01 10 
tetrachlooretheen (Per) 0,15 0,015H 8,8 0,88H 0,01 40 
b. chloorbenzenen (9)       
monochloorbenzeen 0,2* 0,02H 15 1,5H 7 180 
dichloorbenzenen (som) 2,0* 0,2H 19 1,9H 3 50 
trichloorbenzenen (som) 0,015* 0,0015H 11 1,1H 0,01 10 
tetrachloorbenzenen (som) 0,009* 0,0009H 2,2 0,22H 0,01 2,5 
pentachloorbenzeen 0,0025 0,00025H 6,7 0,67H 0,003 1 
hexachloorbenzeen 0,0085 0,00085H 2,0 0,2H 0,00009* 0,5 
c. chloorfenolen (9)       
monochloorfenolen (som) 0,045 0,0045H 5,4 0,54H 0,3 100 
dichloorfenolen (som) 0,2* 0,02H 22 2,2H 0,2 30 
trichloorfenolen (som) 0,003* 0,0003H 22 2,2H 0,03* 10 
tetrachloorfenolen (som) 0,015* 0,0015H 21 2,1H 0,01* 10 
pentachloorfenol 0,003* 0,0003H 12 1,2H 0,04* 3 
d. polychloorbifenylen (PCB)       
PCB (som 7) 0,02 0,002H 1 0,1H 0,01* 0,01 
e. overige gechloreerde 
koolwaterstoffen       

monochlooranilinen (som) 0,2* 0,02H 50 5,0H - 30 
pentachlooraniline 0,15* 0,015H - - - - 
dioxine (som I-TEQ) (10) 0,000055* 0,0000055H 0,00018 0,000018H - Nvt(6) 
chloornaftaleen (som) 0,07* 0,007H 23 2,3H - 6 
       
       
       
       
       
       



 Grond/sediment (mg/kg droge stof) Grondwater (µg/l) 
Stof (1) AW IW Ondiep (< 10 m-mv) 
 SB L en H gecorrigeerd (d) SB L en H gecorrigeerd (d) SW (2) IW 
       
Bestrijdingsmiddelen 
a. organochloor-
bestrijdingsmiddelen       

chloordaan (som) 0,002 0,0002H 4 0,4H 0,02 ng/l* 0,2 
DDT (som) 0,2 0,02H 1,7 0,17H - - 
DDE (som) 0,1 0,01H 2,3 0,23H - - 
DDD (som) 0,02 0,002H 34 3,4H - - 
DDT/DDE/DDD (som) - - - - 0,004 ng/l* 0,01 
aldrin - - 0,32 0,032H 0,009 ng/l* - 
dieldrin - - - - 0,1 ng/l* - 
endrin - - - - 0,04 ng/l* - 
drins (som) 0,015 0,0015H 4 0,4H - 0,1 
α-endosulfan 0,0009 0,00009H 4 0,4H 0,2 ng/l* 5 
α-HCH 0,001 0,0001H 17 1,7H 33 ng/l* - 
β-HCH 0,002 0,0002H 1,6 0,16H 8 ng/l - 
γ-HCH (lindaan) 0,003 0,0003H 1,2 0,12H 9 ng/l - 
HCH-verbindingen (som) - - - - 0,05 1 
heptachloor 0,0007 0,00007H 4 0,4H 0,005 ng/l* 0,3 
heptachloorepoxide (som) 0,002 0,0002H 4 0,4H 0,005 ng/l* 3 
hexachloorbutadieen 0,003* 0,0003H - - - - 
organochloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen (som 
landbodem) 

0,4 0,04H - - - - 

b. organofosfor-pesticiden       
azinfos-methyl 0,0075* 0,00075H - - - - 
c. organotin bestrijdingsmiddelen       
organotin verbindingen (som) (11) 0,15 0,015H 2,5 0,25H 0,05*-16 ng/l 0,7 
tributyltin (TBT)  0,065 0,0065H - - - - 
d. chloorfenoxy-azijnzuur 
herbiciden       

MCPA 0,55* 0,055H 4 0,4H 0,02 50 
e. overige bestrijdingsmiddelen       
atrazine 0,035* 0,0035H 0,71 0,071H 29 ng/l 150 
carbaryl 0,15* 0,015H 0,45 0,045H 2 ng/l 50 
carbofuran (8) 0,017* 0,0017H 0,017 0,0017H 9 ng/l 100 
4-chloorrmethyl-fenolen (som) 0,6* 0,06H - - - - 
niet-chloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen (som) 0,09* 0,009H - - - - 

       
Overige stoffen 
asbest (12) - - 100 100 - - 
cyclohexanon 2,0* 0,2H 150 15H 0,5 15.000 
dimethyl ftalaat (13)  0,045* 0,0045H 82 8,2H - - 
diethylftalaat (13) 0,045* 0,0045H 53 5,3H - - 
di-isobutylftalaat (13) 0,045* 0,0045H 17 1,7H - - 
dibutylftalaat (13) 0,07* 0,007H 36 3,6H - - 
butyl benzylftalaat (13)  0,07* 0,007H 48 4,8H - - 
Dihexylftalaat (12)  0,07* 0,007H 220 22,0H - - 
di(2-ethylhexyl)ftalaat (13) 0,045* 0,0045H 60 6,0H - - 
ftalaten (som) (13) - - - - 0,5 5 
minerale olie (14) (15)  190 19H 5000 500H 50 600 
pyridine 0,15* 0,015H 11 1,1H 0,5 30 
tetrahydrofuran 0,45 0,045H 7 0,7H 0,5 300 
tetrahydrothiofeen 1,5* 0,15H 8,8 0,88H 0,5 5.000 
tribroommethaan (bromoform) 0,2* 0,02H 75 7,5H - 630 
ethyleenglycol 5,0 0,5H - - - - 
diethyleenglycol 8,0 0,8H - - - - 
acrylonitril 2,0* 0,2H - - - - 
formaldehyde 2,5* 0,25H - - - - 
isopropanol (2-propanol) 0,75 0,075H - - - - 
methanol 3,0 0,3H - - - - 
butanol (1-butanol) 2,0* 0,2H - - - - 
butylacetaat 2,0* 0,2H - - - - 
ethylacetaat 2,0* 0,2H - - - - 
methyl-tert-butyl ether (MTBE) 0,2* 0,02H - - - - 
methylethylketon 2,0* 0,2H - - - - 
       

 
Verklaring afkortingen 
SB = Standaardbodem (L= lutumgehalte = 25%, H= humusgehalte = 10%) 
AW = Achtergrondwaardenormen 
IW = Interventiewaarden 
SW = Streefwaarden 
 
Verklaring symbolen 
(1) Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling Bodemkwaliteit (VROM, 2007); 
(2) De streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat 

deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria 
moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van een strengere rapportagegrens mag ook, 
mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het beoordelen van het meetresultaat ‘< rapportagegrens AS3000’ 
mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een 
waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de rapportagegrens AS3000), dan dient de betreffende 
verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde wordt getoetst aan de Streefwaarde 
grondwater. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk verontreinigd monster of 
een monster met afwijkende samenstelling; 



(3) Voor het toepassen van zeezand geldt de norm 200 mg/kg ds. Bij het toepassen van zeezand op plaatsen waar een direct contact 
is of mogelijk is met brak oppervlaktewater of zeewater met van nature een chloride-gehalte van meer dan 5000 mg/l, geldt voor 
chloride geen maximale waarde; 

(4) Bij gehalten die de Achtergrondwaarde overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. 
Wanneer uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de Achtergrondwaarde worden 
gemeten in de bodemlucht en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht); 

(5) Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN 
6655. Indien geen cyanide-vij wordt verwacht, mag het gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-
totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten). 

(6) De Achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 15 componenten, die tot deze 
somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De hoogte van de Achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de 
bepalingsgrenzen vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de 
somparameter mag de Achtergrondwaarde van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Voor de 
componenten, die niet individueel zijn genormeerd, geldt per component een maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds; 

(7) Voor interventiewaarde PAK wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een organisch stofgehalte tot 10% en bodems 
met een organisch stofgehalte boven de 30% toegepast. Voor bodems met een organisch stofgehalte tot 10% wordt een 
interventiewaarde van 40 mg/kg d.s. en voor bodems met een organisch stofgehalte vanaf 30% een interventiewaarde van 120 
mg/kg d.s. gehanteerd. Tussen de 10% en 30% organisch stofgehalte kan gebruik gemaakt worden van de gegeven 
bodemtypecorrectieformule; 

(8) De interventiewaarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium 
reproduceerbaarheid). Indien  de stof wordt aangetoond moeten de  risico’s nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van 
vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond moet tevens het grondwater worden onderzocht; 

(9) Voor grondwater zijn effecten van PAK, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de individuele 
interventiewaarde, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde stof 
B). Dit betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen of van overschrijding van de interventiewaarde 
sprake is. Er is sprake van overschrijding van de interventiewaarde voor de som van een groep stoffen indien Σ (Ci/li) >1, 
waarbij Ci = gemeten concentratie van een stof uit een betreffende groep en Ii = interventiewaarde voor de betreffende stof uit de 
betreffende groep; 

(10) Voor grondwater is er een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging; 
(11) De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds; 
(12) Zijnde het gehalte serpentijnasbest plus tienmaal het gehalte amfiboolasbest. Deze eis bedraagt 0 mg/kg d.s. indien niet is 

voldaan aan artikel 2, onder b, van het Productenbesluit Asbest; 
(13) Het is onzeker of de Achtergrondwaarden voor de ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is 

van een knelpunt; 
(14) Minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er enigerlei vorm van verontreiniging met 

minerale olie wordt aangetoond in grond/baggerspecie, dan dient naast het gehalte aan minerale olie ook het gehalte aan 
aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is om praktische 
redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie wordt bestudeerd; 

(15) Voor het toepassen van baggerspecie in grootschalige toepassingen geldt voor minerale olie een maximale waarde van 2.000 
mg/kg ds; 

*  Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt; 
** Toetsing aan de normen voor barium in grond is sinds april 2009 alleen noodzakelijk bij situaties waar sprake is van een door 

menselijk handelen veroorzaakte  bariumverontreiniging. In alle andere gevallen kan toetsing tot de voorgenomen herziene 
regelgeving (globaal 2011) achterwege blijven. 

 
Aanvullende opmerkingen 
a. Interventiewaarden voor niet genoemde stoffen 

Voor de beoordeling van niet met name genoemde stoffen verdient het aanbeveling een vergelijking te 
maken met in de tabel vermelde chemisch en toxicologisch verwante stoffen. Voor een aantal niet genoemde 
stoffen zijn indicatieve niveaus voor ernstige bodemverontreiniging vastgesteld. Tevens kan door 
tussenkomst van de provincie een verzoek worden gericht aan de regionale inspectie milieuhygiëne om het 
RIVM in te schakelen voor de afleiding van ad-hoc interventiewaarden. 

 
b. Omvang verontreiniging 

De interventiewaarden gelden als gemiddelde voor een volume van 25 m3 grond/sediment en 100 m3 
grondwater. Indien het bij puntbronnen van verontreiniging waarschijnlijk is dat bij het uitblijven van 
maatregelen op korte termijn (ten hoogste enkele maanden) bodemverontreiniging op genoemde schaal kan 
optreden, is eveneens sprake van ernstige verontreiniging. Van ernstige bodemverontreiniging kan ook 
worden gesproken indien de verontreiniging zich zodanig autonoom verspreidt in andere milieu-
compartimenten of -objecten dat schadelijke effecten voor volksgezondheid of het milieu kunnen optreden 
zonder dat zich overschrijding van de interventiewaarden voordoet. 

 
c. Criterium voor nader onderzoek 

In de protocollen voor oriënterend en nader onderzoek komt het criterium 0,5 * (interventiewaarde + 
streefwaarde) voor om aan te geven dat nader onderzoek noodzakelijk is. 

 
d. Differentiatie naar grondsoort 

De streef- en interventiewaarden voor zware metalen (incl. arseen) in grond/sediment zijn afhankelijk van 
het lutumgehalte en/of het organische stofgehalte. Bij meetproblemen met lage gehalten organische stof (H) 
of lutum (L) kan van percentages van 2% H en L uitgegaan worden. 
De streef- en interventiewaarden voor organische verbindingen in grond/sediment zijn gerelateerd aan het 
organische stofgehalte. Voor bodems met H > 30% respectievelijk < 2 worden gehalten van respectievelijk 
30% en 2% aangehouden. N.B. voor berekening van de streef- en interventiewaarden voor PAK (10 VROM) 
geldt dat in afwijking op het vooraanstaande voor bodems met H > 30% en H < 10% gerekend wordt met 
organische stofgehalten van respectievelijk 30% en 10%. 
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Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object LEEUWARDEN D 8908
Tesselschadestraat 51, 8913 HA LEEUWARDEN
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Geachte heer/mevrouw Gemeente Leeuwarden,

Voor het plan Parkeergarage Revius heeft u een watertoets aangevraagd op www.dewatertoets.nl. Met de gegevens die u heeft
opgegeven, is bepaald dat het plan een beperkte invloed heeft op de waterhuishouding en de afvalwaterketen. Hierdoor kan de 
korte procedure worden gevolgd voor de watertoets.

Dit betekent dat de beperkte invloed van het plan kan worden opgevangen met standaard maatregelen. Deze maatregelen vindt
u in het onderstaande standaard wateradvies dat u in de ruimtelijke onderbouwing van het plan kunt opnemen. U hoeft dan
verder geen contact met ons op te nemen. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via 058 292 2222
en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

Via www.dewatertoets.nl hebben wij uw watertoets als een melding ontvangen. Wij archiveren deze melding. De watertoets is
hiermee voor Wetterskip Fryslan afgerond.

Met vriendelijke groet,

Wetterskip Fryslan
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden
T 058 292 2222
F 058 292 2223
E info@wetterskipfryslan.nl

 

Wateradvies korte procedure

De initiatiefnemer heeft Wetterskip Fryslan geinformeerd over het plan Parkeergarage Revius via de Digitale watertoets
(www.dewatertoets.nl). Hiermee is bepaald dat het plan een zodanige invloed heeft op de waterhuishouding en de
afvalwaterketen dat kan worden volstaan met een standaard wateradvies.

In dit advies staan de maatregelen die Wetterskip Fryslân adviseert om wateroverlast te voorkomen en het water in de sloten
schoon te houden. Het is een standaard advies dat voor alle kleine plannen wordt gegeven. Hierdoor kan het voorkomen dat
niet alle punten gelden voor het plan Parkeergarage Revius.

Probeer regenwater langzaam weg te laten lopen

Regenwater dat op een verhard oppervlak valt, gaat sneller naar het riool of een sloot dan regenwater dat op onverhard
oppervlak valt (zoals gras of een groenstrook). Wanneer opeens veel water in de riolen en sloten komt kan dit wateroverlast
geven. Het is daarom belangrijk dat het regenwater langzaam wegloopt. Dit kan op verschillende manieren. Vang het
regenwater eerst in een regenton op, gebruik grasstenen ('open bestrating') voor de bestrating en bestraat niet het hele perceel
maar laat wat stukken open met gras of andere beplanting.

Regenwater niet op het riool lozen



Wij adviseren om regenwater direct op een sloot te lozen en niet op het vuilwaterriool. De rioolwaterzuivering wordt dan niet
onnodig belast met schoon regenwater. Dit is uiteraard alleen mogelijk als er een sloot dicht bij het perceel ligt.

Gebruik schone bouwmaterialen, gebruik geen chemische onkruidbestrijding

Regenwater dat op het plangebied valt, komt uiteindelijk altijd in het grondwater of in het oppervlaktewater. Voorkom
watervervuiling door geen uitlogende bouwmaterialen zoals zink, koper en lood te gebruiken. Deze materialen zijn een
belangrijke bron voor de vervuiling van ons water. Ook adviseren wij om geen chemische middelen voor onkruidbestrijding te
gebruiken.

Vloeren minimaal een meter boven het grondwater

Wij adviseren om het vloerpeil (bovenkant vloer) van woningen en andere bouwwerken minimaal een meter boven het
grondwaterpeil aan te leggen. Hierdoor wordt grondwateroverlast voorkomen.

Vergunningen die bij het waterschap moeten worden aangevraagd

Voor sommige werkzaamheden of activiteiten is een watervergunning van het waterschap nodig of moet een melding worden
gedaan. Voorbeelden zijn
- het onttrekken en/of lozen van grondwater (bijvoorbeeld bronneringen),
- het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater,
- het toepassen van grond in een watergang,
- het graven of dempen van sloten,
- de aanleg van dammen of duikers.
Meer informatie hierover is te vinden op onze website www.wetterskipfryslan.nl/waterwet.

Koude- en warmteopslag

Als sprake is van koude- en warmteopslag in de bodem wijzen wij u er op dat u hiervoor contact op dient te nemen met de
provincie Fryslân. Een contactpersoon vindt u op www.wetterskipfryslan.nl bij het digitaal loket onder het kopje watertoets.

De WaterToets 2014
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Bezonning Reviusgarage 1

21 september 9:00 uur

Aan Tesselschadestraat is een parkeergarage voorzien aan de zuidzijde 
tussen het kantoor van Ernst & Young en het voormalige gebouw van 
het CWI. Het doel van deze studie is het geven van een indicatie van de 
schaduwwerking op de woningen en percelen aan de overzijde van de 
weg tegenover de garage. De bouwhoogte van de garage is 4,50 meter. 
Ten behoeve van opbouwen voor trappen, lift en eventuele zonnepane-
len op een constructie is er een bouwmogelijkheid tot 7 meter, waarbij 
deze minimaal 10 meter terugligt t.o.z. van de voorgevel aan de Tes-
selschadestraat. Deze bouwmogelijkheid is ook in de bezonningsstudie 
meegenomen.

Op 21 september geeft de garage geen enkele schaduw op de woningen. 
Dit geldt daarmee voor de gehele periode tussen 21 maart en 21 sep-
tember; de zon staat dan altijd hoger. 
Voor de volledigheid is ook het moment met de laagste zonnestand in 
het overzicht meegenomen, te weten 21 december. Hieraan is te zien 
dat rond het middaguur (van 11:00 tot 14:00) de woningen geen last van 
schaduw van de garage hebben. Om 16:00 is er vrijwel overal schaduw 
en gaat de zon bijna onder. In bezonningsstudies wordt dit winterse 
tijdstip normaliter niet gebruikt. 

De conclusie uit deze gegevens is dat door de geringe bouwhoogte van 
de garage er geen nadelig effect is op de bezonning van de tegenover-
liggende woningen. 



