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Hoofdstuk 1    Inleiding 

1.1    Aanleiding en doel 

Aanleiding voor het opstellen van voorliggende ruimtelijke onderbouwing is de wens voor de realisatie 

van een woning aan Achterdoel 37 te Nieuw‐Beijerland. Een vergunning  is verleend voor de bouw van 

de woning op basis van de kruimelgevallen regeling. Tegen de verleende vergunning  is echter bezwaar 

aangetekend  door  omwonenden.  Eén  van  de  omwonenden  heeft  een  voorlopige  voorziening 

aangevraagd. De voorzieningenrechter heeft het bestreden besluit ten aanzien van de activiteit bouwen 

geschorst  tot  zes  weken  nadat  op  het  bezwaar  zal  zijn  beslist.  Het  voorlopige  oordeel  van  de 

voorzieningenrechter is dat de vergunning niet met een kruimelgeval verleend had mogen worden. 

 

De gemeente Korendijk heeft aangegeven mee te willen werken aan de ontwikkeling door middel van 

een  omgevingsvergunning  (uitgebreide  procedure)  op  basis  van  de  Wet  algemene  bepaling 

omgevingsrecht (Wabo). Daarvoor dient een ruimtelijke onderbouwing opgesteld te worden waarin het 

project wordt toegelicht en wordt aangetoond dat het voornemen om af  te wijken van het vigerende 

bestemmingsplan niet  in strijd  is met een goede  ruimtelijke ordening. Deze  ruimtelijke onderbouwing 

voorziet hierin. 

1.2    Ligging projectgebied 

Het perceel Achterdoel 37  ligt  in het  zuidelijke deel van de kern Nieuw‐Beijerland.  In  figuur 1.1  is de 

ligging van het projectgebied globaal weergegeven. 

 

 
Figuur 1.1    Ligging projectgebied 
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1.3    Huidige juridische regeling 

Ter plaatse van het projectgebied vigeert bestemmingsplan  'Nieuw‐Beijerland', vastgesteld op 11  juni 

2013.  Aan  het  projectgebied  zijn  de  bestemmingen  'Wonen'  en  'Tuin'  toegekend.  Binnen  de 

woonbestemming  is een bouwvlak opgenomen waarin hoofdgebouwen mogen worden gebouwd. De 

hoofdgebouwen moeten  in de voorste bestemmingsgrens worden gebouwd. De maximale goothoogte 

bedraagt 3 m maar deze mag worden overschreden door dakkapellen indien de afstand tot de dakvoet 

ten  minste  0,5  m  en  ten  hoogste  1  m  bedraagt.  Verder  vigeert  de  dubbelbestemming  'Waarde  ‐ 

Archeologie ‐ 1'. 

 

 
Figuur 1.2    Uitsnede verbeelding bestemmingsplan 'Nieuw‐Beijerland' 

 

De ontwikkeling past niet in het vigerende bestemmingsplan omwille van de volgende redenen: 

 de woning is grotendeels gesitueerd buiten het bestaande bouwvlak; 

 de woning  is gedeeltelijk binnen de tuinbestemming geprojecteerd alwaar geen gebouwen mogen 

worden gebouwd; 

 het hoofdgebouw is niet in de voorste bestemmingsgrens beoogd; 

 de maximale afstand van de dakvoet tot de dakkapel (1 m) wordt overschreden (1,18 m). 

 

Verder wordt in de ruimtelijke onderbouwing aandacht besteed aan mogelijke archeologische waarden. 

1.4    Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 komt het bouwplan aan de orde. Hoofdstuk 3 geeft een samenvatting van het actuele 

beleidskader  dat  relevant  is  voor  het  projectgebied.  Vervolgens  zijn  in  hoofdstuk 4  de  relevante 

milieuaspecten  en  de  overige  onderzoeken  beschreven.  Hoofdstuk 5  gaat  in  op  de  financiële 

uitvoerbaarheid en  tenslotte wordt  in hoofdstuk 6  ingegaan op de maatschappelijke uitvoerbaarheid 

van het project.   
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Hoofdstuk 2    Planvoornemen 

2.1    Huidige situatie 

Het  projectgebied  is  gelegen  binnen  de  bebouwde  kom  in  het  zuidelijke  deel  van Nieuw‐Beijerland. 

Nieuw‐Beijerland wordt gerekend tot de zogeheten voorstraatdorpen. Kenmerkend voor het dorp is de 

strakke  vorm  van  de  dorpsplattegrond.  Loodrecht  op  de  dijk werd  een  Voorstraat  aangelegd  in  de 

richting  van  een  meestal  rechthoekig  omgracht  terrein  (de  kerkring).  Parallel  aan  de  Voorstraat 

verschenen  Achterstraten.  Terwijl  de  Voorstraat  veelal  een  vestigingsplaats  voor  de  dorpsnotabelen 

vormde,  verschenen  aan  de  Achterstraten  veelal  de  arbeiderswoningen  en  de  bij  de  Voorstraat 

behorende werkruimten. 

 

Door de  rechthoekige opzet  is  er  sprake  van  een duidelijke  variant op het  karakteristieke beeld  van 

Voor‐  en Achterstraten  en  de  kerkring.  Een  centraal  op  de  kerk  gerichte  straat  ontbreekt. Vanaf  de 

Spuidijk  leiden een Voor‐, Middel‐ en Achterstraat het dorp  in. Deze  straten  gaan over  in het Voor‐, 

Middel‐  en  Achterdoel  en  worden  onderling  verbonden  door  drie  dwarsverbindingen,  namelijk  het 

Marktveld, de Kerkstraat en de Laning. De rechthoekige opzet van de oude kern wordt versterkt door de 

aanwezige bomenrijen van de Voor‐, Middel‐ en Achterstraten en ‐doelen. 