21 september 14:00 uur

Bezonning Reviusgarage 2

21 september 11:00 uur



21 september 18:00 uur

Bezonning Reviusgarage 3

21 september 16:00 uur

De schaduw in de tuinen komt 
van bestaande bebouwing



21 december 11:00 uur

21 december 14:00 uur

Bezonning Reviusgarage 4

Zelfs op de kortste dag van het 
jaar geen schaduw

De schaduw in de tuinen komt 
van bestaande bebouwing



21 december 16:00 uur

Bezonning Reviusgarage 5

Om 16 uur is er vrijwel overal 
schaduw
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Bijlage 1  
 
Reactie- en antwoordnota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – Parkeergarage 
Revius 
 
Het ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – Parkeergarage Revius heeft in de periode vanaf 14 juli 
2016 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn 3 zienswijzen 
ontvangen. Hierna wordt de inhoud van de zienswijze samengevat en volgt per punt het 
gemeentelijke commentaar.  
 
Zienswijze 1 
Brandweer Fryslân 

 
1. Aangezien het plangebied binnen 200 meter van een transportroute voor gevaarlijke stoffen 

over de weg is gelegen, dient er een verantwoording van het groepsrisico te worden 
opgesteld. Gezien het feit dat de toename van het groepsrisico minimaal zal zijn kan worden 
afgezien van een groot deel van de verantwoording. Het bevoegd gezag dient in de 
verantwoording in ieder geval in te gaan op: 
-de mogelijkheden voor voorbereiding en bestrijding van een ramp op de transportroute 
ofwel de beperking van de omvang van deze ramp; 
-de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien zich op de 
transportroute een ramp voordoet. Dit geldt alleen indien in het plan wordt voorzien in nog 
niet aanwezige kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten. 

 
Reactie: 
De Heliconweg is geen aangewezen transportroute, derhalve is er geen sprake van een zone en 
hoeft er geen verantwoording van het groepsrisico te worden opgesteld. Hierbij willen wij er nog op 
wijzen dat het eerder aanwezige tankstation aan de Tesselschadestraat inmiddels is opgeheven. 
Tevens wordt door de aanleg van De Haak om Leeuwarden en de Noordtangent de binnenring 
gemeden. Bij navraag bij Bureau Externe Veiligheid Friesland is daarnaast aangegeven dat er geen 
telpunt is ingeruimd op de Heliconweg met betrekking tot de monitoring van transport gevaarlijke 
stoffen. 

2. Geadviseerd wordt er zorg voor te dragen dat eventuele toe te passen hekwerken rondom de 
parkeergarage bij een calamiteit geopend zijn en niet vergrendeld.  

 
Reactie: 
Het ontwerp zal voldoen aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.  
 
3. Geadviseerd wordt om in het ontwerp van de parkeergarage rekening te houden met het 

aanbrengen van meerdere toegangen rondom het bouwwerk ten behoeve van ontvluchting en 
inzet van de brandweer. Dit met name gezien het snelle brandverloop bij een autobrand. 

 
Reactie: 
Het ontwerp zal voldoen aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. 
 
 
Zienswijze 2 
Bewoners/eigenaars Tesselschadestraat 114 en 128 te Leeuwarden 
 
1. In bijlage 1 “Bezettingsgraadonderzoek Harlingervaart/WTC ontbreekt een 

bezettingsgraadonderzoek “blauwe zone” in de woonbuurt Vosseparkwijk of een verwijzing 
naar een recente rapportage. Thans ontbreekt elke onderbouwing van een verwijzing naar 
een recente rapportage. 

Reactie: 
Bij dit onderzoek is er geen meting geweest van de parkeerdruk in de blauwe zone. Het doel van 
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dit parkeeronderzoek was namelijk om het gebruik door woon-werkverkeer van de parkeerplaatsen 
langs de Harlingertrekweg en het WTC in beeld te brengen voorafgaand aan de herinrichting van de 
Harlingertrekweg en de komst van de parkeergarage. In de blauwe zone wordt niet door woon-
werkverkeer geparkeerd en is om die reden niet meegenomen in het parkeeronderzoek.   
 
2. De zinsnede “Deze parkeergarage wordt gerealiseerd op het perceel van het voormalige 

tankstation” is niet geheel correct. Er wordt ook van naastgelegen gronden gebruik gemaakt.  
 

Reactie: 
De opmerking klopt, de tekst in de toelichting is hierop aangepast. 
 
3. De bouwmogelijkheden zijn dezelfde als in het bestemmingsplan Leeuwarden – 

parkeergarage Tesselschadestraat, zoals vastgesteld op 30 mei 2011. In plaats van pas op 4 
meter hoogte te beginnen met een parkeerdek, kan reeds op het maaiveld worden 
geparkeerd. 

 
Reactie: 
Met dit nieuwe bestemmingsplan wordt voorzien in een parkeergarage met een bouwhoogte van 
maximaal 4.5 meter waarbij ook maaiveld parkeren mogelijk is. In het voorgaande bestemmingsplan 
was een parkeergarage voorzien met een toegestane bebouwingshoogte van 10.5 meter aan de 
Tesselschadestraat en tot 16.5 meter aan de zuidzijde. De garage was hierbij “opgetild” zodat 
ruimte ontstond voor een tankstation.  

 
4. Tijdens diverse bijeenkomsten is aangegeven dat het fundament van de thans beoogde 

parkeergarage zodanig geconstrueerd zal worden dat bij een eventueel aanbod van 
verhoogde parkeerbehoefte er parkeerdekken op de bestaande parkeerdekken kunnen 
worden geplaatst. Hierdoor zal tot 7 meter worden afgeweken van de thans aangegeven 
bouwhoogte. 

 
Reactie: 
Op basis van het bestemmingsplan is een bouwhoogte van maximaal 4.5 meter toegestaan (en deels 
tot maximaal 7 meter, ter plaatse van de specifieke bouwaanduiding, ten behoeve van trappen- en 
lifthuizen en/of (een constructie ten behoeve van) zonnepanelen). Mocht ooit sprake zijn van een 
optopping dan zal hiervoor een afzonderlijke procedure moeten worden doorlopen.  
 
5. In tegenstelling tot datgene wat de gemeente aangeeft wordt geconstateerd dat de beoogde 

parkeergarage niet op een grotere afstand van de straat wordt gebouwd doch slechts op 4.15 
tot 4.5 meter vanaf de Tesselschadestraat. 

 
Reactie: 
Ten opzichte van het bouwvlak uit het vigerende bestemmingsplan ligt in het nieuwe 
bestemmingsplan het bouwvlak verder van de Tesselschadestraat. De noordwesthoek van het 
nieuwe bouwvlak ligt 1,92 meter en de noordoosthoek ligt 8,50 meter verder van de 
Tesselschadestraat. 
 
6. Bij het eerste geplande object op grond van het bestemmingsplan Leeuwarden – 

parkeergarage Tesselschadestraat werd het eerste parkeerdek gesitueerd direct boven de 
overkapping van het brandstoffenstation. Hierdoor bleven de aanwonenden vrij uitzicht 
houden op de Reviusstraat en de Van der Nootstraat. Bij de totstandkoming van de thans 
beoogde parkeergarage zal dit zicht totaal verdwenen zijn. Deze situatie geeft een directe 
gelegenheid tot aantasting van de privacy van aanwonenden (een open en dicht bij woningen 
gesitueerd gebouw geeft heel snel aantasting van de privacy). Tevens heeft men vanaf de 
geplande parkeerdekken vrij zicht op de tegenoverliggende woon- en slaapkamers. 

 
Reactie: 
In het vigerende bestemmingsplan is aan de Tesselschadestraatzijde een bouwhoogte van 10,50 
meter toegestaan en is een onderdoorgang van 4 meter aangegeven. Binnen de aanduiding 
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onderdoorgang kan tot maximaal 35% van het oppervlak bebouwd worden ten behoeve van de 
pompen, shop, wasstraat en hellingbaan van de garage. Er is hierbij wel sprake van transparantie in 
de eerste 4 meter met doorzicht naar de beide straten, maar van ‘vrij uitzicht’ was geen sprake. De 
overbouwing van de onderdoorgang kan in het vigerende bestemmingsplan een hoogte hebben van 
6,50 meter (10,50 – 4,00 meter) hetgeen een flinke bouwmassa is. Ten aanzien van de privacy is het 
nieuwe bestemmingsplan gunstiger omdat het gebouw iets verder weg staat en de parkeergarage 
voorziet in minder auto’s.  
 
7. Bewoners zullen overlast ervaren van de ontstoken verlichting van de in-en uitrijdende 

motorvoertuigen gedurende de avond- en nachtelijke uren op de parkeerdekken.  
 
Reactie: 
In het ontwerp van de gevels wordt de  lichtuitstraling op koplamphoogte zo veel mogelijk geweerd. 
Dit aspect wordt vastgelegd in de uitvraag voor het ontwerp van de parkeergarage. 
 
8. Er wordt vanuit gegaan dat de reeds bestaande groenstrook aan de Tesselschadestraat 

gehandhaafd blijft. Bij meting blijkt echter dat slechts 1.5 meter groenstrook extra 
gecreëerd wordt.  

 
Reactie: 
De groenstroken die aanwezig waren tijdens de exploitatie van het Q8 benzineverkooppunt hadden 
een oppervlakte van ongeveer 265 m2. In het vigerende bestemmingsplan is geen bestemming groen 
aanwezig tussen het bouwvlak en de Tesselschadestraat. Het oppervlak van de bestemming groen 
tussen het bouwvlak en de Tesselschadestraat in het nieuwe bestemmingsplan heeft een oppervlak 
van 625 m2. 
 
9. Ten aanzien van de groenstrook aan de zuidkant wordt opgemerkt dat dit een belangrijk 

item is terwijl deze strook uiteindelijk geheel ingeklemd ligt tussen hoge kantoorgebouwen 
en daardoor een niet-uitnodigende uitstraling krijgt. 

 
Reactie: 
De groenzone levert een bijdrage aan de verblijfskwaliteit in dit gebied. 
 
10. Bij Marnixstate is een gedeelte van de groenstrook kortgeleden opgeofferd aan beton met 

een hekwerk. Kennelijk vinden bedrijven een reeds bestaande groenstrook niet zo belangrijk. 
 

Reactie: 
Op grond van het bestemmingsplan Leeuwarden – Vosseparkwijk geldt ter plaatse de bestemming 
‘Kantoor’. De gronden zijn hierbij onder andere bestemd voor kantoren en daarbij behorende 
tuinen, erven en terreinen, wegen, straten en paden, parkeer- en groenvoorzieningen. Op grond van 
het bestemmingsplan is deze inrichting derhalve mogelijk. 

 
11. Slechts het gedeelte waarop het brandstoffenstation gevestigd was ligt braak, derhalve niet 

het hele terrein zoals benoemd in de toelichting op pagina 7. Het overige deel is nog steeds 
een bestaand verhard parkeerterrein van het CJIB en een later aangelegd parkeerterrein ten 
behoeve van Ziggo. 

 
Reactie:  
Voornoemde opmerking is correct, de tekst is in de toelichting is hierop aangepast. 
 
12. De vraag heerst welke breedte de groenstrook exact zal krijgen. 
 
Reactie: 
De groenstrook aan de Tesselschadestraat wordt aangegeven middels de bestemming ‘Groen’ en 
heeft een breedte van ca. 5.0 meter aan de noordwestzijde, het tussendeel aan de noordzijde 
bedraagt ca. 8.0 meter en de breedte bedraagt ca. 11.0 meter aan de noordoostzijde.  
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13. In het GVVP geeft de gemeente Leeuwarden heel nadrukkelijk aan dat zij de 
parkeerproblematiek integraal wil benaderen. Hierbij wordt een aantal 
beleidsuitgangspunten benoemd, waaronder dat elk gebied, complex of bedrijf in zijn eigen 
parkeerbehoefte dient te voorzien. Door ieder bedrijf te verplichten een adequate 
hoeveelheid parkeerruimte te realiseren ontstaat geen extra parkeerdruk in de omliggende 
gebieden. Dit is kennelijk niet gebeurd (bijv. huidig Ziggo-kantoor). De parkeergarage was 
direct in de aanbieding. Tevens is door de Veiligheidsregio Fryslân een aantal 
parkeerplaatsen van het parkeerterrein aan de noordzijde, in strijd met de CROW 
ingeleverd. Ook blijkt uit het rapport van Keyport Consultancy dat het CJIB bij een 
doordachte handhaving van haar parkeerbeleid op haar parkeerdekken, voldoende aanwezige 
parkeerplaatsen tot haar beschikking heeft. In die zin is het verbazingwekkend dat de 
gemeente Leeuwarden eerder de volgende opmerking heeft geplaatst: “Verder is bij het CJIB 
nog sprake van het afkopen van circa 10-15 parkeerplaatsen. Het CJIB hoeft hierdoor niet 
een extra parkeerlaag onder de nieuwbouw te realiseren. 

 
Reactie: 
Door de realisatie van een centraal gelegen parkeergarage biedt de gemeente omliggende bedrijven 
een oplossing om te voorzien in de eigen parkeerbehoefte conform gemeentelijk parkeerbeleid. 
Voordeel voor de bedrijven is, dat in het geval van het CJIB, de aanleg van dure ondergrondse 
parkeervoorzieningen voor een beperkt aantal parkeerplaatsen niet nodig is. Daarnaast ontstaat er 
een kwaliteitsimpuls voor de omgeving (minder blik op straat) en bovendien wordt dubbelgebruik / 
uitwisseling van parkeerplaatsen hiermee mogelijk gemaakt.    
 
14. Door de gemeente wordt maar aangenomen dat de bestaande bedrijven niet dan wel beperkt 

kunnen uitbreiden op grond van de huidige parkeernormen. In het ontwerpbestemmingsplan 
wordt niet duidelijk gemaakt waarop een en ander is gebaseerd.  

 
Reactie: 
Uitbreiding van bestaande bedrijven zal veelal ten koste gaan van bestaande parkeerplaatsen op 
eigen terrein. Naast de extra parkeerbehoefte die een uitbreiding veroorzaakt, in combinatie met 
het compenseren van het verlies aan bestaande parkeerplaatsen, is het uitbreiden van bestaande 
gebouwen daarom veelal niet mogelijk.    
 
15. Veel werknemers werken ook thuis met behulp van internetverbindingen. Een onderzoek 

hieromtrent wordt aanbevelenswaardig geacht ten aanzien van het niveau en omvang van 
deze ontwikkeling. 

 
Reactie: 
Thuiswerken betekent niet automatisch dat er minder parkeerplaatsen nodig zijn. 
Overlegmomenten op kantoor blijven. Bovendien verschilt dit per bedrijf. Verder kan het zo zijn dat 
een bestaand bedrijf met veel thuiswerkers gaat verhuizen naar een ander pand / plek en er een 
bedrijf terugkomt met geen of nauwelijks thuiswerkers.    
 
16. Het doel van de gemeente Leeuwarden is om door het realiseren van deze parkeergarage de 

parkeerbehoefte van de bedrijven en instellingen uit de omgeving te faciliteren, waardoor 
verdere ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vraag is waar deze 
ontwikkelingen moeten plaatsvinden. De bedrijven zijn er al en kunnen slechts de hoogte in. 

 
Reactie: 
Het is niet het achterliggende doel om door het realiseren van de parkeergarage meer 
ontwikkelingen mogelijk te maken, maar om de parkeerdruk in het gebied te verlichten en de 
geparkeerde auto’s uit het straatbeeld te verminderen.  
 
17. In de toelichting wordt aangegeven dat de wens bestaat om het gebied ten westen van de 

Heliconweg een kwaliteitsimpuls te geven door het opheffen van een deel van de 
maaiveldparkeerplaatsen. Hierdoor ontstaat de behoefte voor extra parkeerplaatsen. Deze 
parkeerplaatsen behoren al dan niet tot de daar aanwezige bedrijven, zoals het WTC, de 
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Kamer van Koophandel, de ijshal en de bedrijven in het Businesspark. Als met de door aldaar 
beoogde nieuw te bouwen kantoren Heliconweg de ingenomen parkeerplaatsen worden 
bedoeld, wordt wederom verwezen naar het beleid van de gemeente waarbij o.a. elk gebied, 
complex of bedrijf in zijn eigen parkeerbehoefte dient te voorzien. 

 
Reactie:  
Het is correct dat in geval van nieuwe ontwikkelingen in het WTC-gebied ook voldaan moet worden 
aan het parkeerbeleid van de gemeente Leeuwarden.  
 
18. De gemeente is nu in de gelegenheid haar eigen parkeerbeleid door te voeren. Door thans 

ieder bedrijf te verplichten een adequate hoeveelheid parkeerruimte te realiseren, ontstaat 
er geen extra parkeerdruk in de omliggende gebieden. De aanwonenden van de 
Tesselschadestraat 114 t/m 132 mogen niet benadeeld worden ten gerieve van de nog te 
bouwen objecten waarop het gemeentelijk parkeerbeleid volledig van kracht kan worden 
gesteld. 

 
Reactie: 
In het huidige vigerende en rechtsgeldige bestemmingsplan is de realisatie van een parkeergarage 
toegestaan van 400 plaatsen. In het nu in procedure zijnde bestemmingsplan wordt deze garage 
teruggebracht tot maximaal 280 plekken. Ook wordt het gebouw stedenbouwkundige beter 
verankerd in de omgeving. Er is dan ook geen sprake van een verslechtering van de situatie.  
 
19. Het voorstel geeft aan dat de noordwestgevelpunt slechts 4.5 meter vanaf de 

Tesselschadestraat wordt neergezet. Hierdoor kan de gevellijn van het kantoor van Ernst & 
Young worden doorgetrokken. Het gevolg hiervan is dat het geheel dichtgebouwd kan worden 
met een al dan niet aantrekkelijke gevel van 4.5 meter hoogte. Ook de bebouwing van de 
eertijds aanwezige opstallen van Q8 begon op de gevellijn van het kantoor UWV. 
Aangedrongen wordt om de parkeergarage enigszins te draaien (ongeveer 10 graden) in 
zuidelijke richting, waarbij het noord-oost-draaipunt vast gesitueerd blijft op de gevellijn 
UWV en waardoor de gevellijn doorloopt naar de noord-westgevel. Het voordeel van deze 
optie is dat indien men komende is vanuit het centrum men direct geconfronteerd wordt met 
het kantoor en hoofdingang van Ernst & Young. Ook wordt het zicht op de Van der Nootstraat 
vergroot en het vormt eveneens een dynamisch-speels geheel met de strakke werkomgeving.  

 
Reactie: 
Wij kunnen ons niet vinden in de voorgestelde wijziging. Door de draaiing van het gebouw zijn de 
parkeerplaatsen minder efficiënt in te passen. Dit heeft een verlies van parkeerplaatsen tot gevolg 
en tast de haalbaarheid van de garage aan. Door de koppeling aan de bestaande gevel van Ernst & 
Young is de parkeergarage beter verankerd in de omgeving. Door draaiing wordt tevens de groene 
zone aan de zuidzijde kleiner. Door de stapsgewijze plaatsing naar achteren en het uitlijnen van de 
noordoosthoek met het UWV gebouw is ook deze hoek verankerd. 
 
20.  Door voornoemde opzet is de groenstrook, zowel aan de voor- als achterzijde van het 

gebouw, een uitdaging voor tuin- en parkarchitecten. Tevens biedt het belanghebbenden, 
maar ook de werknemers van de participerende bedrijven een betere ontspanningsomgeving 
dan het voorstel van de gemeente, waar de groenstrook is ingeklemd tussen hoge gebouwen.  

 
Reactie: 
Hiervoor verwijzen wij u naar onze reactie onder 19. 
 
21.  Na bestudering van de voorgestelde situatie blijkt dat slechts de noordgevel van de beoogde 

parkeergarage valt onder de stedenbouwkundige inpassingsmogelijkheid. Slechts de 
noordgevel heeft een zichtbepalende uitstraling bij zowel het in- als uitrijden van de 
Tesselschadestraat. 
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Reactie: 
Wij zijn van mening dat het gebouw een alzijdige uitstraling moet krijgen, alle zijden zijn 
belangrijk. In de welstandscriteria is dit onder andere verwoord: “Er is eenheid in architectuur van 
de gevels van de drie te onderscheiden volumes; alle gevels hiervan hebben een gelijke uitstraling 
en materialisering.” 
 
22. Draaiing van het gebouw brengt verlies van parkeerplaatsen met zich mee. Ter compensatie 

van de ongeveer 15 parkeerplaatsen kan de zuidgevel gelijk worden getrokken. Deze gevel 
ligt ingeklemd tussen de reeds bestaande gebouwen en heeft daarom geen zichtbepalende 
uitstraling. 

 
Reactie: 
Wij zijn van mening dat het gebouw een alzijdige uitstraling moet krijgen, alle zijden zijn 
belangrijk. De geleding in de gevel dient ook aan de zuidzijde zichtbaar te zijn. De voorgestelde 
aanpassing gaat bovendien ten koste van het karakter van het gebouw en daarnaast van de 
groenstrook.  
 
23. Door de luchtdoorlatende openingen van de parkeergarage zullen door de veelvuldig 

optredende zuidwestenwind verontreinigde stoffen richting de woningen worden geblazen.  
 De kwaliteit van de gezondheid zal door het ontstaan van een negatieve leefomgeving 

(fijnstof) voor aanwonenden van de percelen 114 tot en met 132 van de Tesselschadestraat 
een direct negatief gevolg hebben. De gemeente Leeuwarden is wettelijk verplicht om de 
versie met actuele GCN te gebruiken voor het bepalen van de luchtkwaliteit en de nieuwe 
uitslagen zichtbaar te maken.  

 
Reactie: 
Op de Grootschalige Concentratiekaart Nederland (GCN) worden de achtergrondconcentraties met 
betrekking tot NO² en fijn stof (PM10 en PM 2,5) weergegeven. De achtergrondconcentraties worden 
bepaald door uitstoot uit Nederland, het buitenland etc. De achtergrondconcentratie is lokaal niet 
aan te pakken en moet naar beneden worden gebracht door internationale maatregelen. Europa 
doet hier z’n best voor door strengere uitstooteisen op te leggen.  

De achtergrondconcentraties uit de GCN worden gebruikt voor de jaarlijkse monitoring van de 
luchtkwaliteit door het NSL (Nationaal samenwerkingsverband luchtkwaliteit). De uitkomsten van de 
laatste berekeningen voor de monitoring van de luchtkwaliteit betreft het jaar 2015. Op basis van 
deze gegevens wordt ook een prognose gemaakt voor 2020 en 2030. De uitkomsten van de 
berekeningen bestaan uit het achtergrondniveau plus de bijdrage van de weg. 

De berekeningspunten voor luchtkwaliteit, die het dichtst bij de Reviusparkeergarage liggen zijn id 
55748 nabij de Verlaatsbrug en id 54749, nabij hoek Heliconweg – Tesselschadestraat.* 

De uitkomsten zijn als volgt: 

Verlaatsbrug id 55748                           

2015                 NO2      15,9 µg/m3      PM10    17,8 µg/m3      PM2,5   10,3 µg/m3 

            GCN                   15,2                             17,7                             10,2 

2020                             12,4                             16,9                              9,5        

            GCN                  12,1                             16,8                              9,5                    

2030                            10,1                              16,0                              8,6 

            GCN                   9,9                              15,9                              8,6 
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Heliconweg id 54749 

2015               NO2       17,3  µg/m3   PM10      17,6 µg/m3      PM2,5   10,0 µg/m3 

            GCN                 16,0                             16,5                           9,9 

2020                           13,5                             16,6                            9,2 

            GCN                10,8                             16,2                             9,0 

2030                          10,4                             15,7                             8,3 

            GCN                 9,0                             15,3                             8,2 

 
De norm van het jaargemiddelde die niet overschreden mag worden is: 
NO2      40 µg/m3 
PM10    40 µg/m3 
PM2,5   20 µg/m3 
 
Conclusie: Voor de jaren 2015, 2020 en 2030 wordt ruim voldaan aan de jaargemiddelde norm. Uit 
de resultaten tot nu toe blijkt dat de concentraties fijn stof en stikstofoxiden blijven dalen. Een 
ander relevant punt is dat de bijdrage van het verkeer op de weg relatief gering is met betrekking 
tot de totale concentratie NO2, PM 10 en PM 2,5. 

*De berekeningspunten en de uitkomsten van de berekeningen zijn terug te vinden op de site van NSL-
monitoringtool.                                

24. De gemeente erkent dat de omstandigheden in negatieve zin zich aanbieden en toch wordt 
vastgehouden aan het bouwen van een parkeergarage. 

 
Reactie: 
Nut, noodzaak en omvang van de nu te realiseren kleinere parkeergarage worden uitvoerig 
onderbouwd in paragraaf 2.4 van de toelichting.   
 
25. Uit de eerste alinea van de toelichting op pagina 10 kan worden opgemaakt dat het huidige 

ontwerp slechts door het beoogde Cambuurstation, de evenementen van het WTC, een 
eventuele elfstedentocht, de ijshal en de nieuwe kantoren aan de Heliconweg gered zouden 
kunnen worden. Hier wordt vroegtijdig afscheid genomen van het door de raad vastgestelde 
parkeerbeleid. 

 
Reactie: 
Betreffende alinea geeft ‘slechts’ weer wat de verwachte ontwikkelingen zijn die in het gebied rond 
de voorziene parkeergarage spelen. De titel van deze paragraaf luidt dan ook “Ambitie voor het 
gebied Tesselschadestraat, WTC en omgeving”. 
 
26. De verkeersontwikkelingen zijn cijfermatig tot ongeveer 2025 zichtbaar gemaakt. De 

(verwachte) ontwikkelingen kunnen niet geduid worden. Voetstoots wordt aangenomen dat 
deze ontwikkelingen een vliegwiel effect hebben op de omgeving. Vragen hierbij: in welke 
richting moet worden gedacht en waar is dit op gegrondvest? 

 
Reactie: 
Bij het opstellen van prognoses voor verkeersstromen (met een zogenaamd verkeersmodel) wordt 
vanuit de huidige situatie een toekomstige situatie berekend (gesimuleerd) aan de hand van onder 
andere de verwachte hoeveelheid inwoners en arbeidsplaatsen. Op deze wijze kan inzicht worden 
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verkregen in de toekomstige verkeerssituatie. Op basis van het toekomstige verkeersaanbod kunnen 
vervolgens verkeersoplossingen worden gedimensioneerd.    
 
De gemeente Leeuwarden heeft een verkeersmodel dat is gebaseerd op de 
verkeersprognosesystematiek  van de Rijksoverheid voor lokale en regionale toepassingen, de 
zogenaamde NRM (Nieuw Regionaal Model). Dit model is gebaseerd op landelijk vastgestelde 
uitgangspunten. Voor veel Leeuwarder projecten die recentelijk zijn  gerealiseerd (zoals op de 
stadsring en de invalswegen)  is dit model als uitgangspunt genomen waarbij 2020 en 2025 als 
prognosejaren zijn gehanteerd.  
 
27. Ten behoeve van bedrijven is het belang van aanwonenden van ondergeschikt niveau 

(verdwenen vijverpartij, het plaatsen van een glazen gebouw, de parkeergarage CJIB die niet 
conform de eerder gestelde eisen is voltooid en het geplaatste hekwerk ter hoogte van 
Marnixstate). 

 
Reactie: 
In het geval van een ruimtelijke ontwikkeling die niet voldoet aan de regels van het 
bestemmingsplan dient ten allen tijde een afweging plaats te vinden. Hiervoor wordt verwezen naar 
hoofdstuk 4 ‘Omgevingsaspecten’. Uitgangspunt hierbij is dat er een goede omgevingssituatie 
ontstaat. In deze worden dus zeker ook de belangen van de omwonenden meegewogen.  
 
28. Op 25 mei 2010 is het Regionaal Convenant Mobiliteitsmanagement Leeuwarden ondertekend 

door de gemeente Leeuwarden, de provincie en het lokale bedrijfsleven (o.a. Avero/Achmea, 
CJIB, De Friesland en Rijkswaterstaat). Dit convenant maakt onderdeel uit van het 
programma “Leeuwarden Vrij-Baan”. Met de ondertekening hebben de bedrijven verklaard 
zich in te zullen spannen om de automobiliteit tijdens de spitstijden met 10% te reduceren. 
Deze reductie moest medio 2013 worden bereikt. Wat is er terechtgekomen van dit 
convenant en welke invloed heeft het op de planning van de parkeergarage. Dit moet toch 
een andere benadering opleveren van nut en noodzaak van de parkeergarage dan in de 
toelichting is aangegeven. 

 
Reactie: 
Het doel van het convenant is om het verkeer in de spits te verminderen en staat los van de nut en 
noodzaak van de parkeergarage. De resultaten van de effecten van de maatregelen t.o.v. 2011  
staan in  onderstaande tabel aangegeven. 
 
Tabel Effecten van maatregelen medio 2013 
Factoren bij verandering reisgedrag Gebruik Effect op 

spitskilometers 
Effect op 

spitsritten 

Type maatregelen Aantal % % 

Fietsmaatregelen 120 -0,2% -0,7% 

Reiskostenvergoedingen 122 -0,6% -0,8% 

Automaatregelen (parkeren, carpoolen) 58 -1,1% -0,8% 

Flexibel werken naar tijd en plaats 687 -1,0% -0,9% 

Overige maatregelen 98 0,1% -0,4% 
Totaal effect van maatregelen   -2,8% -3,5% 

 
29. De al dan nog niet ondertekende contracten geven aan dat de gemeente Leeuwarden het 

recht behoudt tot het openstellen van de parkeergarage als overloop bij evenementen 
noodzakelijk blijkt. 

 
Reactie:  
De huurder heeft het exclusieve recht op parkeerplaatsen tussen 7 – 18u op maandag tot en met 
vrijdag. Voor overige momenten mag de gemeente de parkeergarage naar eigen inzicht exploiteren 
(er geldt een uitzonderingssituatie in het geval van een Elfstedentocht). Daarnaast biedt de 
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overeenkomst de ruimte om in mondeling overleg andere afspraken te maken (bijvoorbeeld in geval 
van evenementen). 
 
30. Is er sprake van 229 abonnementen of moet van dit aantal de aan het CJIB te compenseren 

aantal parkeerplaatsen worden afgetrokken. 
  
Reactie: 
Er is op dit moment (juni 2017) sprake van 229 abonnementen. 
 
31. De veranderende positie van kantoren naar onder andere woonfuncties mag nimmer een 

argument zijn om de parkeergarage toch te bouwen. Dit is een opening om het parkeerbeleid 
te omzeilen. 

 
Reactie: 
Voor nut en noodzaak en omvang van de ontwikkeling verwijzen wij u naar hoofdstuk 2.4. 
 
32. Op bladzijde 11 van de toelichting staat aangeven “Om het parkeerterrein te kunnen 

bereiken dienen voetgangers de Heliconweg over te steken. Dit kan tijdens de spits mogelijk 
leiden tot ongewenste congestie op deze weg, wat de doorstroming belemmert”. Gedurende 
de aanwezigheid van de omliggende bedrijven en gedurende de herinrichting van de 
aangrenzende wegen hebben duizenden werknemers van de betreffende bedrijven de 
Heliconweg gekruist. De gemeente Leeuwarden kan geen enkele dag aangeven waar 
genoteerd staat dat er een file, veroorzaakt door overstekende werknemers, op de 
Heliconweg staat. Meer verontrustend zijn de files gedurende de opening van de Hermesbrug 
bij het doorlaten van een of meerdere niet zijnde beroepsvaartuigen tijdens de maanden 
april tot en met september. Dat leidt wel tot congestie op de Heliconweg en de 
Tesselschadestraat. 

 
Reactie: 
Het klopt dat de invloed van overstekende voetgangers op de doorstroming van het autoverkeer op 
de Heliconweg niet significant is. Wel blijft het uit oogpunt van verkeersveiligheid wenselijk dat het 
aantal oversteekbewegingen op de Heliconweg beperkt is. De tekst in de toelichting is hierop 
aangepast. 
 
33. Met betrekking tot de conclusie nut en noodzaak komt wederom de vraag naar voren of wel 

voldoende nut en noodzaak van de parkeergarage is aangegeven. 
 
Reactie: 
Voor nut en noodzaak en omvang van de ontwikkeling verwijzen wij u naar hoofdstuk 2.4. 
 
34. Indieners van de zienswijze hebben het gevoel dat geen enkel argument resultaat zal 

opleveren. De gemeente heeft afspraken met de bedrijven. Dat deze afspraken strijdig voor 
de aanwonenden kunnen zijn is niet van belang.  

 
Reactie: 
Zoals eerder gesteld, is in hoofdstuk 4 aangegeven dat het uitgangspunt voor het bestemmingsplan 
is, dat er een goede omgevingssituatie ontstaat. De hierop van toepassing zijnde omgevingsaspecten 
zijn hierbij allen aan een nader onderzoek onderworpen. Tevens is er een bezonningsstudie 
gemaakt. Uit dit alles kan worden opgemaakt dat de voorziene ontwikkeling, in de vorm van de 
onderhavige parkeergarage, geen onevenredige afbreuk doet aan de omgeving en de omwonenden. 
 
35. Opvallend is dat tijdens de werkzaamheden aan parkeerdekken in juli 2016 er geen 

verhoogde parkeerdruk in de directe omgeving te constateren was. 
 
Reactie: 
Bij ons zijn werkzaamheden aan parkeerdekken in juli 2016 niet bekend. 
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36. Een van de rijksdoelen zoals benoemd in de SVIR is het zorgen voor een leefbare en veilige 
omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden. Het is echter maar de vraag 
of de gemeente Leeuwarden hieraan wil voldoen ten aanzien van de beoogde parkeergarage. 

 
Reactie: 
Provincies en gemeenten zijn volgens het kabinet beter op de hoogte van de situatie in de regio en 
de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties. Daardoor kan de gemeente beter afwegen wat er 
in een gebied moet gebeuren, zo ook in het geval van het onderhavige bestemmingsplan 
(bevoegdheid gemeenteraad). Met de parkeergarage wordt de parkeerdruk verlicht en worden 
tevens de geparkeerde auto’s in het straatbeeld verminderd. Zoals blijkt uit hoofdstuk 4.11, 
bevinden zich in het plangebied geen cultuurhistorische waarden. Het bestemmingsplan is dan ook 
passend binnen de kaders van het rijksbeleid. 
 
37. Na de herstructurering van de Tesselschadestraat is de snelheid van de motorvoertuigen 

beduidend toegenomen. De zuidelijke rijstrook is dusdanig recht dat het zeer uitnodigend 
werkt voor bestuurders. Met een eventuele komst van een parkeergarage worden meer 
verkeershandelingen verwacht met alle en bekende gevolgen vandien. 

 
Reactie: 
De inrichting van de Tesselschadestraat is afgestemd op het gebruik van de weg. Het 
verkeersregime is hierbij echter gelijk gebleven. Ook zijn er geen klachten ontvangen. Mocht er (in 
de toekomst) toch sprake zijn van structureel te hard rijden,  dan zullen wij de politie vragen om te 
gaan handhaven. Het aantal verkeersbewegingen zal ongeveer hetzelfde blijven aangezien de 
gebruikers nu ook al in het omliggende gebied parkeren. Daarbij maken deze parkeerplaatsen op 
straat en in de voorziene parkeergarage onderdeel uit van het verkeersmodel. 
 
38. Belanghebbenden kunnen zich vinden in de uitgangspunten zoals genoemd op bladzijde 15 

van de toelichting. De kanttekening wordt geplaatst bij de zeer slechte uitvoering van het 
beleid ten aanzien van de beoogde parkeergarage. Indien het parkeerbeleid zo expliciet 
wordt verkondigd en niet gehanteerd (elk gebied, complex of bedrijf dient in zijn eigen 
parkeerbehoefte te voorzien) wordt het als “vloeken in de kerk” ervaren.  

 
Reactie: 
Hiervoor verwijzen wij  u naar de beantwoording onder punt 13. 
 
39. Zoals nu de cijfers laten zien zal de gebruiker weinig tot bijna niets betalen, maar de 

bewoners van de stad wel. 
 
Reactie: 
Deze opmerking is niet correct. De vergoeding voor het parkeren in deze garage voor gebruikers is  
gebaseerd op de door de raad vastgestelde parkeertarieven. 
  
40. In de toelichting wordt aangegeven: De parkeergarage betreft zowel een kwantitatieve als 

een kwalitatieve verbetering van het parkeren aan de Tesselschadestraat. Belanghebbenden 
kunnen zich slechts vinden in de vaststelling dat de parkeergarage wellicht een kwalitatieve 
verbetering zal geven. 

 
Reactie: 
Voor nut, noodzaak en omvang van de te realiseren parkeergarage verwijzen wij u naar paragraaf 
2.4 van de toelichtig, waarin één en ander uitvoerig wordt onderbouwd.  
 
41. Het vorige onderzoek naar luchtkwaliteit dateert van maart 2011. Belanghebbenden zijn 

verbijsterd  dat een dusdanig belangrijk item wordt afgedaan met een verwijzing naar een 
sterk verouderd onderzoek. 
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Reactie: 
Het onderzoek uit 2011 is opgenomen om de worst case-situatie, zoals beschreven in hoofdstuk 4.3, 
te verduidelijken (om reden dat niet het voorgaande bestemmingsplan hiervoor behoeft te worden 
nageslagen). Voor het overige verwijzen wij u naar de beantwoording onder punt 23. 
 
42. De toegangsmogelijkheid tot de parkeergarage wordt significant uitgebreid, dit in 

tegenstelling tot het voorgaande bestemmingsplan. Uit contracten met de beoogde bedrijven 
blijkt dat de gemeente bij bepaalde evenementen gebruik kan maken van de parkeergarage. 
Het gevolg daarvan zal een verkeersaantrekkende situatie zijn. Rekening houdend met 
flexibele werktijden van personeel en bezoekers zal dit verkeershandelingen opleveren 
gedurende gehele werkdagen en in de weekenden,) avond- en nachturen. 