 

De bebouwing  in de omgeving van de Achterdoel bestaat voornamelijk uit woonbebouwing  in één of 

twee  bouwlagen met  kap. De  kap  bestaat  veelal  uit  een  zadeldak met  een  nokrichting  haaks  op  de 

straat.  In de  directe  omgeving  van  het beoogde  bouwperceel  zijn woningen  ‐  enkele  uitzonderingen 

daargelaten ‐ niet in een strakke rooilijn langs de straat gebouwd. De woningen zijn veelal enkele meters 

naar achteren geplaatst met een ondiepe tuin aan de voorzijde. 

 

 
Figuur 2.1    Huidige situatie projectgebied 
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Het huidige kavel Achterdoel 37  is een  smal,  langgerekt perceel  (blauw omkaderd  in  figuur 2.1). Het 

perceel zit ingeklemd tussen een speelveldje aan de zuidzijde en een parkeerterrein aan de noordzijde. 

Het speelterrein is op de hoek van het Achterdoel en Laning gelegen. Een deel van het speelveld zal bij 

het beoogde bouwkavel worden getrokken  (rood omkaderd  in  figuur 2.1). Het parkeerterrein aan de 

noordzijde beschikt over een zevental parkeerplaatsen waarvan met name gebruik wordt gemaakt door 

de bewoners van de seniorenwoningen ten noorden van het projectgebied. De bebouwing (woning en 

bijbehorende bouwwerken) op het perceel waren  in  slechte  staat en  zijn gesloopt.  In  figuur 2.1  is de 

voormalige woning weergegeven. 

 

   
Figuur 2.2    Voormalige woning voor‐ en achterzijde 

 

2.2    Beoogde voornemen 

Het  voornemen betreft de  verdere  sloop  van de bestaande bebouwing en de bouw  van een nieuwe 

woning. De woning  zal over de huidige bestemmingsgrens worden gebouwd en daarmee gedeeltelijk 

worden gepositioneerd binnen de huidige tuinbestemming. De eigenaar heeft afspraken gemaakt met 

de gemeente Korendijk over de uitruil van gronden ten behoeve van de beoogde ontwikkeling. Met de 

ver‐ en aankoop van gronden is een afzonderlijke procedure gemoeid die geen deel uitmaakt van deze 

ruimtelijke onderbouwing. Dit geldt eveneens voor de  inrichting van het nieuwe openbare gebied aan 

de oostzijde van het nieuwe bouwkavel. 
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Figuur 2.3    Situatieschets beoogde ontwikkeling 

 

De woning is beoogd op 2,5 m achter de voorste perceelsgrens. Op deze manier ontstaat er voldoende 

ruimte om te parkeren op eigen terrein. Ten behoeve van de ontsluiting zal een boom worden gekapt. 

Daartoe  is reeds een kapvergunning verleend. De boom staat niet binnen de perceelsgrenzen van het 

bouwkavel. 

 

De  nieuwbouw  betreft  een  uit  bakstenen  opgetrokken woning met  één  bouwlaag  voorzien  van  een 

zadeldak  (keramische  dakpannen) met  steekdak  aan  de  noordzijde  (zie  figuur  2.4).  De  goothoogte 

bedraagt 2,83 m. Aan de noordkant  is een garage tegen de woning aangebouwd. De garage heeft een 

plat dak. Aan de zuidzijde beschikt de woning over een dakkapel, eveneens voorzien van een plat dak. 

De afstand van de dakvoet tot de dakkapel bedraagt 1,18 m. 

 

 

 
Figuur 2.4    Gevelaanzichten beoogde woning Achterdoel 37 
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Hoofdstuk 3    Ruimtelijk beleidskader 

3.1    Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

Het rijksbeleid voor de ruimtelijke ordening  is vastgelegd  in de Structuurvisie  Infrastructuur en Ruimte 

(SVIR). In de SVIR, in werking getreden op 13 maart 2012, schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 

uit moet zien: concurrerend, bereikbaar,  leefbaar en veilig. Het Rijk  laat de ruimtelijke ordening meer 

over  aan gemeenten en provincies en  kiest  voor een  selectieve  inzet  van  rijksbeleid op 13 nationale 

belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk voor de resultaten. Buiten deze 13 belangen 

hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 

 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)  is op 30 december 2011  in werking getreden. 

Het Barro stelt niet alleen regels omtrent de 13 aangewezen nationale belangen zoals genoemd  in de 

Structuurvisie  Infrastructuur  en  Ruimte,  maar  stelt  ook  regels  die  in  bestemmingsplannen  moeten 

worden opgenomen. 

 

Ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening) 

Een zorgvuldige benutting van de beschikbare ruimte voor verschillende functies vraagt om een goede 

onderbouwing  van  nut  en  noodzaak  van  een  nieuwe  stedelijke  ruimtevraag  en  een  zorgvuldige 

ruimtelijke  inpassing  van  de  nieuwe  ontwikkeling.  Overheden  die  nieuwe  stedelijke  ontwikkelingen 

mogelijk willen maken, moeten standaard een aantal stappen zetten die borgen dat tot een zorgvuldige 

ruimtelijke afweging en  inpassing van die nieuwe ontwikkeling wordt gekomen. Ruimtelijke besluiten 

moeten  aandacht  besteden  aan  de  Ladder  voor duurzame  verstedelijking  (SER  ladder). Bij de  ladder 

moet  de  regionale  behoefte  aangetoond  worden,  of  deze  behoefte  in  bestaand  stedelijk  gebied 

opgevangen kan worden, en of de  locatie multimodaal (via verschillende soorten vervoersmiddelen)  is 

of kan worden ontsloten. 

 

Conclusie rijksbeleid 

De ontwikkeling raakt geen van deze rijksbelangen en de Ladder voor duurzame verstedelijking  is niet 

van toepassing aangezien een reeds bestaande woning wordt vervangen door een nieuwe woning. Het 

voornemen is daarom niet in strijd met het rijksbeleid. 

 

3.2    Provinciaal beleid 

Visie Ruimte en Mobiliteit 

De Visie  ruimte  en mobiliteit  (VRM),  vastgesteld  op  9  juli  2014,  geeft op hoofdlijnen  sturing  aan  de 

ruimtelijke ordening en maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer. Hoofddoel van de VRM  is 

het scheppen van voorwaarden voor een economisch krachtige regio. Dat betekent: ruimte bieden om 

te ondernemen, het mobiliteitsnetwerk op orde en  zorgen  voor een aantrekkelijke  leefomgeving. De 

VRM bevat een nieuwe sturingsfilosofie. De kern daarvan is:   
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 Ruimte bieden aan ontwikkelingen.   