 
Reactie:  
Zoals ook bij het antwoord op vraag 37 is aangegeven is de inrichting van de Tesselschadestraat 
afgestemd op het gebruik. Overigens verwachten wij dat het gebruik van de garage gedurende de 
nachtelijke uren minimaal zal zijn. Ook voorheen werd dit gebied al gebruikt als “overloopgebied”. 
 
43. Belanghebbenden hebben geen enkele inzage gehad in de geheime bijlage. Verontrustend is 

dat afgegaan moet worden op bekende feiten. Reeds meerdere malen is een berekening van 
de afgenomen abonnementen aan de raadsleden en het college gezonden. Hieruit blijkt dat 
de beoogde bedrijven tegen zeer aantrekkelijke prijzen een parkeerplaats kunnen 
bemachtigen. Deze berekening laat ook zien dat er jaarlijks een flink tekort ontstaat dat 
tenminste 40 jaar duurt. 

  
Reactie: 
Dit is niet correct. Uitgangspunt bij het maken van afspraken met bedrijven zijn de door de raad 
vastgestelde parkeertarieven. Daarnaast is de exploitatie over een looptijd van 40 jaar sluitend. 
 
 
Zienswijze 3 
Bewoner/eigenaar Tesselschadestraat 122 te Leeuwarden 
 
1. Elk bestemminsplan vraagt een uitleg over nut en noodzaak. De uitleg hierover schiet te 

kort. Nut en noodzaak worden niet overtuigend aangetoond. 
 

Reactie: 
Nut, noodzaak en omvang van de nu te realiseren kleinere parkeergarage worden uitvoerig 
onderbouwd in paragraaf 2.4 van de toelichting.   
 
2. Waarom op deze plaats deze voorzieningen voor een bepaalde groep automobilisten te 

moeten bieden is onbegrijpelijk, althans niet uitgelegd. 
 
Reactie: 
In hoofdstuk 1 wordt de aanleiding voor de parkeergarage op deze plek duidelijk uitgelegd.  
 
3. De garage gaat pas nut krijgen als meer plaatsingsruimte wordt verkregen dan het grondvlak 

biedt. In concreto dus bij realisering van de tweede laag. De garage wordt gebouwd met 
plaats voor 280 auto’s. Aannemelijk is dat op beide lagen eenzelfde aantal plaatsen zal zijn, 
derhalve 140. Er zijn afspraken voor 229 auto’s. In termen van nut wordt de garage dus 
gebouwd voor 89 auto’s – 140 op de begane grond (geen nut) en 89 op de tweede laag. 

 
Reactie: 
Er is op dit moment sprake (juni 2017) van 229 abonnementen. Het is wenselijk om beperkte 
overcapaciteit te realiseren om ook incidentele gebruikers in het gebied te faciliteren. Een aantal 
van 280 parkeerplekken is ruimtelijk en financieel verantwoord te realiseren. Op de begane grond 
zijn meer vierkante meters nodig ten behoeve van voorzieningen zoals automaten, slagbomen en 
dergelijke dan op de bovenste laag. Dit betekent dat de onderste laag iets minder parkeerplaatsen 
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zal kennen dan de bovenste laag. De exacte aantallen zullen in de ontwerpfase duidelijk worden. 
Het maximaal aangegeven bouwvlak in het bestemmingsplan is hiervoor toereikend. 
 
4. Het GVVP formuleert het onttrekken aan het zicht als deel van het parkeerbeleid. De garage 

kent gevels met openingen. In hoeverre onttrekking aan het zicht gerealiseerd wordt is 
onduidelijk. 

 
Reactie: 
In het parkeerbeleid is aangegeven dat in de binnenstad (gebied binnen de stadsgrachten) bij 
voorkeur het parkeren ondergronds wordt opgelost (zie ook de parkeergarages Oldehove, Zaailand 
en Oosterstraat). In de schil rondom de binnenstad, waaronder ook het plangebied waar deze 
parkeergarage is voorzien, wordt het parkeren (zeker met enige omvang) bij voorkeur  opgelost in 
gebouwde parkeervoorzieningen. De bouw van een garage in deze vorm, op deze plek, is dus in lijn 
met het gemeentelijk parkeerbeleid. Ten aanzien van het ‘onttrekken aan het zicht’ geldt in het 
geval van een parkeergebouw dat de gevel zodanig geperforeerd zal zijn dat gebruik gemaakt kan 
worden van natuurlijke ventilatie. De esthetische eisen waar aan de gevel moet voldoen staan in de 
welstandsrichtlijnen.   
 
5. In de toelichting wordt omschreven dat in de bestaande situatie sprake is van een grote 

parkeerdruk aan de Tesselschadestraat. Sinds het verdwijnen van het hoger beroeponderwijs 
aan de Vondelstraat en de invoering van de blauwe zones in de Vosseparkwijk is daar geen 
sprake meer van parkeerdruk. Na de herinrichting van de Harlingertrekweg is daar sinds de 
invoering van betaald parkeren ook geen sprake meer van parkeerdruk. Er is dan ook geen 
noodzaak voor een parkeergarage. 

 
Reactie: 
Dit is niet correct. Het ontwikkelkader Tesselschadestraat, WTC en omgeving is in 2007 vastgesteld 
door de gemeenteraad. Sindsdien is de gemeente Leeuwarden bezig het Tesselschadestraatgebied 
aan te pakken. De gemeente Leeuwarden wil een aantrekkelijke vestigingsplaats zijn voor onder 
andere bedrijven en instellingen. Destijds is geconcludeerd dat het nodig is om het gebied 
interessant te maken en te houden voor vestiging van bedrijven er voor te zorgen dat de inrichting 
en uitstraling in kwalitatieve zin  verbeterd. Om deze kwaliteitsslag te maken dient onder andere 
het aantal parkeerplekken aan de Harlingertrekweg te worden teruggedrongen. Met de herinrichting 
van de Tesselschadestraat en de Harlingertrekweg is reeds een kwaliteitsslag gemaakt en is de 
rommelige aanblik van de vele auto’s in de openbare ruimte aangepakt. Onderdeel van deze 
kwaliteitsslag betreft ook het terugbrengen van voldoende parkeerplaatsen in een gebouwde 
voorziening. Gelet op de hoeveelheid afgesloten abonnementen is er voldoende behoefte om de 
garage te realiseren. 
 
6. Uitgelegd dient te worden op welke gronden kan worden afgeweken van het gemeentelijk 

beleid dat luidt dat de kosten van het parkeren door de gebruikers betaald dienen te 
worden. Aangegeven wordt dat de bouw een onrendabele top heeft van twee miljoen. Deze 
financiering wordt dus niet betaald door de parkeerders. Het plan leidt dan ook tot veel te 
hoge, niet verhaalbare kosten. Het verwijt van willekeur dient zich hier aan. In hoeverre 
mogen bedrijven en instellingen in andere delen van de gemeente een dergelijke 
dienstverlening tegemoet zien. 

 
Reactie: 
Deze veronderstelling is niet correct. De onrendabele top van maximaal € 2 miljoen wordt gedekt 
door een subsidie van de Provincie van maximaal € 1 miljoen, een bijdrage van de Stichting 
Parkeergarages van € 0,5 miljoen en een verrekening van het restant met afdrachten vanuit het 
product parkeren (reserve parkeren) van de gemeente. Het product parkeren wordt gevoed vanuit 
parkeeropbrengsten. Dit betekent dat de onrendabele top in deze parkeergarage voor het 
gemeentelijke deel, per saldo door parkeerders wordt betaald. Los van de financiën wordt door het 
realiseren van de parkeergarage en het daardoor scheppen van ruimte voor een groen parkachtig 
wandelgebied voorzien in een kwaliteitsimpuls van de omgeving en daarmee voorzien in een 
maatschappelijk belang. Dit groengebied staat niet op zich zelf maar gaat op termijn deel uit 
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maken van een reeks groene plekken die een doorlopende wandeling vormen van de Heliconweg tot 
en met het voormalige LPF terrein. Daarnaast maakt de herinrichting van en het verminderen van 
het aantal geparkeerde auto’s op de Harlingertrekweg onderdeel uit van de ambities. Ook de 
recente herinrichting en vergroening van de Tesselschadestraat maakt hier onderdeel van uit. De 
groenzone die ontstaat door het realiseren van een bouwde parkeervoorziening levert daarnaast een 
bijdrage aan de verblijfskwaliteit in dit gebied en kan tevens zorgen voor een aantrekkelijker 
vestigingsklimaat voor bedrijven in dit gebied. Alle hiervoor genoemde argumenten rechtvaardigen 
dat de gemeentelijke overheid hieraan een bijdrage levert. 
 
7. Aangegeven wordt in de toelichting dat bij het niet bouwen van de parkeergarage de ambitie 

voor het gebied wordt verlaten. De ambitie is een aantrekkelijke, hoogwaardige 
kantooromgeving te bieden. Het hoogwaardige moet dan komen van het verstoken blijven 
van een straatbeeld waarin geparkeerde auto’s beeldverstorend zijn en van een 
groenvoorziening die benut kan worden door de versterking van een aangenaam ruimtebeeld 
en wandelgebied voor personeel. Het afzien van de bouw impliceert geenszins dat de ambitie 
wordt verlaten. Integendeel. Door het gehele plangebied te bestemmen als groen/park met 
paden en door struiken verhulde parkeerplekken kan op veel robuustere wijze een fraai 
ruimtebeeld ontstaan tegen aanzienlijk geringere kosten. 

 
Reactie: 
Een groot parkeerterrein met struiken past niet in onze ambities voor dit gebied. Het realiseren van 
de parkeergarage en het daardoor scheppen van ruimte voor een groen parkachtig wandelgebied 
past wel in onze ambities. Dit groengebied staat ook niet op zich zelf maar gaat op termijn deel uit 
maken van een reeks groene plekken die een doorlopende wandeling vormen van de Heliconweg tot 
en met het voormalige LPF terrein (op korte termijn wordt een aanvang gemaakt  met de uitvoering 
van het voormalige LPF terrein, waarin een groene zone gerealiseerd zal worden). Daarnaast maakt 
de herinrichting van en het verminderen van het aantal geparkeerde auto’s op de Harlingertrekweg 
onderdeel uit van de ambities. Ook de recente herinrichting en vergroening van de 
Tesselschadestraat hoort in deze ambitie thuis.  
 
8. In de toelichting wordt veelvuldig over de ambities geschreven. Over de kosten van de 

realisatie van die ambities staat niets vermeld. Over de termijn waarbinnen de ambities 
gerealiseerd moeten worden evenmin. Dit degradeert de ambities tot loze voorspiegelingen. 
Met name het Tesselschadestraatgebied levert daar helaas al jaren het bewijs voor.  

 
Reactie: 
Deze mening wordt niet gedeeld. Onder andere de realisatie van de groenzone, welke prominent in 
het ontwikkelkader TWeo wordt genoemd, is hiervan een voorbeeld. Daarnaast is met de 
herinrichting van de Tesselschadestraat en de Harlingertrekvaart de ruimtelijke kwaliteit er op 
vooruit gegaan. 
 
9. Het college zal tegenwerpen dat het niet doorgaan van de bouw financiële consequenties 

heeft. In het contract waarbij de gemeente grond aankocht voor de bouw staan bepalingen 
die het terugleveren van de grond, bij het niet doorgaan van de bouw, regelen. Door de 
verliezen die de gemeente daarop leidt voor lief te nemen zal de uiteindelijke schade voor 
de gemeente lager zijn dan de verliezen die geleden worden bij het doorzetten van de bouw 
en bij de exploitatie van de garage (er zal jaarlijks geld bij moeten). 

 
Reactie: 
Dit scenario (niet doorgaan van de bouw) is opgenomen in de rapportage Herijking realisatiebesluit 
parkeergarage Tesselschadestraat. Op 28 september 2015 heeft de gemeenteraad het 
realisatiebesluit genomen waarbij onder andere deze rapportage is betrokken. De exploitatie die 
onder het besluit ligt is over de looptijd van 40 jaar sluitend. De stelling dat er jaarlijks geld bij 
moet is, uitgaande van die exploitatie, dan ook niet juist. 
 

10. Met eenvoudige groenaanleg kunnen geparkeerde auto’s aan het zicht onttrokken worden (zie 
ook het buurkantoor oostelijk van het plangebied). Het plangebied is op vergelijkbare wijze 
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goed in te richten met plaats voor 80 tot 100 auto’s. Hiermee kan royaal worden voorzien in de 
verplichtingen die de gemeente heeft jegens APF (60 plaatsen) en CJIB (20 plaatsen). 

 
Reactie: 
Hiervoor verwijzen wij u naar onze reactie onder punt 7. 
 
11. Alle grond in het plangebied kan door de verhoudingsgewijs geringe investering in groen de 

zo zeer gewenste uitstraling van aantrekkelijk gebied bereiken en kan worden gebruikt voor 
groen, wandelgebied, plaats voor parkeren en opvang van hemelwater. Wanneer de garage 
gebouwd wordt kent het merendeel van de grond slechts de enkelbestemming parkeren. Bij 
een dergelijke inrichting wordt de grond in zekere zin in reserve gehouden. Te allen tijde 
kan, als veranderende omstandigheden daarom vragen, zonder kapitaalvernietiging een 
andere bestemming verleend worden. 

 
Reactie: 
Nut, noodzaak en omvang van de te realiseren parkeergarage worden uitvoerig onderbouwd in 
paragraaf 2.4 van de toelichting.   
 
12. De parkeergarage moet worden gebouwd teneinde bedrijven te gerieven. Het gerief zit in 

het dichtbij het kantoor kunnen plaatsen van auto’s van een deel van het personeel. Het 
bulk van het personeel zal echter nooit een betaalde parkeerplaats krijgen. Maatregelen die 
het college heeft genomen en nog gaat nemen dwingen (opheffen gratis parkeren) het 
personeel hun auto’s steeds verder weg te plaatsen.  

 
Reactie: 
De bedrijven nemen 229 parkeervergunningen af voor een deel van hun werknemers. Daarmee is de 
garage voor circa 80% bezet. Daarnaast hebben de bedrijven parkeren op eigen terrein. Deze 
terreinen worden echter intensief gebruikt waardoor er sprake is van een hoge parkeerdruk en te 
weinig parkeerplaatsen op eigen terrein. De garage biedt hiervoor uitkomst. Met de invoering van 
betaald parkeren wordt vooral ontmoedigd dat personeel dat op fietsafstand van het werk woont en 
toch met de auto naar het werk komt, maar niet op eigen terrein van de bedrijven mag parkeren, 
(de meeste bedrijven hanteren dit beleid) gestimuleerd wordt om alsnog met de fiets of het 
openbaar vervoer te gaan. 
 
13. In de toekomst kan vanuit gebieden westelijk gelegen van de Heliconweg ook gebruik worden 

gemaakt van parkeermogelijkheden die de garage op sommige tijden zou kunnen bieden. 
Hiermee wordt een loopje genomen met het gemeentelijk beleid: elk gebied dient in zijn 
eigen parkeerbehoefte te voorzien. 

 
Reactie: 
Het parkeerbeleid stimuleert dubbelgebruik van parkeerplaatsen. Als er op zaterdag bijvoorbeeld 
een druk evenement is ten westen van de Heliconweg, dan kan gebruik worden gemaakt van de 
parkeergarage. Overlast in de woonwijken wordt hiermee voorkomen dan wel beperkt. 
 
14. Het massaal oversteken van voetgangers van de Heliconweg zou verkeerscongestie kunnen 

opleveren, aldus de toelichting. Dit wordt onwenselijk geacht. Zijn de argumenten zo 
dunnetjes dat het argument van de overloop vanuit de gebieden westelijk van de Heliconweg 
er met de haren bijgesleept moet worden? 

 
Reactie: 
Het klopt dat de invloed van overstekende voetgangers op de doorstroming van het autoverkeer op 
de Heliconweg niet significant is. Wel blijft het uit oogpunt van verkeersveiligheid wenselijk dat het 
aantal oversteekbewegingen op de Heliconweg beperkt is. De tekst in de toelichting is hierop 
aangepast. 
 
15. De bouw van de garage schaadt het woongenot. Die schade kan worden verminderd door 

verder weg te bouwen van de betreffende woningen. 
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Reactie: 
De bebouwingsmogelijkheden van het bouwvlak in het voorliggende bestemmingsplan hebben 
minder ruimtelijke invloed op de bedoelde woningen dan de bebouwingsmogelijkheden van het 
bouwvlak in het vigerende bestemmingsplan. Op grond van het vigerende bestemmingsplan is een 
bouwhoogte van 10,50 tot 16,50 meter mogelijk. In het voorliggende bestemmingsplan is sprake van 
een bouwhoogte van 4,50 meter (en een gedeeltelijke bouwlaag tot 7 meter ten behoeve van 
trappen- en lifthuizen e.d.). Dit bouwvlak is ook op grotere afstand van de Tesselschadestraat 
gesitueerd dan het bouwvlak in het vigerende bestemmingsplan. Het nieuwe bouwvlak ligt 1,92 
meter tot 8,50 meter verder van de Tesselschadestraat dan het bouwvlak in het vigerende 
bestemmingsplan. 
 
16. In het voorliggende plan is sprake van willekeur. Bewoners tegenover de te bouwen garage 

worden ongelijk behandeld. Enkele zullen de garage aanzienlijk verder van hun woning 
gebouwd zien worden. Verwacht wordt dat de gemeenteraad er zorg voor zal dragen dat de 
afstand die enkelen gegund is ook de overige bewoners ten deel zal vallen. Een geringe 
draaiing van het gebouw kan hierbij volstaan (zie ook zienswijze Tiemersma/Hielkema). 
Daarbij zou de tweede laag groter uitgevoerd kunnen worden door aan de zuidzijde van het 
gebouw die laag deels overstekend te laten zijn ten opzichte van de grondlaag. 

 
Reactie: 
Hiervoor verwijzen wij u naar de beantwoording van zienswijzen 2, onder punt 19 en 22. De 
genoemde oplossing ter aanvulling van het verlies aan parkeerplaatsen heeft tot gevolg dat het 
gebouw groter is en er weinig tot geen groen zal groeien onder de overstekende bouwlaag. Dit 
vinden wij een te grote afbreuk doen aan de kwaliteit van de groene zone.   
 
Conclusie 
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is een drietal tekstuele aanpassingen doorgevoerd in 
de toelichting. De overige onderdelen van de zienswijzen zijn niet overgenomen en leiden derhalve 
niet tot aanpassingen van de regels dan wel de verbeelding.  
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Ondenwerp Advies ontwerpbestemmingsplan Parkeergarage Revius te Leeuwarden 

Geacht college, 

Op 13 juli 2016 heeft u aan ons ter advisering het ontwerpbestemmingsplan Parkeergarage Revius 
te Leeuwarden toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten. 

Het voornemen in dit plan is om een bovengrondse parkeergarage met twee bouwlagen, met een 
capaciteit van 280 auto's, te bouwen in het plangebied aan de zuidzijde van de Tesselschadestraat, 
tussen de Van der Nootstraat en de Reviusstraat in Leeuwarden. 
Eerder is op deze locatie het voornemen geweest om een bovengrondse parkeergarage te bouwen. 
Dit met een capaciteit van 400 parkeerplaatsen (uitbreidingsmogelijkheid tot 500 plaatsen). Het plan 
voorzag daarnaast in het integreren van het aanwezige tankstation. Brandweer Fryslan heeft ook op 
dit plan advies uitgebracht. In 2014 is besloten af te zien van de realisatie van dit bouwplan. 