 Aansluiten bij de maatschappelijke  vraag naar woningen, bedrijfsterreinen,  kantoren, winkels  en 

mobiliteit.   

 Allianties aangaan met maatschappelijke partners.   

 Minder toetsen op regels en meer sturen op doelen. 

 

Bij de VRM horen: de Visie ruimte en mobiliteit, de Verordening ruimte, het Programma ruimte en het 

Programma mobiliteit. 

 

In het VRM zijn vier thema's te onderscheiden; 

1. beter benutten en opwaarderen van wat er is; 

2. vergroten van de agglomeratiekracht; 

3. verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit; 

4. bevorderen van de transitie naar een water‐ en energie‐efficiënte samenleving. 

 

Gebiedsopgaven Hoeksche Waard 

De Hoeksche Waard is een nationaal landschap op de overgang van de Randstad naar de Zuid‐Hollandse 

delta. De aanwijzing tot nationaal landschap betekent dat behoud en herstel van de kernkwaliteiten van 

dit  landschap belangrijke beleidsopgaven zijn. De provincie stelt daarin behoud van het open agrarisch 

landschap  centraal, gericht op een duurzame ontwikkeling  van de  landbouw, met  versterking  van de 

gebiedsspecifieke  landschapskenmerken  zoals  de  kreken,  de  dijken  en  het  patroon  van  verspreide 

dorpen. 

 

Verordening Ruimte 

In samenhang met de structuurvisie is de Verordening Ruimte vastgesteld. De regels in deze verordening 

zijn  bindend  en werken  door  in  gemeentelijke  plannen. De  volgende  artikelen  zijn  relevant  voor  de 

gewenste ontwikkeling: 

 

Artikel 2 Algemene regels ter zake van bestemmingsplannen 

Lid 1 regionale afstemming 

Een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op een nieuwe ontwikkeling met wonen, bedrijven, zelfstandige 

kantoren, detailhandel en andere stedelijke voorzieningen voorziet  in een aantoonbare behoefte en  is 

gebaseerd op een regionale visie op het programma terzake of is tenminste regionaal afgestemd. 

 

Lid 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 

Een ruimtelijk plan dat betrekking heeft op een nieuwe ontwikkeling met wonen, bedrijven, zelfstandige 

kantoren,  detailhandel  en  andere  stedelijke  voorzieningen  houdt  rekening  met  de  navolgende 

voorkeursvolgorde: 

 het benutten van locaties voor herstructurering, intensivering of transformatie binnen bestaand 

stedelijk en dorpsgebied; 

 het benutten van locaties aansluitend aan bestaand stedelijk en dorpsgebied. 

 

Structuurvisie Hoeksche Waard   

Met de Structuurvisie Hoeksche Waard laat de regio (bestaande uit vijf gemeenten) zien wat haar visie is 

op de toekomst. In de Structuurvisie wordt een visie gegeven op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling 

van de regio tot 2030. Doel is de gelijktijdige versterking van de ruimtelijke kwaliteit, de leefbaarheid en 

de economische vitaliteit van het Nationaal Landschap Hoeksche Waard. Nieuwe ontwikkelingen horen 

bij een  landschap en kunnen bijdragen aan versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Het gaat om meer 

dan de openheid en de kreken en dijken, maar ook om de ruimtelijke kwaliteit van de kernen en feitelijk 

om de leefomgeving als geheel. 
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Conclusie provinciaal beleid 

Voor  het  projectgebied  geldt  (deels)  al  een  woonbestemming.  Deze  Wabo‐procedure  maakt  de 

vervanging  van  een  bestaande woning  door  een  nieuwe woning mogelijk. Dit  sluit  goed  aan  bij  het 

thema  'beter benutten  en opwaarderen'. De woning  en bijbehorende bouwwerken waren  in  slechte 

staat en zijn om die reden reeds gesloopt. Zoals eerder aangegeven hoeft de Ladder niet doorlopen te 

worden aangezien sprake is van de vervanging van een woning binnen stedelijk gebied. De ontwikkeling 

heeft geen  invloed op de gebiedsopgave Hoeksche Waard en past binnen de Structuurvisie Hoeksche 

Waard. 

 

3.3    Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Korendijk 

Het  gemeentelijk  beleid  komt  hoofdzakelijk  tot  uiting  in  de  'Structuurvisie  Korendijk'.  Voor  de 

toekomstige ontwikkelingsrichting van Korendijk 2020 zijn drie thema's leidend: 

 duurzame omgeving: gericht op het behouden en versterken van waarden en kwaliteiten van de 

fysieke omgeving, nu en in de toekomst. Daarbij is het belangrijk de dorpen compact te houden en 

de eigen identiteit te behouden; 

 leefbaarheid: gericht op een aantrekkelijke  leefomgeving, niet alleen ruimtelijk, maar ook sociaal–

maatschappelijk. Bijzondere aandacht gaat uit naar beleving (woonmilieus en  landschapstypen) en 

voorzieningen  (sport, sociaalmaatschappelijke  functies, etc.). De  leefbaarheid van Korendijk hangt 

in grote mate samen met de geringe omvang van de dorpen en de daaruit voortvloeiende sociale 

samenhang binnen die dorpen. Er is gekozen voor een voortzetting van deze kwaliteit; 

 vitaliteit: alle kansen voor een economisch gezonde gemeente. 