In deze brief worden onze bevindingen en ons advies weergegeven. In ons advies richten wij ons op 
het optimaliseren van de veiligheidssituatie; wij gaan niet in op de vraag of het groepsrisico 
aanvaardbaar is. 

Externe veiligheid 
In de nabijheid van het plangebied ligt een risicobron. 

De brandweer heeft in haar advies gekeken naar een aantal aspecten voor deze risicobron: 
• plaatsgebonden risico 
• groepsrisico 
• nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
• bestrijdbaarheid 
• zelfredzaamheid 

Onderstaand zijn de conclusies opgenomen. 

Mei ïnoa r f o a r ü t 
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Vervoer van gevaarlijke stoffen 
Voor het plangebied gaat het voornamelijk om plaatselijk vervoer van gevaadijke stoffen over de 
Heiiconweg. De intensiteiten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Heiiconweg zijn In het 
rapport Vervoer van gevaarlijke stoffen door Fryslan'^ opgenomen. Een incident met gevaarlijke 
stoffen op de weg kan plaatsvinden. De hoeveelheid transport is echter gering over de Heiiconweg 
ter hoogte van het plangebied. Daarnaast verwachten we dat door de realisatie van het 
Noordwesttangent en de Haak om Leeuwarden de bebouwde kom van Leeuwarden voor vervoer 
van gevaarlijke stoffen wordt gemeden. Wat betreft de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid heeft 
Brandweer Fryslan geen knelpunten geconstateerd. Voor het bestemmingsplan levert het vervoer 
dan ook geen aandachtspunten op. 

Aangezien het plangebied wel binnen 200 meter van een transportroute voor gevaarlijke stoffen over 
de weg is gelegen, dient er een verantwoording van het groepsrisico opgesteld te worden. Gezien 
het feit dat de toename van het groepsrisico minimaal zal zijn kan worden afgezien van een groot 
deel van de verantwoording. Het bevoegd gezag dient in de verantwoording van het groepsrisico in 
ieder geval in te gaan op de volgende aspecten: 

1. De mogelijkheden voor voorbereiding en bestrijding van een ramp op de transportroute ofwel 
de beperking van de omvang van deze ramp. 

2. De mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien zich op de 
transportroute een ramp voordoet. Dit geldt alleen indien in het plan wordt voorzien in nog 
niet aanwezige kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten. 

Repressief advies 
Brandweer Fryslan heeft de mogelijkheid een repressief advies te geven in het kader van 
bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod 
die van belang zijn voor de basisbrandweerzorg. Hierbij valt te denken aan onder meer 
bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden. 

Opkomsttijden 
Bij calamiteiten kunnen aanwezigen terugvallen op de twee brandweerkazernes van Leeuwarden. 
Vanuit deze kazernes is de locatie binnen gemiddeld 10 minuten te bereiken. De opkomsttijd voor 
deze planontwikkeling is conform de landelijk gestelde normtijd en leidt dan ook niet tot problemen. 

Bluswatervoorzieningen 
Wat betreft bluswatervoorzieningen is de brandweer in eerste instantie aangewezen op de primaire 
bluswatervoorziening. De minimaal benodigde capaciteit voor de primaire bluswatervoorziening 
bedraagt 30 m /̂uur. 

De eisen met betrekking tot de primaire bluswatervoorziening en bereikbaarheid zijn: 
-maximale afstand brandkraan naar opstelplaats blusvoertuig 100 meter; 
-maximale afstand opstelplaats blusvoertuig tot toegang bouwwerk 20 meter voor gestapelde bouw 
(< 20 m). 

Rondom de locatie bevinden zich aan de Tesselschadestraat en Reviusstraat brandkranen op circa 
20 meter afstand op een leiding met een diameter van 150 mm en aan de Van der Nootstraat een 
brandkraan op circa 60 meter afstand op een leiding met een diameter van 105 mm. In het 
plangebied zijn voldoende primaire bluswatervoorzieningen aanwezig. 

' Dit rapport is opgesteld door Royal Haskoning, d.d. 11 november 2010. 

Me i ïnoa r f o a r ü t 
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Wanneer de brandweer zich geconfronteerd ziet met grote(re) branden en incidenten zal zij 
terugvallen op secundaire of tertiaire bronnen van bluswater zoals sloten en vaarten. Een secundaire 
bluswatervoorziening moet binnen een half uur opgebouwd en operationeel kunnen zijn voor 
tenminste 4 uur. De te onttrekken bluswatercapaciteit hiervoor bedraagt minimaal 90 m^/uur. Het is 
hierbij wenselijk om maximaal 200 meter slang af te leggen vanaf open water naar de brandhaard. 
De kade van de Harlingervaart ligt op circa 180 meter afstand van de Tesselschadestraat. 
Afhankelijk van de toegang van de parkeergarage en de locatie van de brand in de parkeergarage 
zal de afstand van maximaal 200 meter wel of niet gehaald worden. 
Mocht de te overbruggen afstand groter zijn dan 200 meter dan kan gekozen worden voor het 
opbouwen van een tertiaire bluswatervoorziening. Deze moet binnen een uur opgebouwd en 
operationeel kunnen zijn. De te onttrekken bluswatercapaciteit hiervoor bedraagt minimaal 
120 m /̂uur en is onbeperkt leverbaar. 
Er is voldoende open water aanwezig ten behoeve van het plangebied dat als secundaire of tertiaire 
bluswatervoorziening kan dienen. 

Bereikbaarheid 
Naast de voorkeursroute moet een willekeurig adres vanaf een doorgaande verkeersader, in principe 
via een tweede onafhankelijke route bereikbaar zijn. Dit is in het belang van een snelle en 
doelmatige bereikbaarheid van een object. De locatie ligt aan bestaande straten welke voldoende 
breed zijn. Ons uitgangspunt is dat de parkeergarage daarom via twee zijden bereikbaar zal zijn. 
Mocht er een hekwerk voor de toegang naar de parkeergarage worden toegepast dan kan deze een 
vertraagde toegang voor de brandweer opleveren als deze op slot zit. Het is in geval van een 
calamiteit dan ook van groot belang dat dit hek geopend en niet vergrendeld is. 

Voor een parkeergarage is een autobrand een mogelijk scenario, hierbij is de kans op een snelle 
branduitbreiding zeer aannemelijk. Om deze brand te kunnen bestrijden is het van belang dat er 
rondom het bouwwerk meerdere toegangen tot het bouwwerk aanwezig zijn. Deze kunnen voor de 
inzet van de brandweer worden gebruikt en eveneens voor de ontvluchting van aanwezige personen. 
Brandweer Fryslan adviseert hiermee rekening te houden in het ontwerp van de parkeergarage. 

In het kader van brandoverslag naar buurpercelen gaan we niet verder in op een dergelijk scenario 
omdat het bouwwerk op voldoende afstand tot buurpercelen staat. 

Zelfredzaamheid 
De mogelijkheid bestaat dat verminderd of niet-zelfredzame personen gebruik maken van de 
parkeergarage voor het parkeren van de auto. Het uitgangspunt voor deze planontwikkeling is echter 
dat aanwezige personen hierbij slechts kortstondig in de garage verblijven. Brandweer Fryslan 
voorziet hier geen knelpunten. 

Advies 
In overeenstemming met bovengenoemde opmerkingen adviseert Brandweer Fryslan om: 

Een beperkte verantwoording op te (laten) stellen van het groepsrisico (op basis van het Besluit 
externe veiligheid transportroutes). Dit aangezien het plangebied binnen 200 meter van de 
Heiiconweg is gelegen. De in dit advies genoemde aspecten dienen hiervoor als basis. 

• Er zorg voor te dragen dat eventuele toe te passen hekwerken rondom de parkeergarage bij een 
calamiteit geopend zijn en niet vergrendeld. 

• In het ontwerp van de parkeergarage rekening te houden met het aanbrengen van meerdere 
toegangen rondom in het bouwwerk ten behoeve van ontvluchting en inzet van de brandweer. 
Dit met name gezien het snelle brandvedoop bij een autobrand. 

Me i ïnoa r f o a r ü t 
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Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 
M. Koonstra van Specifiek Domein Risicobeheersing, te bereiken via 088 - 229 89 44. 

Graag willen wij van u vernemen hoe ons advies binnen uw organisatie wordt verwerkt. Deze 
informatie willen wij gebruiken bij de verdere ontwikkeling van onze adviestaak. 

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag. 

Hoogachtend, 
Naif ie^het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslan, 
voc 

Brandweer Noordwest Fryslan 

Meiïnoar foarüt 



Belanghebbenden: F. Tiemersma 
Tesselschadestraat 114 
8 9 1 3 HC Leeuwarden 

H. Hielkema 
Tesselschadestraat 128 
8 9 1 3 HC 

Aan de gemeente Leeuwarden, 
ta.v. De raad der gemeente Leeuwarden, 
Postbus 2IOOO 
8 9 0 0 JA Leeuwarden 

Onderwerp ; "Ontwerp bestemmingsplan Leeuwarden - Parkeergarage Revius ". 

Leeuwarden, 23 augustus 2 0 1 8 

Hierbij maken ondergetekenden, F. Tiemersma en H. Hielkema, binnen de wettelijk gestelde termijnen, 
hun zienswijzen bekend tegen het "Ontwerp bestemmingsplan Leeuwarden - Parkeergarage Revius", dat 
met ingang van 14 juli 2016 ter inzage lag op het stadskantoor te Leeuwarden. 

Reden: 

Conclusie: 

de nadelige gezondheids effecten van de beoogde parkeergarage; 
het sterk, niet te ontkennen, verminderd [uitjzicht; 
de toename van hinden 
de vermindering van de privacy, 
de toename verkeershinder, 
de vasthoudendheid der gemeente Leeuwarden met betrekking tot de bouw 
van de parkeergarage, ondanks de vastgestelde elementaire teruggang in 
vraag naar parkeergelegenheid en aanbod van nieuwe dan wel uit te breiden 
kantoren/bedrijven. 

het "Ontwerp bestemmingsplan Leeuwarden - Parkeergarage Revius " moet in die 
voege gewijzigd worden, dat het recht doet aan de zienswijzen van de 
aanwonenden/belanghebbenden van de Tesselschadestraat 114 t / m 132 te 
Leeuwarden . 

"Slechts dode i/i'ssen dnjVen met de stroom mee' 



Toelichting: 

Bladziide 4 - Ontwerp bestemmingsplan Leeuwarden-Parkeergarage Revius 

Bijlagen. 

1: Parkeerbezetting 2 0 1 4 

Bezettingsgraadonderzoek Harl ingervaart /WTC 

Zienswiize: 

Ondergetekenden hebben kennisgenomen van dit rapport. De materie was 
ruimtelijk opgezet, waarvoor hun waardering. 
Wat echter in deze rapportage ontbreekt is een bezettingsgraadonderzoek 
"blauwe zone" in de woonbuurt Vosseparkwijk of een verwijzing naar een 
recente rapportage. 

Belanghebbenden achten een dergelijk onderzoek toch wel van enige 
importantie, aangezien er veelvuldig naar verwezen wordt. Thans ontbreekt elk 
onderbouw van een verwijzing naar het huidige parkeergedrag in de 
Vosseparkwijk. 

Bladziide 5 - Ontwerp bestemmingsplan Leeuwarden-Parkeergarage Revius 

Hoofdstuk 1. Inleiding. 
1.1. Aanleiding 

Deze parkeergarage wordt gerealiseerd op het perceel van het voormalige 
tankstation. 

Zienswiize: 
Een niet geheel op waarheid berustende opmerking. Een groot gedeelte van 
het bouwvlak moest worden "aangekocht" van de Triodos Bank, terwijl een 
ander gedeelte wordt "geleend" van het C.J.I.B. waardoor een groot aantal 
parkeerplaatsen in de parkeergarage aan het C.J.I.B. gecompenseerd moet 
worden. 

Bouwvlak Bestemmingsplan 2011 

Dit bestemmingsplan is opgesteld voor de nieuw te bouwen parkeergarage. De 
contour van het plangebied komt hierbij overeen met die van het voorgaande 
bestemmingsplan, de bouwmogelijkheden [bouwhoogte] zijn echter sterk beperkt. 
Ook voorziet dit nieuwe bestemmingsplan niet meer in een tankstation. 
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Zienswiize: 
De gemeente Leeuwarden heeft zelf gekozen voor deze variatie en moet niet 
klagen over de beperkingen. De bouwmogelijkheden zijn dezelfde als in het 
voorgaande plan (Bestemmingsplan Leeuwarden-parkeergarage 
Tesselschadestraat; vastgesteld op 3 0 mei 2011] . 
In plaats van pas op 4 m hoogte te beginnen met een parkeerdek, kan reeds 
op hetmaaiveld begonnen worden met een parkeerdek. 

Tijdens diverse bijeenkomsten is duidelijk aangegeven, dat het fundament van 
de thans beoogde parkeergarage zodanig geconstrueerd zal worden, dat bij 
een eventueel aanbod van verhoogde parkeerbehoefte, er parkeerdekken op 
de bestaande parkeerdekken geplaatst kunnen worden. Hierdoor zal tot 7 
meter worden afgeweken van de thans aangegeven bouwhoogte. 

Met dit bestemmingsplan [met als basis het stedenbouwkundig plan] wordt 
tegemoetgekomen aan de wens van de gemeenteraad met betrekking tot een 
betere inpassing van de parkeergarage aan de Tesselschadestraat, op een grotere 
afstand van de straat en zonder hierbij afbreuk te doen aan de kwaliteit van de 
groene zone ten zuiden van de parkeergarage. 

Zienswiize: 
Belanghebbenden hebben, in tegenstelling tot datgene wat de gemeente 
Leeuwarden aangeeft, met grote verbazing geconstateerd, dat de 
beoogde parkeergarage niet op een grotere afstand van de straat wordt 
gebouwd, doch slechts op ongeveer 4.15 m tot 4.50 m vanaf de 
Tesselschadestraat. 

Bij het eerst geplande object (Bestemmingsplan Leeuwarden-parkeergarage 
Tesselschadestraat; vastgesteld op 3 0 mei 2011) werd het eerste 
parkeerdek gesitueerd direct boven de overkapping van het 
brandstoffenstation. Hierdoor bleven de aanwonenden vrij uitzicht houden op 
de Reviusstraat en v / d Nootstraat. 

Bij totstandkoming van de thans beoogde parkeergarage zal het huidige zicht 
op de Reviusstraat en v / d Nootstraat totaal verdwenen zijn. 
Aanwonenden worden direct geconfronteerd met de gesloten noord
oostelijke gevel. 

V o o r s t e l g e m e e n t e i j e e u w a r d e n 

Bouwhooste 

dit vlak 
mag max 80% tot max. 7 
meter hooj bebau¥fd 
voor trap- en iiftttuisje, 
zonnepanelen etS. 
Min. 20% von dit viak moj 
met ho^ zijn don 4. S meter 

I Hoeken van de garase worden 
in de gevetti}n ^etxxiwd 

Bij de Qude situatie (Bestemmingsplan Leeuwarden-parkeergarage 
Tesselschadestraat; vastgesteld op 3 0 mei 2011) werd de ruimte, direct 
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grenzend aan de Tesselschadestraat, ingenomen door een overkapping. 
Deze overkapping gaf de aanwonenden vrij uitzicht op genoemde straten. 

Ondergetekenden zijn van mening, dat bovenvermelde situatie een directe 
gelegenheid geeft tot aantasting van de privacy van de aanwonenden. 
Een open en dicht bij de woningen gesitueerd gebouw geeft heel snel 
aantasting van de privacy Vanaf de geplande parkeerdekken heeft men vrij 
inzicht op de tegenoverliggende woon- en slaapkamers. 

Tevens zullen de bewoners overiast ervaren van de ontstoken verlichting van 
de in- en uitrijdende motorvoertuigen gedurende de avond- en nachtelijke uren 
op de geplande parkeerdekken aan de Tesselschadestraat 
Het is toch ondenkbaar dat de bewoners van bedoelde percelen maatregelen 
moeten treffen om het een en ander te voorkomen? 

Ondergetekenden gaan ervanuit, dat de reeds bestaande groenstrook 
Tesselschadestraat gehandhaafd blijft. Bij meting van de "grotere afstand" 
blijkt echter, dat slechts 1,5 meter groenstrook extra gecreëerd wordt 

Opmerkelijk is het feit dat de aanwezigheid van de groenstrook ten zuiden van 
de beoogde parkeergarage een belangrijker item is, terwijl deze strook 
uiteindelijk geheel ingeklemd ligt tussen hoge kantoorgebouwen en daardoor 
een niet-uitnodigende uitstraling krijgt. 
Opmerkelijk is ook, dat veelvuldig wordt verwezen naar het kantoor (terras) 
van Ziggo en tevens als argument gebruikt wordt voor behoud van de breedte 
van die groenstrook. Tevens opmerkelijk is, dat het gebruik van het terras 
Ziggo zeer minimaal is, zelfs bij zeer mooi weer. Indien er vier personen 
gebruik maken van het terras is dit dan ook weer opmerkelijk. 
Hen is, dit terzijde, nimmer duidelijk geworden welke omstandigheden geleid 
hebben tot het creëren van een terras aan de noordzijde van zo'n hoog 
gebouw. 

Bijzonder opmerkelijk is ook het feit, dat bij Marnixstate een gedeelte 
groenstrook kort geleden (juli 2 0 1 6 j opgeofferd is aan het beton met 
hekwerk. Kennelijk vinden bedrijven een reeds bestaande groenstrook niet zo 
erg belangrijk. 

Bladziide 7 - Ontwerp bestemmingsplan Leeuwarden-Parkeergarage Revius 

Hoofdstuk 2. Planbeschrijving. 
2.1. Bestaande situatie 

Het plangebied bevindt zich aan de rand van een kantorenlocatie. Aan de overzijde 
van de Tesselschadestraat ligt de woonwijk Vosseparkwijk. Oe locatie waarin dit 
bestemmingsplan voorziet ligt momenteel braak. Eerder was hier een tankstation 
gevestigd. 

Zienswiize: 
Wederom een niet geheel op waarheid berustende opmerking. Het plangebied 
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is gelegen binnen de Vosseparkwijk aan de westzijde van Leeuwarden. Deze 
wijk wordt o.a. begrensd door de Hariingervaart aan de zuidzijde. 

Slechts het gedeelte waarop het brandstoffenstation gevestigd was, ligt, op 
initiatief van de gemeente Leeuwarden, braak. Het overige gedeelte is een nog 
steeds bestaand verhard parkeerterrein van het C.J.I.B. en een later 
aangelegd parkeerterrein ten behoeve van het U.P.C. (thans Ziggo). 
Toch heerst de vraag welke breedte de groenstrook nu exact zal krijgen, 
tenminste als men de beschikbare ruimte beschouwt. 