 

Conclusie gemeentelijk beleid 

De  vernieuwing  van  de  bebouwing  aan  Achterdoel  37  past  in  het  beleid  tot  het  versterken  van  de 

kwaliteiten van de fysieke omgeving nu en in de toekomst. De ontwikkeling is in overeenstemming met 

de Structuurvisie.   
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Hoofdstuk 4    Sectorale aspecten 

4.1    Stedenbouwkundige inpassing 

Zoals eerder beschreven is het projectgebied gelegen in een karakteristiek voorstraatdorp. De invulling 

is  in de  loop der  jaren echter gewijzigd. Ter hoogte van het Achterdoel  is de  langgerekte verkaveling 

aangepast, mede door de bouw van een rij seniorenwoningen tussen Achterdoel en Wilhelminastraat. 

Daarnaast zijn nieuwgebouwde woningen niet  langer gesitueerd  in een strakke rooilijn  langs de straat, 

maar wat verder achterop het perceel zodat ruimte ontstaat voor een tuin en parkeren op eigen terrein. 

De huidige bebouwing is meer divers als het gaat om de vorm en hoogte van de bouwmassa, materiaal‐ 

en kleurgebruik en overige stedenbouwkundige accenten. Wel is voor het overgrote deel vastgehouden 

aan de nokrichting haaks op de straat. 

 

Zoals aangegeven in de inleiding wijkt het plan af van het bestemmingsplan vanwege het bouwen buiten 

het bouwvlak, het bouwen in de voorste bestemmingsgrens en de maximale afstand van de dakvoet tot 

de dakkapel. 

 Het huidige perceel  is  langgerekt  en  erg  smal, waardoor bij  een  (vrijstaande) woning nauwelijks 

ruimte  is voor een toegang naar een garage of bijgebouw achter op het perceel. Daarnaast zit het 

perceel  ingeklemd tussen een parkeerterrein en een speelweide zodat afscherming met groen en/ 

of erfafscheidingen gewenst is. Gezien deze situatie en ter vergroting van het woongenot is ervoor 

gekozen de vorm van het perceel aan te passen zodat het kavel meer geschikt wordt voor de bouw 

van  een  vervangende  woning  en  inpassing  beter  tot  zijn  recht  komt.  Overeenkomstig  het 

overheersende  straatbeeld  is  aan  de  voorzijde  ruimte  gelaten  voor  een  ondiepe  tuin.  Door  het 

creëren  van  een  hoekperceel  komt  de woning  dichter  naar  de  Laning  te  liggen. Ook  dit  is  niet 

ongewoon  in het bestaande stratenpatroon waarbij verwezen wordt naar woningen  in de directe 

omgeving aan de overzijde van het Achterdoel en de woning op de hoek van de Wilhelminastraat/ 

Laning. De positionering van de rechterzijgevel laat voldoende ruimte tussen gevel en straat. Tevens 

kent  deze  gevel  een  vriendelijke  uitstraling  door  de  gekozen  nokrichting  en  de  verschillende 

openingen. 

 Momenteel zijn de voorste bestemmingsgrens en voorzijde van het bouwvlak strak langs de straat 

gelegen  vanwege  de  locatie  van  de  bestaande  woning.  Stedenbouwkundig  gezien  past  de 

aanpassing  van  het  bouwvlak  ten  behoeve  van  de  nieuwe  woning  in  het  huidige  straatbeeld. 

Geadviseerd wordt in een volgende herziening van het bestemmingsplan de voor‐ en rechterzijgevel 

van de woning als nieuwe grens van het bouwvlak op te nemen alsmede een bestemming 'Tuin' op 

te nemen voor de gronden aan de zijde van de aangrenzende straten. 

 De  afwijking  van  de maximale  afstand  van  de  dakvoet  tot  de  dakkapel  is  gering  (0,18 m).  De 

dakkapel past in het ontwerp van de woning en misstaat niet in de omgeving. 

 

Geconcludeerd kan worden dat het bouwplan past binnen het bestaande woongebied. Minder relevant 

voor deze ruimtelijke onderbouwing maar van belang voor de totale ontwikkeling is dat de grondruil 

ruimtelijke kwaliteitsverbetering met zich meebrengt door een nieuwe inrichting van het aanwezige 

speelveld, het doortrekken van het pad voor de achterliggende seniorenwoningen tot aan de Laning en 

het verbinden van twee plantsoenen. 
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4.2    Verkeer en Parkeren 

Binnen het projectgebied worden geen nieuwe functies mogelijk gemaakt. De bestaande woning wordt 

vervangen  door  een  nieuwe  woning  en  er  ontstaat  ruimte  voor  parkeren  op  eigen  terrein.  De 

verkeersgeneratie  en  de  parkeerbehoefte  veranderen  niet.  Wel  zijn  er  als  gevolg  van  de  extra 

parkeerplaats(en)  op  het  eigen  terrein  één  à  twee  extra  parkeerplaatsen  in  de  openbare  ruimte 

beschikbaar. Het aspect verkeer en parkeren staat de ontwikkeling niet in de weg. 

 

4.3    Wegverkeerslawaai 

Op grond van de Wet geluidhinder is akoestisch onderzoek noodzakelijk indien nieuwe geluidgevoelige 

functies mogelijk worden gemaakt binnen de geluidzones van gezoneerde (spoor)wegen.   

 

In het projectgebied wordt de vorm van het perceel aangepast en maakt de huidige woning plaats voor 

een nieuw te realiseren woning. De nieuwe woning  is een geluidgevoelige functie en zal bestaan uit 2 

bouwlagen. Het perceel is ontsloten vanaf de Achterdoel. De Achterdoel is een erftoegangsweg binnen 

de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 50 km/u en heeft daardoor een wettelijke geluidzone 

conform de Wet geluidhinder (Wgh). 

 

Het perceel Achterdoel 37 ligt binnen de wettelijke geluidzone van de Achterdoel. Op grond van de SRM 

I‐methode  is  de  geluidbelasting  ter  plaatse  van  de  nieuwe  woning  ten  gevolge  van  de  Achterdoel 

berekend. Het SRMI‐onderzoek  is bijgevoegd als bijlage 1. Daaruit blijkt dat de voorkeursgrenswaarde 

van 48 dB niet wordt overschreden. Het aspect wegverkeerslawaai staat de ontwikkeling zodoende niet 

in de weg. 

   

4.4    Bedrijven en milieuhinder 

Beleid en Normstelling   

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven 

in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen: 

 ter plaatse van de woningen een goed woon‐ en leefmilieu kan worden gegarandeerd; 

 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven. 

 

Om  in  de  bestemmingsregeling  de  belangenafweging  tussen  bedrijvigheid  en  nieuwe  woningen  in 

voldoende mate mee te nemen, wordt  in dit plan gebruikgemaakt van de VNG‐publicatie Bedrijven en 

milieuzonering  (editie 2009).  In deze publicatie  is een  lijst opgenomen waarin de meest voorkomende 

bedrijven  en  bedrijfsactiviteiten  zijn  gerangschikt  naar  mate  van  milieubelasting.  Voor  elke 

bedrijfsactiviteit  is de maximale richtafstand  ten opzichte van milieugevoelige  functies aangegeven op 

grond waarvan de categorie‐indeling heeft plaatsgevonden. De richtafstanden gelden ten opzichte van 

het  omgevingstype  'rustige  woonwijk'. Milieuzonering  beperkt  zich  tot  de  milieuaspecten  met  een 

ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en stof. 

 

Onderzoek 

De  beoogde  ontwikkeling  betreft  een  milieugevoelige  functie.  Ten  gevolge  van  de  omliggende 

bedrijfsactiviteiten  kan de woning hinder ondervinden. Dit wordt  echter niet  verwacht  aangezien de 

beoogde woning ter vervanging dient voor een bestaande woning op dezelfde locatie. 

 

Gezien de aanwezigheid van diverse kleinschalige bedrijvigheid in de omgeving van het projectgebied en 

de  korte  afstand  tot  het  centrum,  kan  het  gebied  getypeerd  worden  als  gemengd  gebied.  Aan  de 

Kerkstraat,  op  een  afstand  van  circa  100  m  van  het  projectgebied,  komen  verscheidene  centrum 
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gerelateerde functies voor als een kapperszaak, supermarkt en adviesbureaus. Aan de Voordoel, op een 

afstand  van  circa  130 m,  is  een  elektronisch  installatiebedrijf  gevestigd  (Voordoel  21).  Voornoemde 

bedrijvigheid  valt  onder maximaal milieucategorie  2 met  een  bijbehorende  richtafstand  van  10 m  in 

gemengd gebied. Aan de richtafstand wordt derhalve ruimschoots voldaan. Ter plaatse van de woning is 

sprake  van een aanvaardbaar woon‐ en  leefklimaat. De omliggende  kleinschalige bedrijvigheid wordt 

niet beperkt in haar bedrijfsvoering.   

 

Conclusie 

Het aspect bedrijven en milieuhinder staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg en nader onderzoek 

is niet noodzakelijk.   

 

4.5    Kabels en leidingen 

Toetsingskader 

Rond  planologisch  relevante  leidingen  dient  rekening  te  worden  gehouden  met  zones  waarbinnen 

mogelijke beperkingen gelden (belemmeringenzones).   

 

Toetsing   

Binnen  het  projectgebied  en  in  de  directe  omgeving  zijn  geen  planologisch  relevante  buisleidingen, 

hoogspanningsverbindingen of straalpaden aanwezig.   

 

Conclusie 

Het aspect kabels en leidingen staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg.   

 

4.6    Externe veiligheid   

Beleid en normstelling 

Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden 

gekeken, namelijk: 

 bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid; 

 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen. 

 

Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te weten het 

plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon dodelijk 

wordt  getroffen  door  een  ongeval,  indien  hij  zich  onafgebroken  (dat  wil  zeggen  24  uur  per  dag 

gedurende  het  hele  jaar)  en  onbeschermd  op  een  bepaalde  plaats  zou  bevinden.  Het  PR  wordt 

weergegeven met risicocontouren rondom een  inrichting dan wel  infrastructuur. Het GR drukt de kans 

per jaar uit dat een groep van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval 

waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De norm voor het GR  is een oriëntatiewaarde. het bevoegd 

gezag heeft een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt. 

 

Risicovolle inrichtingen 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het externe 

veiligheidsbeleid  rondom  risicovolle  inrichtingen.  Op  basis  van  het  Bevi  geldt  voor  het  PR  een 

grenswaarde  voor  kwetsbare  objecten  en  een  richtwaarde  voor  beperkt  kwetsbare  objecten.  Beide 

liggen op  een niveau  van 10‐6 per  jaar. Bij de  vaststelling  van  een bestemmingsplan moet  aan deze 

normen worden voldaan, ongeacht of het een bestaande of nieuwe situatie betreft. 
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Het Bevi bevat geen norm voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten 

aanzien  van  het  GR  in  het  invloedsgebied  van  de  inrichting.  De  in  het  externe  veiligheidsbeleid 

gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als oriëntatiewaarde.   

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen 

Per  1  april  2015  is  het  Besluit  externe  veiligheid  transportroutes  (BEVT)  en  de  regeling  Basisnet  in 

werking  getreden.  Het  BEVT  vormt  de wet‐  en  regelgeving,  en  de  concrete  uitwerking  volgt  in  het 

Basisnet.  Het  Basisnet  beoogt  voor  de  lange  termijn  (2020, met  uitloop  naar  2040)  duidelijkheid  te 

bieden  over  het  maximale  aantal  transporten  van,  en  de  bijbehorende  maximale  risico's  die  het 

transport van gevaarlijke  stoffen mag veroorzaken. Het Basisnet  is onderverdeeld  in drie onderdelen: 

Basisnet Spoor, Basisnet Weg en Basisnet Water. Het BEVT en het bijbehorende Basisnet maakt bij het 

PR onderscheid in bestaande en nieuwe situaties. Voor bestaande situaties geldt een grenswaarde voor 

het PR van 10‐5 per jaar ter plaatse van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en een streefwaarde 

van 10‐6 per jaar. Voor nieuwe situaties geldt de 10‐6 waarde als grenswaarde voor kwetsbare objecten, 

en  als  richtwaarde  bij  beperkt  kwetsbare  objecten.  In  het  Basisnet Weg  en  het  Basisnet Water  zijn 

veiligheidsafstanden (PR 10‐6 contour) opgenomen vanaf het midden van de transportroute. 