De omgeving Tesselschadestraat heeft al geruime tijd te kampen met een grote 
parkeerdruk. 
Een aantal bestaande bedrijven beschikt over onvoldoende parkeerplaatsen ap eigen 
terrein. 

Zienswiize: 
In het GWP geeft de gemeente Leeuwarden heel nadrukkelijk aan dat zij de 
parkeerproblematiek integraal wil benaderen. 
Dit wil zeggen dat het parkeren voor alle reismotieven en alle tijdstippen in 
onderiinge samenhang worden gezien. De volgende beleidsuitgangspunten 
worden genoemd: 
• elk gebied, complex of bedrijf dient in zijn eigen parkeerbehoefte te 

voorzien; 
• geparkeerde auto's dienen zoveel mogelijk aan de openbare ruimte 

en aan het zicht worden onttrokken; 
• het parkeerbeleid is restrict ief in gebieden waar ruimte schaars is; 
• de kosten van het parkeren dient door de gebruiker te worden 

betaald. 

Door ieder bedrijf directief te verplichten een adequate hoeveelheid 
parkeerruimte te realiseren, ontstaat er geen extra parkeerdruk in de 
omliggende gebieden. Dit is kennelijk niet gebeurd. 
De normen voor het aantal parkeerplaatsen zijn ontleend aan het CROW, het 
nationale kennisplatform voor verkeer en vervoer. 

Op het moment dat de Triodos-bank plannen had tot bouwen van het huidige 
Ziggo- kantoor, zijn er eigenlijk nooit gesprekken geweest over het aantal 
benodigde parkeerplaatsen. De parkeergarage was direct in de aanbieding. 
Het leveringscontract is daarin heel duidelijk. 

Zeer opmerkelijk is, dat de Veiligheidsregio Fryslan een aantal 
parkeerplaatsen van haar parkeerterrein (noordzijde) in strijd met de CROW-
normen, heeft ingeleverd. 
Daarnaast heeft dit bedrijf een aanvraag voor parkeerplaatsen in de beoogde 
parkeergarage ingediend bij de gemeente Leeuwarden. 

Een eerder uitgebracht rapport (Keypoint Consultancy) geeft duidelijk aan, 
dat het C.J.I.B., bij een doordachte handhaving van haar parkeerbeleid op haar 
parkeerdekken, voldoende aanwezige parkeerplaatsen tot haar beschikking 
heeft. 
Verbazingwekkend is daarom ook de eertijds vermelde opmerking van de 
gemeente Leeuwarden: 

"Verder is bij het CJIB nog sprake van het afkopen van circa 1D15 
parkeerplaatsen. Het CJIB hoeft hierdoor niet een extra parkeeriaag 
[voor 10 - 15plaatsen] onder de nieuwbouw te realiseren'. 

Ook zorgt de parkeerdruk ervoor dat bestaande bedrijven vanwege de huidige 
parkeernormen beperkt kunnen uitbreiden. 
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Zienswiize: 
Voetstoots wordt door de gemeente Leeuwarden maar aangenomen, dat de 
bestaande bedrijven niet dan wel beperkt kunnen uitbreiden. In het 
ontwerp wordt niet duidelijk gemaakt waarop een en ander is 
gebaseerd. 

Aandacht wordt door belanghebbenden gevraagd voor de gewijzigde 
werkinvulling door werknemers van de beoogde bedrijven. Vele 
werkzaamheden worden thuis uitgevoerd met behulp van internet
verbindingen. 

Aanbevelenswaardig is toch wel een onderzoek in te stellen naar het niveau en 
omvang van deze situatie. Hoeveel werknemers maken gebruik van deze 
mogelijkheid? Waar wonen deze werknemers? 

Het doel van de gemeente Leeuwarden is om door het realiseren van deze 
parkeergarage de parkeerbehoefte van de bedrijven en instellingen uit de 
omgeving te faciliteren, waardoor verdere ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk 
worden gemaakt 

De vraag is daarom gerechtvaardigd waar deze ruimtelijke ontwikkeling moet 
plaatsvinden? Deze bedrijven zijn er al en kunnen slechts de hoogte in, indien 
zij zich al willen of kunnen uitbreiden, 

Daarnaast bestaat de wens om het gebied ten westen van de Heiiconweg een 
kwaliteitsimpuls te geven door het opheffen van een deel van de maaiveld
parkeerplaatsen. 

Ook hierdoor ontstaat de behoefte aan extra parkeerplaatsen. 

Zienswiize: 

Het gebied ten westen van de Heiiconweg is, naar hun mening, ruim voorzien 
van niet te verwijderen parkeerplaatsen en -gelegenheden. 
Deze parkeerplaatsen behoren al dan niet tot de daar aanwezige bedrijven, 
zoals het W.T.C. de Kamer van Koophandel en Fabrieken, de ijshal en de 
bedrijven in het Businesspark Leeuwarden. 

stroef 

- X 

• ' Busiressparlt i eeuwa-den • 

Indien de door aldaar beoogde nieuw te bouwen kantoren Heiiconweg 
ingenomen parkeerplaatsen wordt bedoeld, willen zij toch wederom verwijzen 
naar het vastgestelde beleid van de gemeente Leeuwarden: 
• elk gebied, complex of bedrijf dient in zijn eigen parkeerbehoefte te 

voorzien; 
• geparkeerde auto's dienen zoveel mogelijk aan de openbare ruimte 

en aan het zicht worden onttrokken; 
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• het parkeerbeleid is restrict ief in gebieden waar ruimte schaars is; 
• de kosten van het parkeren dient door de gebruiker te worden 

betaald. 

De gemeente Leeuwarden is nu in de gelegenheid stringent haar 
parkeerbeleid door te voeren. Door thans ieder bedrijf te verplichten een 
adequate hoeveelheid parkeerruimte te realiseren, ontstaat er geen extra 
parkeerdruk in de omliggende gebieden. 
De normen hiervoor zijn ontleend aan het CRDW, het nationale kennisplatform 
voor verkeer en vervoer. 

De aanwonenden van de Tesselschadestraat 114 t / m 132 mogen niet 
benadeeld worden, in welke vorm dan ook, ten gerieve van nog te bouwen 
objecten waarop het gemeentelijk parkeerbeleid volledig van kracht kan 
worden gesteld 

2.3. Ruimtelijke structuur 
2.3.1. Stedenbouwkundige uitgangspunten. 

Verschijningsvorm. 
• Het gebouw is opgebouwd uit drie vergelijkbare volumes die ten opzichte van 

elkaar verschoven zijn. 
• De beide buitenste volumes liggen in de gevellijn van de naastgelegen 

gebouwen, het middelste volume heeft een tussenpositie. 

Zienswiize: 
Belanghebbenden hebben, zoals reeds in 2 0 0 9 kenbaar gemaakt, geen enkel 
bezwaar tegen de bouw van een parkeergarage. 
Wel hebben zij bezwaar tegen de situering van het geheel. 

Het voorstel van de gemeente Leeuwarden geeft duidelijk aan, dat de noord-
westgevelpunt slechts 4.5 meter vanaf de Tesselschadestraat wordt 
neergezet Hierdoor kan de gevellijn van het kantoor van Ernst & Young 
worden doorgetrokken. 

v / d I M o o t B t a > a a « 

V o o r s t e l g e m e e n t e 
^ J o o ^ t l ^ w e s ^ > - k B n t : 

11x3t T e s s e l e c h a d e a r t T ^ a t 

Het gevolg daarvan is, dat de punt noord-westgevel direct wordt opgetrokken, 
daar waar eerst de luifel/overkapping van 0 8 begon en in plaats van vrij 
uitzicht op v / d Nootstraat en de Reviusstraat zal het geheel direct 
dichtgebouwd worden met een al dan niet aantrekkelijke gevel tot 4,5 meter 
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hoogte., 

Geattendeerd wordt op het feit, dat de bebouwing van de eertijds aanwezige 
opstallen van 0 8 begon op de gevellijn van het kantoor UWV. 

Gelet op de mogelijkheden in het aanwezige plangebied/bouwvlak dringen zij 
er met klem op aan de beoogde parkeergarage enigszins (ongeveer 10 
graden) te draaien in zuidelijke richting, waarbij het noord-oost-draaipunt vast 
gesitueerd blijft op de gevellijn UWV en waardoor de gevellijn UWV doorioopt 
naar de noord-westgevel. 

Impressie voorstel belanghebbenden. Bouwvlak tussen de gele strepen. 

De noord-westgevelpunt eindigt daardoor ter hoogte van het 3e raam van het 
kantoor van Ernst & Young. Het voordeel van deze optie is dat indien men 
komende is vanuit het centrum van Leeuwarden, men direct geconfronteerd 
wordt met het kantoor en hoofdingang van Ernst & Young. 
En, dat is het belangrijkste, het zicht op de v / d Nootstraat wordt vergroot. 

Positief in dit voorstel is ook, dat het eveneens een dynamisch-speels geheel 
vormt met de strakke werkomgeving. Door deze opzet is de groenstrook, 
zowel aan de voor- als achterzijde van het gebouw, een uitdaging aan/voor 
tuin- en parkarchitecten. 

Tevens biedt het de belanghebbenden maar ook vooral het nog aanwezige 
werknemers-potentieel van de participerende bedrijven een betere 
ontspannings-omgeving dan het voorstel van de gemeente Leeuwarden, waar 
de groenstrook is ingeklemd tussen hoge gebouwen. 
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Afstand tot Tesselschadestraat 
r aanwonenden. 

Gaarne verwijzen belanghebbenden naar hun "artist impression", zodat enig 
zicht is op hun zienswijze. 

A r t i s t impress ion 
van aanwonenden 

Na bestudering van de voorgestelde nieuwe situatie, blijkt uiteindelijk, dat naar 
hun mening, slechts de noordgevel van de beoogde parkeergarage valt onder 
de stedenbouwkundige inpassingsmogelijkheid. 

Immers heeft slechts de noordgevel een zichtbepalende uitstraling, bij zowel 
in- als uitrijdend van de Tesselschadestraat 
Hoewel zij vele vraagtekens zetten bij het veriies van zoveel parkeerplaatsen bij 
draaiing van het gebouw, dringen zij er op aan, teneinde het veriies van 
ongeveer 15 parkeerplaatsen te compenseren, de zuidgevel gelijk te trekken. 
Deze gevel ligt heel nadrukkelijk ingeklemd tussen de reeds bestaande 
gebouwen en heeft daarom geen "zichtbepalende uitstraling". 
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Bladzijde 9 - Ontwerp bestemmingsplan Leeuwarden-Parkeergarage Revius 

Detaillering, materiaal- en kleurgebruik 
• De openheid in de gevels ten behoeve van natuuriijke ventilatie wordt 

gerealiseerd door de kenmerken van het materiaal, zoals bijvoorbeeld bij 
strekmetaal. De openheid wordt niet gerealiseerd door het maken van lange 
horizontale openingen, zoals stroken, groter dan BOcm, maar door gebruik 
van ritmiek of door toepassing van een sterk grafisch patroon. 

Zienswiize: 
Reeds vanaf 2 0 0 9 hebben zij zich intens verzet tegen het gemak waarmee de 
gemeente Leeuwarden oordeelt over gezondheidsactoren, zoals fijnstof. 

Fijnstof in de lucht kan leiden tot een scala aan gezondheidseffecten 
waaronder vroegtijdige sterfte. Samenhangend met kortdurende blootstelling 
aan fijn stof sterven in Nederiand per jaar naar schatting enige duizenden 
mensen. De duur van de levensverkorting is gering. 

Belanghebbenden vragen wederom en bij herhaling in het bijzonder de 
aandacht voor recente in de media verschenen verontrustende en 
aandachtvragende berichten omtrent de gevolgen van fijnstof en verwijzen 
wederom o.a. naar: 

Rob Beelen van de Universiteit Utrecht - 09 december 2013 : 
Langdurige blootstelling aan fijnstof is ook in lage concentraties 
levensgevaariijk. Tot ver onder de Europese norm van 25 microgram per 
kubieke meter blijkt fijnstof dodelijker dan gedacht, zo schrijven onderzoekers 
uit dertien Europese landen vandaag [9 december 2013] in het Britse 
medische tijdschrift The Lancet 

De onderzoekers gebruikten bestaande studies in 22 gebieden in dertien 
landen. In elk gebied werden metingen uitgevoerd die vervolgens zijn gebruikt 
om modellen te maken, waarmee de blootstelling aan luchtverontreiniging op 
de huisadressen van ruim 360.Ü00 deelnemers overal op dezelfde manier in 
kaart kon worden gebracht. 

Zo konden de onderzoekers de relatie tussen luchtverontreiniging en sterfte 
in die 22 gebieden analyseren. 
"Zo'n grote studie is nog nooit in Europa gedaan", zegt Rob Beelen, 
onderzoeker aan het Institute for Risk Assessment Sciences [Iras] van de 
Universiteit Utrecht dat het onderzoek coördineerde. "De resultaten zijn in lijn 
met Amerikaanse studies, al liggen de effectschattingen wat hoger. Maar 
nieuw is dat het risico op vervroegde sterfte ook onder de Europese 
grenswaarde van 25 microgram per kubieke meter overeind blijft. Wij vinden 
dat zorgwekkend." 

De onderzoekers deelden de deelnemers in naar de mate waarin ze werden 
blootgesteld aan fijnstof Onder de norm van 25 microgram waren er nog 
310. OOO deelnemers over, onder 20 microgram bijvoorbeeld nog 3Ü5. OOO. 

"De risico's zijn eigenlijk identiek", legt Beelen uit. "We zien een nadelig 
gezondheidseffect tot onder 15 microgram per kubieke meter En daarin 
woont toch een groot deel van de Europese bevolking. Uit eerdere analyses 
weten we dat mensen hierdoor maanden eerder dood kunnen gaan." 

Zelfs onder IO microgram fijnstof per kubieke meter [70. OOO deelnemers] 
lijkt het risico nog aanzienlijk, maar de effectschatting is dan minder 
betrouwbaar, zegt Beelen. 

De Wereldgezondheidsorganisatie [Wf-KD] beveelt een grens aan van IO 
microgram, terwijl de Europese Unie de norm op 25 heeft gelegd. Daar valt 
dus nog wel wat te winnen, constateren de onderzoekers. "Hoe lager je gaat, 
hoe meer gezondheidswinst", aldus Beelen. 
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Daarvoor is een Europese aanpak nodig, stelt hij. "Fijnstof is een verzameling 
van allerlei deeltjes, waaronder roet maar nog veel meer. Belangrijke bronnen 
zijn industrie en verkeer Het kan dus nuttig zijn om maatregelen te nemen 
zoals aanpassing van de snelheid, reguleren van de verkeersintensiteit of 
weren van oude auto's uit een binnenstad. 

"Maar er zit ook een langeafstandscomponent in fijnstof Het kan zich over 
een grote afstand verspreiden, een deel van het fijnstof bij ons kan 
bijvoorbeeld uit het Ruhrgebied komen, in Zuid-Europa zit er vaak Saharazand 
in." 

De onderzoekers keken van Noorwegen tot Griekenland, van Finland tot Italië. 
Beelen: "Wij bepalen niet o f e r wat aan moet worden gedaan, dat is aan de 
overheid en daarbij spelen allerlei andere overwegingen een rol, bijvoorbeeld 
ook economische. Maar bij roken is de gezondheidsschade je eigen schuld. Als 
je aan luchtverontreiniging wordt blootgesteld waaraan je niks kunt doen, 
moet je kunnen rekenen op de overheid." 

De kwaiiteit van gezondheid zal door het ontstaan van deze negatieve 
leefomgeving voor aanwonenden van de percelen 114 tot en met 132 van 
genoemde Tesselschadestraat een direct negatief gevolg hebben. 

Zij merken wederom op, dat de gemeente Leeuwarden genoemde 
argumenten en de daaraan klevende ernstige nadelige gevolgen, na door hen 
vroegtijdig en indringend daarop te zijn gewezen, telkenmale heeft 
gebagatelliseerd. 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 15 maart 2 0 1 6 de 
nieuwste generieke invoergegevens die overheden moeten gebruiken bij het 
berekenen van de concentraties luchtverontreinigende stoffen, gepubliceerd. 

Deze set invoergegevens wordt vervolgens verwerkt in de nieuwe versies van 
de rekenmodellen voor luchtkwaliteit. 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu verwacht dat vanaf half april 201B 
met de nieuwe generieke invoergegevens gerekend kan worden. 
De nieuwe versie van het rekenmodel, inclusief de nieuwe 
achtergrondgegevens, is in juni 2016 gepubliceerd. 

De gemeente Leeuwarden is wettelijk verplicht om de versie met actuele GCN 
te gebruiken voor het bepalen van de luchtkwaliteit 

Zij verzoeken derhalve dringend gebruik te maken van genoemde mogelijkheid 
en de nieuwe uitslagen zichtbaar te maken. 

Door, ongeacht de wijze waarop de noordgevel wordt gecreëerd en met welke 
materialen dit wordt volbracht, de luchtdoorlatende openingen zullen immer 
door de veelvuldig optredende zuid-westen wind, verontreinigde stoffen direct 
en in een verontrustend tempo richting eerdergenoemde woningen blazen. 

2.4. Nut, noodzaak en omvang ontwikkeling. 
Dat de omstandigheden waarop het realisatiebesluit in 2010 is genomen ten 
opzichte van 2015 zijn gewijzigd is evident. Heeft de realisatie van een 
parkeergarage op deze locatie nut en is het noodzakelijk? En hoe groot moet de 
garage dan worden ? Deze vraag wordt beantwoord vanuit de ambitie voor het 
gebied en de parkeerbehoefte. 

Zienswiize: 
Verbazingwekkend is, dat de gemeente Leeuwarden in het thans voor hen 
liggend ontwerp bestemmingsplan de argumenten waarom de parkeergarage 
gebouwd moet worden, steeds verder flexibel uitbreidt 
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Verontrustend is toch wel het feit dat de gemeente Leeuwarden erkent dat 
de omstandigheden in negatieve zin zich aanbieden en toch heel nadrukkelijk 
vasthoudt aan het bouwen van een parkeergarage. 
Iets pro-actief denken en handelen geeft een totaal ander inzicht met 
betrekking tot het nut en de noodzaak van deze parkeergarage. 

Bladziide 10 - Ontwerp bestemmingsplan Leeuwarden-Parkeergarage Revius 

2.4.1. Ambitie voor het gebied Tesselschadestraat, WTC en omgeving. 
Direct aan de andere kant van de Heiiconweg is het WTC gebied ook aan 
verandering onderhevig. De nieuwe ijshal is gerealiseerd en er wordt nagedacht 
over de toekomstige invullingen van de evenementenhallen. Ook is het gebied één 
van de potentiële locaties voor een eventueel nieuw te realiseren Cambuur stadion. 
Diverse ontwikkelingen die ieder op zichzelf de nodige invloed hebben op de 
toekomstige potentie, invulling en parkeerbehoefte in het WTC-gebied. 

Zienswiize: 
Duidelijk wordt dat het 1" ontwerp niet haalbaar was en werd afgeschoten, 
maar het huidige ontwerp slechts door: 
* het beoogde Cambuurstadion 
* de evenementen van het W.T.C. 
* een eventuele Elfstedentocht (hoe komt men erop?) 
* de ijshal 
* de nieuwe kantoren aan de Heiiconweg (wanneer?) 
wellicht/misschien/hopelijk gered zou kunnen worden. Hier wordt dus op 
voorhand reeds vroegtijdig afscheid genomen van het door de raad van de 
gemeente Leeuwarden vastgestelde parkeerbeleid 
* elk gebied, complex of bedrijf dient in zijn eigen parkeerbehoefte te 

voorzien; 
* geparkeerde auto's dienen zoveel mogelijk aan de openbare ruimte 

en aan het zicht worden onttrokken; 
* het parkeerbeleid is restrictief in gebieden waar ruimte schaars is; 
* de kosten van het parkeren dient door de gebruiker te worden 

betaald. 

De exacte richting waarop het gebied zich gaat ontwikkelen is nog onduidelijk, maar 
dat het ontwikkelingen zijn die een vliegwieleffect kunnen hebben voor de verdere 
ontwikkeling van dit gebied staat buiten kijf 

Zienswiize: 
Opmerkelijk is, dat verkeersontwikkelingen cijfermatig tot ongeveer 2 0 2 5 
zichtbaar zijn gemaakt doch dat thans de (verwachte) ontwikkelingen, zo deze 
er al zijn, niet geduid kunnen worden. 
Wel neemt de gemeente Leeuwarden voetstoots aan, dat deze ontwikkelingen 
op de omgeving een vliegwiel-effect hebben. 
Onvermijdelijk rijst de vraag: in welke richting moeten zij dan denken? Waar is 
een en ander op gegrondvest? 
De gemeente Leeuwarden moet wel in gedachten houden, dat het vliegwiel 
ook de andere kant op wil/kan draaien. 

In de omgeving Tesselschadestraat is de afgelopen jaren een aantal grotere 
kantoren opgeleverd [CJIB, UPC, Veiligheidsregio Fryslan] Deze ontwikkelingen 
stonden mede aan de basis voor het initiatief van een parkeergarage aan de 
Tesselschadestraat 

Zienswiize: 
Op 4 september 2007 maakt de gemeente Leeuwarden een "Bestuurlijke 
presentatie nieuwbouw C.J.I.B." bekend. 
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Om enig inzicht te verkrijgen in wijze van benadering van de gemeente 
Leeuwarden in de uitvoering van haar parkeerbeleid wordt de behandeling van 
de uitbreiding Centraal Justitieel Incassobureau aan de Tesselschadestraat 
bestudeerd. 
Duidelijk wordt daardoor, dat afwijking van beleid ten faveure van "belangrijke" 
en "invloedrijke" bedrijven simpel wordt gehanteerd. 
In stedenbouwkundig opzicht zou aansluiting worden gezocht bij de 
bouwhoogtes in de directe omgeving. Verder wordt op de kavel een openbare 
groenzone aangelegd. Het parkeren wordt opgelost door de bouw van een 
eigen parkeergarage. 

Duidelijk is dan ook, dat ten behoeve van bedrijven het belang van 
aanwonenden van ondergeschikt niveau is. 
* de vijverpartij, die niet zou verdwijnen, is verdwenen. 
* door een "vrije" interpretatie van de architect werd er een glazen 

gebouw geplaatst 
* de parkeergarage CJIB wordt niet cf. de eerder gestelde eisen voltooid. 
* om haar eigen personeel te dwingen een bepaalde route te volgen, 

werd langs de Tesselschadestraat ter hoogte van Marnixstate een 
hekwerk geplaatst dat de uitstraling van een afzetting had. Elk moment 
kon er een wielerpeloton langskomen. Van stedenbouwkundige 
uitstraling gesproken. 
Thans is deze afzetting levensgevaariijk, aangezien er diverse stangen 
los liggen en uitsteken. 

Van invloed op de beslissing tot het al of niet bouwen van een parkeergarage 
moet toch ook het accorderen zijn van: Het "Regionaal Convenant 
Mobil'iteitsmanagement Leeuwarden ". 

Op 25 mei 2 0 1 0 is het Regionaal Convenant Mobiliteitsmanagement 
Leeuwarden ondertekend door de gemeente Leeuwarden, de provincie 
Fryslan en het lokale bedrijfsleven. Dit convenant maakt onderdeel uit van het 
programma 'Leeuwarden Vrij-Baan'. 

Met de ondertekening van het convenant hebben de bedrijven verklaard zich in 
te zullen spannen om de automobiliteit tijdens de spitstijden met 10% te 
reduceren. Deze reductie dient medio 2013 te worden bereikt. 

Doelstelling: Minder file in de spits doordat de gemeente, provincie en het rijk 
samen met werkgevers uit de regio Leeuwarden 
mobiliteitsmanagement belangrijk vinden. Met de ondertekening 
van het convenant moeten inspanningen geleverd worden om de 
komende jaren tijdens de spitsperioden 5% minder 
autokilometers op binnen de regio Leeuwarden te realiseren. 

Dit moet worden bereikt door: 
• Het nieuwe werken; 
• E-conferencing; 
• Slim parkeren en openbaar vervoer; 
• Fietsen; 
• Samen reizen en flexibel reizen. 

Wat levert het op voor de ondernemers: 
Betere bereikbaarheid; 
Hogere productiviteit 
Meer duurzaamheid; 
Hogere medewerkertevredenheid; 
Betere vitaliteit 

De bedrijven die het convenant ondertekend hebben zijn o.a.: 
Avero/Achmea - C.J.I.B. - De Friesland Zorgverzekeraar - Gemeente 
Leeuwarden - Provincie Fryslan - Rijkswaterstaat 

Vraag is dan ook duidelijk! Wa t is er terechtgekomen van dit convenant en 
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welke invloed heeft het op de planning m.b.t de parkeergarage? Dit moet toch 
een andere benadering opleveren van het nut en de noodzaak van de 
parkeergarage dan thans wordt weergegeven. 

Wat heeft het de aanwonenden opgeleverd? 

Met deze partijen zijn dan ook contracten afgesloten voor de afname van 229 
parkeerplaatsen in de parkeergarage. Kijkende naar het gebied zijn de komende 
jaren geen concrete grote nieuwbouw ontwikkelingen te verwachten op het gebied 
van kantoren. Daarentegen wel op het gebied van wonen en werken, zoals op het 
LPFterrein, Tesselschadestraat 7 en functieveranderingen van gebouwen die nu 
nog in gebruik zijn als kantoor. 

Zienswiize: 
Duidelijk is thans, dat de gemeente Leeuwarden in haar toelichting op het 
ontwerp is afgestapt van het noemen van de aantallen 
abonnementen, althans op deze bladzijde. Hier wordt gesproken over 
contracten tot afname van parkeerplaatsen. 
De al dan nog niet ondertekende contracten geven aan, dat de gemeente 
Leeuwarden het recht behoudt tot het openstellen van de parkeergarage als 
overloop bij andere evenementen noodzakelijk blijkt 

Voor hen is vanaf 2 0 0 9 nog steeds onduidelijk of hier sprake is van 2 2 9 
abonnementen of moeten zij van dit aantal nogmaals de aan het C.J.I.B. te 
compenseren aantal parkeerplaatsen aftrekken? Verwachtingsvol zijn zij naar 
een kloppende uitleg hiervan. 
Deze mening van belanghebbenden wordt o.m. ondersteund door het gestelde 
in uw brief van 17 februari 2010\ onder punt 1 "Handhaving parkeernormen 
bij bedrijven" waarin o.m. gesteld wordt "Omdat een deel van de 
maaiveldparkeerplaatsen van het CJIB en UFO zijn gelegen op de plek waar de 
nieuwe parkeergarage is gesitueerd danwel de groenzone wordt aangelegd, 
worden deze maaiveldplaatsen gerealiseerd in de te bouwen parkeergaragé'. 

Zij vinden dat de veranderde positie van kantoren naar o.a. woonfuncties 
nimmer een argument mag zijn om de parkeergarage toch te bouwen. 
Wederom is dit een opening om het parkeerbeleid van de gemeente 
Leeuwarden te omzeilen. 
Nogmaals wijzen zij naar de 4 zeer belangrijke uitgangspunten: 
• elk gebied, complex of bedrijf dient in zijn eigen parkeerbehoefte te 

voorzien; 
• geparkeerde auto's dienen zoveel mogelijk aan de openbare ruimte 

en aan het zicht worden onttrokken; 
• het parkeerbeleid is restrictief in gebieden waar ruimte schaars is; 
• de kosten van het parkeren dient door de gebruiker te worden 

betaald. 

Bladzijde 11 - Ontwerp bestemmingsplan Leeuwarden-Parkeergarage Revius 

Kanttekening: 
• Om het parkeerterrein te kunnen bereiken dienen voetgangers de Heiiconweg 

over te steken. Dit kan tijdens de spits mogelijk leiden tot ongewenste 
congestie op deze weg, wat de doorstroming belemmert. 

Zienswiize: 
Deze stelling hebben belanghebbenden/aanwonenden van 
Tesselschadestraat 114 t / m 132 vanaf de behandeling in de 
gemeenteraad van 1 maart 2 0 1 0 tot heden, immer als belachelijk, 
lachwekkend en onjuist ervaren. 

' Aanvullende informatie Parkeergarage Tesselschadestraat 
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Gedurende de aanwezigheid van de omliggende bedrijven en gedurende 
herinrichting van de aangrenzende wegen hebben duizenden werknemers van 
bedoelde bedrijven de Heiiconweg gekruist De gemeente Leeuwarden kan 
geen enkele dag aangeven waar genoteerd staat dat er een file, veroorzaakt 
door overstekende werknemers van bedoelde bedrijven, op de Heiiconweg 
staat 

Het geeft duidelijk aan, dat de gemeente Leeuwarden, zonder enige 
onderbouw van feiten, deze opmerkingen hanteert om haar gelijk te krijgen. 

Meer verontrustend is de veelheid van files gedurende de opening van de 
Hermesbrug bij het dooriaten van een of meerdere niet zijnde beroeps
vaartuigen tijdens de maanden april t / m september. Dat leidt wel tot 
congestie op de Heleconweg en Tesselschadestraat. 

Bladziide 12 - Ontwerp bestemmingsplan Leeuwarden-Parkeergarage Revius 

2.4.3. Conclusie nut en noodzaak. 
Op grond van de nut en noodzaak kan geconcludeerd worden dat het afzien van een 
parkeergarage geen reële optie is. 
De ambitie voor het gebied wordt dan veriaten. 
De groenzone kan niet gerealiseerd worden en het deel van de Harlingerirekweg ten 
westen van de Heiiconweg kan nog niet worden heringericht [minder blik op straat] 
Een deel van de afspraken met de bedrijven kan met dit scenario niet nagekomen 
worden. Dit betreft zowel de parkeer- als de kwaliteitsafspraken, waarvoor 
compensatie moet komen. Ook blijft de parkeerdruk in de omgeving in dit scenario 
hoog. 

Zienswiize: 
Steeds borrelt bij hen de vraag op of de gemeente Leeuwarden in dit ontwerp 
wel voldoende en overduidelijk het nut en de noodzaak van de parkeergarage 
heeft aangegeven. 
Reeds in haar brief van 17 februari 2 0 1 0 aan de raad van de gemeente 
Leeuwarden geeft het College van Burgemeester en Wethouders toe, dat er 
neergang gaande is met betrekking tot de ontwikkeling van de beoogde 
bedrijven. 

Economisch belang 
Veel bedrijven in de Tesselschadestraat kiezen in deze tijd voor intensivering 
van hun gebouwen i.p.v. uitbreidingen. Zo stappen bedrijven over op flexplekken 
of ploegendiensten. Hiermee voorkomen zij nieuwe grote investeringen in deze 
krappe tijden. De in het verleden opgelegde parkeernormen zijn niet gebaseerd op 
deze intensivering. Met het kunnen aanbieden van de bijbehorende 
parkeervoorzieningen geven we de ruimte aan bedrijven om in deze tijd met weinig 
investeringen de mogelijkheid te bieden tot groei van arbeidsplaatsen binnen 
bestaande gebouwen. De bedrijven honoreren deze handreiking met het toezeggen 
van de eerder genoemde intenties ^. 

Zienswiize: 
Ondergetekenden kunnen helaas nog steeds niet een positief oordeel geven. 
Het geheel geeft een zweverig beeld en een zweverige houding van de 
opstellers van het bestemmingsplan. 
Zij hebben het gevoel, dat ongeacht houtsnijdende argumenten door hen 
aangedragen, geen enkel argument resultaat zal opleveren. De gemeente 
Leeuwarden heeft keiharde (?) afspraken met de beoogde bedrijven. 
Dat deze afspraken strijdig voor de aanwonende kunnen zijn, is niet van 
belang. 
Opvallend is, dat tijdens werkzaamheden aan parkeerdekken (juli 2016) , er 

Na smeekbede van gemeenteiop of omstreeks 16 februari 2010 door bedrijven verzonden. 
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geen verhoogde parkeerdruk in de direct omgeving te constateren was. 

Bladzijde 13 - Ontwerp bestemmingsplan Leeuwarden-Parkeergarage Revius 

Hoofdstuk 3. Beleidskader. 
3.2. Rijksbeleid. 

Tot2028 heeft het kabinet in de SVIR drie Rijksdoelen geformuleerd: - de 
concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van 
Nederiand te versterken. Dit betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk [internationaal] 
vestigingsklimaat; - de bereikbaarheid verbeteren; - zorgen voor een leefbare en 
veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden. 

Zienswiize: 
Belanghebbenden zijn het totaal eens met deze Rijksdoelen. Het is de vraag of 
de gemeente Leeuwarden hieraan wil voldoen ta.v. de beoogde 
parkeergarage. 

Na de herstructuering van de Tesselschadestraat is de snelheid van 
motorvoertuigen beduidend toegenomen. De zuidelijke rijstrook is dusdanig 
recht dat het zeer uitnodigend werkt voor bestuurders van diverse soorten 
motorvoertuigen. Met een eventuele komst van een parkeergarage worden 
meer verkeershandelingen verwacht met alle en bekende gevolgen vandien. 

Bladziide 15 - Ontwerp bestemmingsplan Leeuwarden-Parkeergarage Revius 

3.4. Gemeentelijk beleid. 
Het doel van het GWP is het ontwikkelen van een doelmatig, veilig en duurzaam 
verkeers- en vervoersysteem. 
In het GWP geeft de gemeente aan dat zij de parkeerproblematiek integraal wil 
benaderen. 
Dit wil zeggen dat het parkeren voor alle reismotieven en alle tijdstippen in 
onderiinge samenhang worden gezien. 

De volgende beleidsuitgangspunten worden genoemd: 
• elk gebied, complex of bedrijf dient in zijn eigen parkeerbehoefte te voorzien; 
• geparkeerde auto 's dienen zoveel mogelijk aan de openbare ruimte en aan het 

zicht worden onttrokken; 
• het parkeerbeleid is restrictiefin gebieden waar ruimte schaars is; 
• de kosten van het parkeren dient door de gebruiker te worden betaald. 

Zienswiize: 
Belanghebbenden kunnen zich volledig conformeren aan het bovengestelde. 
De enige opmerking die zij willen maken betreft de zeer slechte uitvoering van 
dit beleid ta.v. de beoogde parkeergarage. 
Indien het parkeerbeleid zo expliciet in dit ontwerp wordt verkondigd en niet 
gehanteerd, wordt het als "vloeken in de kerk" ervaren. 
Zoals nu de cijfers laten zien, zal de gebruiker weinig tot bijna niets betalen, 
maar de bewoners van onze stad wel. 

De parkeergarage betreft zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve verbetering 
van het parkeren aan de Tesselschadestraat 

Zienswiize: 
Belanghebbenden kunnen zich slechts vinden in de vaststelling, dat de 
parkeergarage wellicht een kwalitatieve verbetering zal geven. 
Het beoogde bouwvlak en omgeving geven al jaren een armoedige uitstraling, 
waaraan de gevestigde bedrijven niets hebben gedaan om dit enigszins te 
verbeteren. 
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Ondanks de gerealiseerde groenstrook van het C.J.I.B. vertonen aldaar de 
parkeerdekken meer een betonvlakte dan een aantrekkelijke 
parkeergelegenheid. 

Bladzijde 17 - Ontwerp bestemmingsplan Leeuwarden-Parkeergarage Revius 

Hoofdstuk 4. Omgevingsaspecten. 
4.3. Luchtkwaliteit 

In het kader van het voorgaande bestemmingsplan is een luchtkwaliteitsonderzoek 
gedaan [zie bijlage 2] 
Aangegeven werd dat de garage dienst gaat doen als parkeergelegenheid voor de 
omliggende kantoren en een oplossing moet bieden voor de huidige parkeeroverlast 
in de omgeving. Tegelijkeriijd werd ook het bestemmingsplan Vosseparkwijk 
geactualiseerd en waren er plannen om de omgeving anders te ontsluiten. 
Voor de nieuwe ontsluiting is daarbij uitgegaan van twee varianten: een nieuwe brug 

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als 
gevolg van een plan op de luchtkwaliteit 

Extra verkeer als gevolg van het plan 

Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde) 

Aandeel vrachtverkeer 

1317 

7,4% 

Maximale bijdrage extra verkeer NO2 in pg/m^ 

PM10 in pg/m^ 

2,57 

0,46 

Grens voor "Niet ln Betekenende Mate" in pg/m^ 1,2 

Conclusie 

De bijdrage van het extra verkeer is mogelijk in betekenende mate; 

nader onderzoek noodzakelijk 

over de Harlingervaari en de ander via een nieuwe aansluiting op de Heiiconweg. 
Voor het aspect luchtkwaliteit is hierbij uitgegaan van de worst-case. De uitkomst 
van de berekening In de huidige situatie betreft het 'slechts' de bouw van een 
parkeergarage met minder plekken dan de situatie in 2011 zodat geconcludeerd 
kan worden dat de realisatie van de parkeergarage uit het oogpunt van luchtkwaliteit 
geen beperkingen oplevert. 

Zienswiize: 
Het vorige kwaliteitsonderzoek is van maart 2 0 1 1 . 
Belanghebbenden zijn verbijsterd, dat een dusdanig belangrijk item afgedaan 
wordt met een verwijzing naar een sterk verouderd onderzoek. 

Belanghebbenden wijzen er met klem op, dat de gemeente Leeuwarden de 
toegangsmogelijkheid tot de beoogde parkeergarage significant heeft 
uitgebreid. Dit in tegenstelling met het voorgaande bestemmingsplan. 