 

Tevens worden  in  het  Basisnet  de  plasbrandaandachtsgebieden  benoemd  voor  transportroutes.  Het 

Basisnet  vermeldt  dat  op  een  afstand  van  200  m  vanaf  de  rand  van  het  tracé  in  principe  geen 

beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik. Er geldt een oriënterende waarde voor 

het groepsrisico en onder voorwaarden een verantwoordingsplicht tot 200 m binnen de transportroute.   

 

Besluit externe veiligheid buisleidingen 

In het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) wordt aangesloten bij de risicobenadering uit het 

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat ook voor buisleidingen normen voor het PR en het GR 

gelden.  Op  grond  van  het  Bevb  dient  zowel  bij  consoliderende  bestemmingsplannen  als  bij 

ontwikkelingen inzicht te worden gegeven in de afstand tot het PR en de hoogte van het GR als gevolg 

van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 

 

Onderzoek   

Volgens de professionele risicokaart zijn er in de directe omgeving van het projectgebied geen risicovolle 

inrichtingen gelegen. Daarnaast  vindt er  in de directe omgeving geen  vervoer  van gevaarlijke  stoffen 

plaats over de weg, het spoor, het water of door buisleidingen.   

 

Conclusie 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 

 

4.7    Luchtkwaliteit 

Toetsingskader 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 

oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 

Het  toetsingskader  voor  luchtkwaliteit  wordt  gevormd  door  hoofdstuk  5,  titel  5.2  van  de  Wet 

milieubeheer. Dit onderdeel van de Wet milieubeheer  (Wm) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, 

stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke 

ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof 

(jaar‐ en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in tabel 4.1 

weergegeven.   
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Stof  Toetsing van  Grenswaarde 

stikstofdioxide (NO2)  jaargemiddelde concentratie  40 µg/m³ 

fijn stof (PM10)  jaargemiddelde concentratie  40 µg/m³ 

  24‐uurgemiddelde concentratie  max. 35 keer p.j. meer dan 50 µg / m³ 

fijn stof (PM2,5)  jaargemiddelde concentratie  25 µg /m³ 

Tabel 4.1    Grenswaarden maatgevende stoffen Wm 

 

Op  grond  van  artikel 5.16  van  de Wm  kunnen  bestuursorganen  bevoegdheden  die  gevolgen  kunnen 

hebben voor de  luchtkwaliteit onder andere uitoefenen  indien de bevoegdheden/ontwikkelingen niet 

leiden  tot  een  overschrijding  van  de  grenswaarden  of  de  bevoegdheden/ontwikkelingen  niet  in 

betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht. 

 

Besluit niet in betekenende mate 

In dit Besluit niet  in betekenende mate  is bepaald  in welke gevallen een project vanwege de gevolgen 

voor de  luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden hoeft  te worden getoetst. Hierbij worden 2 situaties 

onderscheiden: 

 een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10 (= 

1,2 µg/m³); 

 een  project  valt  in  een  categorie  die  is  vrijgesteld  aan  toetsing  aan  de  grenswaarden;  deze 

categorieën  betreffen  onder  andere  woningbouw  met  niet  meer  dan  1.500  woningen  bij  één 

ontsluitingsweg  en  3.000  woningen  bij  twee  ontsluitingswegen,  kantoorlocaties met  een  bruto 

vloeroppervlak  van  niet meer  dan  100.000 m2  bij  één  ontsluitingsweg  en  200.000 m2  bij  twee 

ontsluitingswegen. 

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 

oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 

 

Onderzoek 

Vanwege de vervanging van een  reeds bestaande woning neemt het aantal verkeersbewegingen niet 

toe. Er is dan ook geen sprake van een verslechtering van de luchtkwaliteit.       

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het 

projectgebied  gegeven.  Dit  is  gedaan  aan  de  hand  van  de  NSL‐monitoringstool  2015 

(http://www.nsl‐monitoring.nl/viewer/) die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

hoort. De dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de Spuidijk. Uit de NSL‐monitoringstool    blijkt dat 

in 2015 de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof  langs deze weg ruimschoots onder 

de grenswaarden  lagen. De concentraties  luchtverontreinigende stoffen bedragen  in 2015; 21,5  ìg/m³ 

voor NO2, 21,2 ìg/m³ voor PM10 en 13,4 ìg/m³ voor PM2,5. Het aantal overschrijdingsdagen van de 24‐uur 

gemiddelde concentratie PM10 bedraagt 9 dagen. 

 

Hierdoor is er ter plaatse van het projectgebied sprake van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat. 

 

Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling in het projectgebied. 

Ter plaatse is sprake van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat. 
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4.8    Bodemkwaliteit 

Toetsingskader 

Op grond van het Besluit  ruimtelijke ordening dient  in verband met de uitvoerbaarheid van een plan 

rekening gehouden te worden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijziging dient te 

worden  bekeken  of  de  bodemkwaliteit  voldoende  is  voor  de  beoogde  functie  en  moet  worden 

vastgesteld of er  sprake  is  van een  saneringsnoodzaak.  In de Wet bodembescherming  is bepaald dat 

indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond 

zodanig  dient  te  worden  gesaneerd  dat  zij  kan  worden  gebruikt  door  de  desbetreffende  functie 

(functiegericht  saneren).  Nieuwe  bestemmingen  dienen  bij  voorkeur  op  schone  grond  te  worden 

gerealiseerd.   

 

Ten  behoeve  van  ruimtelijke  plannen  dient  ten  minste  het  eerste  deel  van  het  verkennend 

bodemonderzoek,  het  historisch  onderzoek,  te worden  verricht.  Indien  uit  het  historisch  onderzoek 

wordt geconcludeerd dat op de betreffende locatie sprake is geweest van activiteiten met een verhoogd 

risico op verontreiniging dient een volledig verkennend bodemonderzoek te worden uitgevoerd. 