Uit de contracten met de beoogde bedrijven blijkt dat de gemeente 
Leeuwarden bij bepaalde evenementen, zoals een Elfstedentocht (schaatsen) 
gebruik kan maken van de parkeergelegenheid. 
Sprak het vorige bestemmingsplan van werknemers bedrijven, thans is dit 
uitgebreid tot uitgifte van uitrijkaarten voor bezoekers en abonnementen voor 
werknemers die geen bedrijfsparkeerplaats van hun werkgever krijgen. 

Het gevolg daarvan zal een verkeersaantrekkende situatie zijn. Rekening 
houdend met flexibele werktijden van personeel en bezoekers, zal dit 
verkeershandelingen opleveren gedurende gehele werkdagen en in de 
(weekend) avond- en nachturen. 
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Belanghebbenden verwijzen met klem naar hun zienswijze van het gestelde op 
bladzijde 9: Oetaillering, materiaal-en kleurgebruik en verwachten een 
hernieuwd onderzoek. 

Bladzijde 27 - Ontwerp bestemmingsplan Leeuwarden-Parkeergarage Revius 

Hoofdtuk 6. Uitvoerbaarheid. 
6.3. Economische uitvoerbaarheid 

Het voorziene plan zoals opgenomen in dit bestemmingsplan is financieel uitgewerkt 
en opgenomen in een geheime bijlage bij het raadsbesluit Samengevat komt het er 
op neer dat het plan haalbaar is binnen het door de raad in 2010 vastgestelde 
financiële kader, waarbij de onrendabele top op maximaal S 2 miljoen is gesteld. De 
investering bedraagt circa € 6 miljoen, met een onrendabele top van E 2 miljoen, die 
gedekt is in de vorm van een subsidie van de provincie Fryslên van E 1 miljoen, een 
bijdrage vanuit de Stichting Parkeergarages Leeuwarden van E 0,5 miljoen en een 
verrekening van het restant met afdrachten aan de reserve Parkeren [product 
Parkeren] Daarmee kan gesteld worden dat het bestemmingsplan economisch 
uitvoerbaar is. 

Zienswiize: 
Belanghebbenden hebben geen enkele inzage gehad in de geheime bijlage. 
Verontrustend is nu het feit, dat zij moeten afgaan op hen bekende feiten. 
Reeds meerdere malen hebben zij een berekening van de "afgenomen" 
abonnementen aan de raadsleden en het college van Burgemeester en 
Wethouders der gemeente Leeuwarden toegezonden. Deze berekening laat 
duidelijk zien, dat de beoogde bedrijven tegen zeer aantrekkelijke prijzen een 
parkeerplaats kunnen bemachtigen. 
Deze berekening laat dan ook zien, dat er jaariijks een flink tekort ontstaat, dat 
tenminste 40 jaar duurt. De vraag is natuuriijk: wie zal dat betalen? 
Het antwoord is natuurlijk: de inwoners van Leeuwarden. 

Dus daarom is gesteld, dat het bestemmingsplan economisch uitvoerbaar is. 
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H. Hielkema 
Tesselschadestraat 128 
8913 HC Leeuwarden 

1 

Gemeente Leeuwarden 

t.a.v. de Raad der gemeente Leeuwarden 

Postbus 210OT 

8900 JA Leeuwarden 





zienswijze N.A. Offenberg 

Aan de gemeente Leeuwarden 
t.a.v. de gemeenteraad. 

Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden 

Leeuwarden, 20 augustus 2016 

Betreft: 

Ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden - Parkeergarage Revius 

Teneinde Leeuwarden te behoeden voor het uitgeven van veel geld voor een gering nut 
dient ondergetekende zijn zienswijze in. 
Voorts doet hij dit teneinde een gelijke bejegening te verkrijgen voor bewoners van de 
Tesselschadestraat die woongenot derven indien de bouw van de garage doorgezet wordt. 

N.A. Offenberg 
Tesselschadestraat/] 22 
8913 HC Leeuwarden 

1 van 6 



zienswijze N.A. Offenberg 

Dit bestemmingsplan moet van tafel. 

De uitgebreide Toelichting versluiert zaken en doet niet overal recht aan de werkelijkheid. 

Ondergetekende concludeert dat dit bestemmingsplan niet gerealiseerd mag worden. 

Elk bestemmingsplan vraagt een uitleg over nut en noodzaak. 

B & W schieten te kort in hun uitleg. Nut en noodzaak worden niet overtuigend 

aangetoond. 

De bovengrondse, afgesloten parkeergarage voorziet in: 

1. de onttrekking aan weersinvloeden van de auto's van kantoorpersoneel, 

2. de vermindering van kans op ontvreemding van die auto's, 

3. het bieden van ruimte voor plaatsing van die auto's. 

De bovengrondse, afgesloten parkeergarage voorziet misschien in: 

4. het onttrekken aan het zicht van die auto's, 

ad 1. en 2. 

Waarom B & W menen op deze plaats deze voorzieningen een bepaalde groep 

automobilisten te moeten bieden is onbegrijpelijk, althans niet uitgelegd. 

ad 3. 

Elk vlak met dezelfde afmetingen biedt in termen van het bieden van ruimte dezelfde 

mogelijkheden. Zo bezien biedt de bovengrondse, afgesloten parkeergarage geen nut. 

De garage gaat pas nut verkrijgen als meer plaatsingsruimte wordt verkregen dan het 

grondvlak biedt. In concreto krijgt de garage pas nut bij de realisering van de tweede laag. 

De garage wordt gebouwd met plaats voor 280 auto's. De capaciteit per laag kan 

verschillen. 

Aannemelijk is dat op beide lagen eenzelfde aantal plaatsen zal zijn, te weten 140. 

B & W geven aan afspraken te hebben voor de plaatsing van 229 auto's. 

In termen van nut wordt de garage gebouwd voor 89 auto's -140 op begane grond (geen 

nut), 89 op tweede vlak -. 

ad 4. 
Het GVVP formuleert het onttrekken aan het zicht als deel van het parkeerbeleid. 
De garage kent gevels met openingen. In hoeverre onttrekking aan het zicht gerealiseerd 
wordt, is onduidelijk. Als hier sprake is van nut, hetgeen betwistbaar is, is de graad van nut 
eveneens onduidelijk. 

Concluderend: Het nut is gering. 
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B & W beschrijven in hun Toelichting als bestaande situatie dat de Tesselschadestraat en 

omgeving te kampen hebben met een grote parkeerdruk. 

Onduidelijk is waar B & W deze wetenschap vandaan halen. 

Sinds het verdwijnen van het HogerBeroepsOnderwijs aan de Vondelstraat e.o. en de 

invoering van de blauwe zones in de Vosseparkwijk, is daar duidelijk waarneembaar geen 

sprake van parkeerdruk. 

Na de herinhchting van de Harlingertrekweg is daar, sinds de invoering van betaald 

parkeren, duidelijk waarneembaar geen sprake van parkeerdruk. 

Concluderend: De noodzaak is afwezig. 

Niettemin menen B & W met dit bestemmingsplan te moeten komen. 

B & W menen bedrijven en instellingen in de Tesselschadestraat en omgeving aldus van 

dienst te moeten zijn. 

B&W dienen uit te leggen op welke gronden zij menen dat afgeweken kan worden van 
het gemeentelijk beleid dat luidt dat de kosten van het parkeren door de gebruikers 
betaald dienen te worden. 
B & W geven aan dat de bouw een onrendabele top heeft van € 2 miljoen. 

B & W hebben financiering voor die € 2 miljoen gevonden, maar die worden dus niet 

betaald door de 229 parkeerders, laat staan door de 89. 

Concluderend: Dit plan leidt tot veel te hoge, niet verhaalbare kosten. 

(Het verwijt van willekeur dient zich hier aan. 
In hoeverre mogen bedrijven en instellingen in andere delen van de gemeente een 
dergelijke dienstverlening tegemoet zien? 
Willekeur slaat ook toe bij de, op zich tekortschietende, betaling door de 229 parkeerders. 
60 van hen betalen substantieel minder dan de overigen.) 

Over ambitie gesproken. 

B & W menen dat bij het niet bouwen van de parkeergarage de ambitie voor het gebied 
wordt verlaten. 

De ambitie is: een aantrekkelijke, hoogwaardige kantooromgeving te bieden. 
Het hoogwaardige moet dan komen van het verstoken blijven van een straatbeeld waarin 
geparkeerde auto's beeld verstorend zijn en van een groenvoorziening die benut kan 
worden voor de versterking van een aangenaam ruimtebeeld en wandelgebied voor 
personeel. 
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Het afzien van bouw impliceert geenszins dat de ambitie wordt verlaten. Integendeel. 

Door het gehele plangebied te bestemmen als groen/park met paden en door struiken 

verhulde parkeerplekken kan op veel robuuster wijze een fraai ruimtebeeld ontstaan. 

Tegen aanzienlijk geringere kosten. 

Het buurkantoor oostelijk gelegen van het plangebied laat zien hoe met eenvoudige 

groenaanleg geparkeerde auto's aan het zicht onttrokken kunnen worden. 

Inpassing laat zich ook op die manier vertalen. 

(N.B. Ongeveer 25 jaar geleden lag naast het huidige plangebied een door een bomen-/ 
struiken-singel aan het oog onttrokken parkeerterrein.) 

In de Toelichting wordt veelvuldig over de ambities van B & W geschreven. 

Over de kosten van de realisatie van die ambities staat niets vermeld. 

Over de termijn waarbinnen die ambities gerealiseerd moeten worden evenmin. 

Dit degradeert de ambities tot loze voorspiegelingen. 

Met name het Tesselschadestraatgebied levert daar helaas al jaren het bewijs voor. 

(1 . Eerder werd in het gebied een de omgeving allure verschaffende fontein na 
slechts enkele jaren alweer gesloopt! Hoe was dat te rijmen met de ambitie het 
gebied er fraai te laten uitzien? 
2. Het plangebied wordt al jaren gebruikt als stortplaats van puin en resten 
wegverhardingsmateriaal - vervuild asfalt? -. Nu ligt er alweer enige maanden een 
berg grondverhardingsmateriaal hetgeen de vraag oproept of een 
bodemonderzoek noodzakelijk is. 
3. Het bestaande bestemmingsplan voorziet in een groenstrook. Nooit aangelegd! 
De afgelopen jaren is nimmer de noodzaak gevoeld deze verfraaiing, tevens 
dienstdoend als wandelpad voor kantoorpersoneel, te realiseren. 
4. Op metershoge, afschuwelijke borden mogen makelaars en bouwers reclame maken 
voor hun projecten. Na storm kunnen deze, omgewaaid, weken en langer het straatbeeld 
„opluisteren". 
Hoe is dit alles te rijmen met de ambitie het gebied er fraai te laten uitzien? 
De realiteit is dat B & W er al jaren blijk van geven zich weinig gelecen te laten liggen 
aan de beeldkwaliteit van het gebied! Het is een gotspe dat B & W deze ambitie hier 
durven gebruiken!) 

Nadere overwegingen. 

Het niet doorgaan van de bouw heeft financiële consequenties zal B & W tegenwerpen. 
In het contract waarbij de gemeente grond aankocht voor de bouw staan bepalingen die 
het terugleveren van de grond bij het niet doorgaan van de bouw regelen.Door de 
verliezen die de gemeente daarop leidt voor lief te nemen zal de uiteindelijke schade voor 

4 van 6 



zienswijze N.A. Offenberg 

de gemeente lager zijn dan de verliezen die geleden worden bij het doorzetten van de 
bouw en bij de exploitatie van de garage (er zal jaarlijks geld bij moeten). 

Hoe met eenvoudige groenaanleg geparkeerde auto's aan het zicht onttrokken kunnen 
worden, laat het buurkantoor oostelijk gelegen van het plangebied zien. 

Het plangebied is op vergelijkbare wijze zeer goed in te richten met plaats voor 80 tot 100 
auto's. Met plaatsen voor 80 tot 100 auto's kan de gemeente royaal voorzien in de 
verplichtingen die de gemeente heeft jegens APP (60 plaatsen) en CJIB (20 plaatsen). 

Alle grond van het bestemmingsgebied kan, door de verhoudingsgewijs geringe 
investering in groen, de zo zeer gewenste uitstraling van aantrekkelijk gebied bereiken. 
Alle grond van het gebied behoudt een meervoudige bestemming: 
èn groen, èn wandelgebied, èn plaats voor parkeren, èn (naar de vraag van déze tijd) een 
royaal areaal voor de opvang van hemelwater zonder dure voorzieningen. 
Wanneer de garage gebouwd wordt, kent het merendeel van de grond slechts de enkel
bestemming parkeren. 

Bij een dergelijke inrichting wordt de grond in zekere zin in reserve gehouden. 
Te allen tijde kan, als veranderende omstandigheden daarom vragen, zonder 
kapitaalvernietiging een andere bestemming verleend worden. 

Steeds houden B & W vol de parkeergarage te moeten bouwen ten einde bedrijven te 
gerieven. Het gerief zit in het dichtbij het kantoor kunnen plaatsen van auto's van een deel 
van het personeel. 
Realiseren B&W zich niet dat de bulk van het personeel nooit een door hun bedrijven 
betaalde parkeerplaats zullen krijgen? 
Maatregelen die B&W hebben genomen en nog gaan nemen, dwingen het personeel 
hun auto's steeds verder weg te plaatsen. 
Betaald parkeren wordt gemeden. Zie de bijna lege Harlingertrekweg (betaald parkeren) 
en de drukbezette Snekertrekweg (gratis parkeren). 
Aan dit gratis parkeren willen B&W een einde maken. 
B&W geven met de ene hand (gesubsidieerde parkeerplaatsen voor een minderheid van 
het kantoorpersoneel) en nemen met de andere (betaald parkeren voor de meerderheid 
van het personeel). 

In de toekomst, aldus B&W, kan vanuit gebieden westelijk gelegen van de Heiiconweg 
ook gebruik gemaakt worden van parkeermogelijkheden die de garage op sommige tijden 
zou kunnen bieden. 
Wederom nemen B&W een loopje met het gemeentelijk beleid: elk gebied dient in zijn 
eigen parkeerbehoefte te voorzien. 
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Het massaal oversteken door voetgangers van de Heiiconweg zou verkeerscongestie 

kunnen opleveren. Dit achten B & W ongewenst. Dat die in de Toelichting gemaakte 

opmerking zijn betekenis verliest, is B & W kennelijk ontgaan. 

Zouden ook B & Wde aangevoerde argumenten, die dienden om in een gebied dat 
niet langer uitsluitend bestemd is voor kantoren een (vrijwel)uitsluitend voor 
kantoorpersoneel te bouwen garage te onderbouwen, zo dunnetjes vinden, dat het 
argument van de overloop vanuit gebieden westelijk van de Heiiconweg, zoals de toch 
niet echt nabijgelegen gebieden van ijsbaan en toekomstig (?) Cambuurstadion, er met de 
haren bijgesleept moest worden? 

Ondergetekende meent dat het afwijzen van het bestemmingsplan op grond van al het 

hierboven aangevoerde zeer in de rede ligt. 

Het heeft er echter alle schijn van dat de bouw in het plangebied een autonoom proces is. 

Toch hoopt hij dat de bouw niet doorgaat. 

Met zijn verwachting is het anders gesteld. 

De gemeenteraad van Leeuwarden heeft zich krachtig genoeg getoond een eerder plan 

van B & W te willen bijstellen ten faveure van een andere ambitie. 

Die ambitie betreft het woongenot van de ingezetenen der gemeente. 

Het is hier niet de plek om alle uitingen waarin Leeuwarden voorgeeft een aantrekkelijke 

woongemeente te willen zijn de revue te laten passeren. Die zijn genoegzaam bekend. 

Het is de zienswijze van ondergetekende dat de bouw van de garage zijn woongenot en 

dat van zijn buurtgenoten ernstig schaadt. 
Die schade kan worden verminderd door verder weg te bouwen van de betreffende 
woningen. 

In het thans voorliggende plan is wederom een staaltje willekeur van B & W zichtbaar. 

Bewoners tegenover de te bouwen garage worden ongelijk behandeld. Enkelen zullen de 

garage aanzienlijk verder van hun woningen gebouwd zien worden. Het is de verwachting 

van ondergetekende dat de gemeenteraad er zorg voor zal dragen dat de afstand die 

deze enkelen vergund is, ook de overige bewoners ten deel zal vallen. 

Hoe dit is te realiseren is elders en eerder al aangegeven, (zie o.a. Zienswijze Tiemersma/ 

Hielkema) 
Een geringe draaiing van het geplande gebouw kan volstaan. 
Daarbij zou de tweede laag (de laag die pas nut gaat leveren!) groter uitgevoerd kunnen 
worden door aan de zuidzijde van het gebouw die laag deels overstekend te laten zijn ten 
opzichte van de grondlaag. 

( Zo'n „overbouwing" is in het geheel geen nieuw idee: 
het thansf^eldende bestemmingsplan kent zo'n overbouwing aan de 
Tessélsjhadestraatkant als overkoepeling van een benzinestation.) 

N.A. Offenberg 
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Vastgesteld bestemmingsplan Leeuwarden – Parkeergarage 
Revius 

Van 28 september 2017 tot en met 9 november 2017 ligt het vastgestelde 
bestemmingsplan Leeuwarden – Parkeergarage Revius met bijbehorende stukken ter 
inzage.  

Plangebied 

Het plangebied bevindt zich aan de zuidzijde van de Tesselschadestraat, tussen de Van 
der Nootstraat en de Reviusstraat.  

Ontwikkeling 

Eerder is voor een parkeergarage op deze locatie het bestemmingsplan Leeuwarden - 
Parkeergarage Tesselschadestraat in procedure gebracht en vastgesteld op 30 mei 
2011. De toegestane bebouwingshoogte loopt in dit bestemmingsplan op van 10,5 
meter aan de Tesselschadestraat tot 16,5 meter aan de zuidzijde. In 2014 is besloten 
af te zien van de realisatie van dit bouwplan. 

De met dit nieuwe bestemmingsplan voorgestelde parkeergarage biedt ruimte aan 
maximaal 280 auto's. De bouwhoogte in dit bestemmingsplan is een stuk lager dan in 
het huidige rechtsgeldige bestemmingsplan: het bebouwingsvlak mag bebouwd worden 
tot een hoogte van maximaal 4,50 meter. Tevens is deels een verhoging mogelijk tot 
maximaal 7 meter, uitsluitend ten behoeve van trappen- en lifthuizen en/of (een 
constructie ten behoeve van) zonnepanelen.   

Inzage  

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien: 

• in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 
tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over 
het plan en de procedure. 

• via de website https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen. 

https://www.leeuwarden.nl/nl/ruimtelijke-plannen


Beroep 

Bent u het niet eens met dit vastgestelde bestemmingsplan? Dan kunt u beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. U kunt alleen beroep instellen: 

• van 29 september 2017 tot en met 9 november 2017; 
• als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan 

hebt ingediend; 
• als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent 

geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen. 

Voorlopige voorziening 

Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in 
spoedeisende zaken.  

Het besluit tot vaststelling treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. 
Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, 
treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 
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