 

Onderzoek 

Er  is een  verkennend bodemonderzoek uitgevoerd  voor het perceel Achterdoel 37  (d.d. 9 november 

2015) het  rapport  is opgenomen  in bijlage 2. Voor de  recent aangekochte grondstroken  is aanvullend 

verkennend onderzoek uitgevoerd  (d.d.  4 maart  2016), dit onderzoek  is opgenomen  in bijlage 3. De 

conclusies zijn als volgt. 

 De bodem (tot 2,0 m‐mv) op de locatie bestaat hoofdzakelijk uit zand op klei. De grondwaterstand 

varieert  tussen  de  0,7  en  0,9  m‐mv.  In  de  bodem  zijn  diverse  bodemvreemde  bestanddelen 

aangetroffen. De bestanddelen bevinden zich hoofdzakelijk in de bovengrond en bestaan uit grind, 

puin en kolengruis. 

 Op  het maaiveld  en  in  het  opgeboorde materiaal  is  tijdens  uitvoering  van  het  veldwerk  geen 

asbestverdacht materiaal waargenomen. In het opgeboorde materiaal is echter wel een met name 

zwakke bijmenging met bodemvreemd materiaal  (puin en kolengruis) vastgesteld. Bodemvreemd 

materiaal  (met name puin en ander sloopafval) kan duiden op aanwezigheid van ophooglagen en 

asbest. Aangezien  er  sprake  is  van  een hooguit  een  zwakke bijmenging  van puin, wordt dit niet 

beschouwd als echt asbestverdacht. Alleen met een asbestonderzoek conform de NEN 5707 (grond) 

en/of  NEN  5897  (puin)  kan  met  enige  zekerheid  de  aan‐  of  afwezigheid  van  asbest  worden 

vastgesteld.  De  resultaten  uit  het  huidig  onderzoek  geven  met  betrekking  tot 

asbest(verontreiniging) daarom niet meer dan een indicatie. 

 De zandige bovengrond met bijmenging van bodemvreemd materiaal  (puin en kolengruis)  is  licht 

verontreinigd met zware metalen en PAK. De verontreinigingen in de bovengrond zijn waarschijnlijk 

gerelateerd  aan  de  bodemvreemde  bestanddelen  (puin  en  kolengruis).  In  de  zintuiglijk  schone 

ondergrond (zand) zijn geen verontreinigingen vastgesteld. 

 In het grondwater  is een  lichte verontreiniging met barium vastgesteld, Vermoedelijk betreft het 

een natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde. 

 

Conclusie 

De  locatie  wordt  geschikt  geacht  voor  het  huidige  en  toekomstige  gebruik  (wonen met  tuin).  Het 

bevoegd  gezag  in deze  is  echter de Omgevingsdienst  Zuid‐Holland  Zuid.  Indien  van  de  locatie  grond 

wordt  afgevoerd  dient  hierbij  rekening  te  worden  gehouden met  de  daarop  van  toepassing  zijnde 

regelgeving van onder meer de Wet bodembescherming en het Besluit Bodemkwaliteit. De vrijkomende 

grond is buiten de onderzoekslocatie niet zonder meer herbruikbaar. 
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4.9    Water 

Waterbeheer en watertoets 

De  initiatiefnemer  dient  in  een  vroeg  stadium  overleg  te  voeren met  de waterbeheerder  over  een 

ruimtelijke planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn met 

duurzaam waterbeheer. Het projectgebied ligt binnen het beheersgebied van het waterschap Hollandse 

Delta, verantwoordelijk voor het waterkwantiteits‐ en waterkwaliteitsbeheer. De  initiatiefnemer heeft 

het waterschap geïnformeerd door gebruik te maken van de Digitale Watertoets. Deze is uitgevoerd op 

1  augustus 2016. Daaruit  kwamen  geen  aandachtspunten naar  voren die  aanleiding  geven  tot nader 

overleg met het waterschap. De watertoets is bijgevoegd als bijlage 4. 

 

Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer 

Op  verschillende  bestuursniveaus  zijn  de  afgelopen  jaren  beleidsnota's  verschenen  aangaande  de 

waterhuishouding,  allen met  als  doel  een  duurzaam waterbeheer  (kwalitatief  en  kwantitatief). Deze 

paragraaf geeft een overzicht van de voor het projectgebied relevante nota's, waarbij het beleid van het 

waterschap nader wordt behandeld. 

 

Europa: 

 Kaderrichtlijn Water (KRW) 

Nationaal: 

 Nationaal Waterplan (NW) 

 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 

 Waterwet 

Provinciaal: 

 Provinciaal Waterplan 

 Provinciale Structuurvisie 

 Verordening Ruimte 

 

Waterschapsbeleid 

In het Waterbeheerprogramma (WBP) (2016‐2021) staan de doelen van het waterschap Hollandse Delta 

voor de  taken waterveiligheid  (dijken  en duinen),  voldoende water,  schoon water  en de waterketen 

(transport en zuivering van afvalwater). Ook wordt aangegeven welk beleid gevoerd wordt en wat het 

waterschap  in de planperiode wil doen om de doelen  te bereiken. De maatregelen voor de Europese 

Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn onderdeel van het plan.   

 

Uit het oogpunt van waterkwaliteit moet schoon hemelwater bij voorkeur worden afgekoppeld en direct 

worden geloosd op oppervlaktewater. Dit vermindert de vuiluitworp uit het gemengde  rioolstelsel en 

verlaagt  de  belasting  van  de  afvalwaterzuivering.  De  toename  van  verhard  oppervlak  leidt  tot  een 

zwaardere  belasting  van  het  oppervlaktewatersysteem  en  leidt  met  regelmaat  tot  wateroverlast 

stroomafwaarts.  Om  de  zwaardere  belasting  van  het  oppervlaktewatersysteem  onder  normale 

omstandigheden  tegen  te  gaan  is  het  brengen  van  hemelwater  vanaf  verhard  oppervlak  op  het 

oppervlaktewaterlichaam  specifiek  vergunningplicht  gesteld.  Bij  een  toename  van  aaneengesloten 

verhard oppervlak van 500m² of meer  in stedelijk gebied of 1500m2 of meer  in  landelijk gebied dient 

een vergunning aangevraagd te worden in het kader van de Keur. De versnelde afvoer als gevolg van de 

toename  aan  verharding  moet  volledig  worden  gecompenseerd  door  het  aanbrengen  van  een 

gelijkwaardige  vervangende  voorziening  (compensatieplicht), met  een  oppervlakte  van  10%  van  de 

toename van verharding. Het waterschap geeft in volgorde de voorkeur aan de volgende gelijkwaardige 

voorzieningen: 

 Nieuw te graven oppervlaktewater in de directe nabijheid van de verhardingtoename; 

 Nieuw te graven oppervlaktewater binnen hetzelfde peilgebied; 

 Nieuw te graven oppervlaktewater in het benedenstrooms gelegen peilgebied of een eventueel 

alternatief. 
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Huidige situatie 

Algemeen 

Het  projectgebied  betreft  Achterdoel  37,  te  Nieuw‐Beijerland.  Omdat  het  gebied  in  de  kern 

Nieuw‐Beijerland  is  gelegen  is  het  niet  gekarteerd. De bodem  in  de omgeving  bestaat  uit  zavel met 

homogeen  profiel,  hier  is  sprake  van  grondwatertrap VI. Dat wil  zeggen  dat  de  gemiddelde  hoogste 

grondwaterstand  tussen  de  0,4  en  0,8  meter  onder  het  maaiveld  ligt  en  de  gemiddeld  laagste 

grondwaterstand meer dan 1,2 meter onder het maaiveld ligt.   

 

Waterkwantiteit   

In  het  projectgebied  zijn  geen  watergangen  gelegen,  het  gebied  ligt  dan  ook  niet  binnen  een 

beschermingszone.   

 

Waterkwaliteit 

Er bevinden zich geen KRW‐Waterlichamen in of in nabijheid van het projectgebied.   

 

Veiligheid en waterkeringen 

Er bevinden zich geen waterkeringen in of rondom het projectgebied. 

 

Afvalwaterketen en riolering 

Het projectgebied is aangesloten op het gemeentelijke rioolstelsel.   

 

Toekomstige situatie 

Algemeen 

De beoogde ontwikkeling bestaat uit de sloop van de bestaande woning en de bouw van een nieuwe 

woning.   

 

Waterkwantiteit 

Toename  in verharding dient gecompenseerd  te worden. Bij een  toename aan verhard oppervlak van 

meer dan 500m2  in stedelijk gebied en van meer dan 1.500m2  in  landelijk gebied dient er volgens het 

beleid van waterschap Hollandse Delta 10% van de toename aan functioneel open water gerealiseerd te 

worden. Het projectgebied betreft stedelijk gebied. De nieuwe woning is groter in omvang en daarmee 

neemt de verharding in het projectgebied toe. Deze toename is echter minder dan 500m2. Derhalve zijn 

watercompenserende maatregelen niet noodzakelijk.   

 

Afvalwaterketen en riolering 

Conform  de  Leidraad  Riolering  en  vigerend waterschapsbeleid  is  het  voor  nieuwbouw  gewenst  een 

gescheiden  rioleringsstelsel  aan  te  leggen  zodat  schoon  hemelwater  niet  bij  een 

rioolzuiveringsinstallatie  terecht  komt. Afvalwater wordt  aangesloten op de bestaande  gemeentelijke 

riolering. Voor hemelwater wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden: 

 hemelwater vasthouden voor benutting, 

 (in‐) filtratie van afstromend hemelwater, 

 afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater, 

 afstromend hemelwater afvoeren naar RWZI. 

 

Watersysteemkwaliteit en ecologie 

Ter  voorkoming  van diffuse  verontreinigingen  van water  en bodem  is het  van belang om duurzame, 

niet‐uitloogbare materialen te gebruiken, zowel gedurende de bouw‐ als de gebruiksfase. 

 

Veiligheid en waterkeringen 

De ontwikkeling heeft geen invloed op de waterveiligheid in de omgeving. 
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Waterbeheer 

Voor  aanpassingen  aan het bestaande watersysteem dient bij het waterschap  vergunning  te worden 

aangevraagd  op  grond  van  de  "Keur".  Dit  geldt  dus  bijvoorbeeld  voor  het  graven  van  nieuwe 

watergangen,  het  aanbrengen  van  een  stuw  of  het  afvoeren  van  hemelwater  naar  het 

oppervlaktewater.  In  de  Keur  is  ook  geregeld  dat  een  beschermingszone  voor  watergangen  en 

waterkeringen  in acht dient  te worden genomen. Dit betekent dat binnen de beschermingszone niet 

zonder  ontheffing  van  het waterschap  gebouwd,  geplant  of  opgeslagen mag worden. De  genoemde 

bepaling beoogt te voorkomen dat de stabiliteit, het profiel en/of de veiligheid wordt aangetast, de aan‐ 

of afvoer en/of berging van water wordt gehinderd dan wel het onderhoud wordt gehinderd. Ook voor 

het  onderhoud  gelden  bepalingen  uit  de  "Keur".  Het  onderhoud  en  de  toestand  van  de 

(hoofd)watergangen  worden  tijdens  de  jaarlijkse  schouw  gecontroleerd  en  gehandhaafd.  Voor  de 

realisatie van de beoogde ontwikkeling is geen vergunning op basis van de Keur noodzakelijk.   

 

Conclusie 

De ontwikkeling heeft geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem ter plaatse. 

 

4.10    Archeologie en cultuurhistorie 

Toetsingskader 

Erfgoedwet 

De Erfgoedwet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de 

ruimtelijke ontwikkeling  en de  financiering  van opgravingen:  'de  veroorzaker betaalt'. Voor  gebieden 

waar  archeologische  waarden  voorkomen  of  waar  reële  verwachtingen  bestaan  dat  ter  plaatse 

archeologische waarden aanwezig zijn, dient door de  initiatiefnemer voorafgaand aan bodemingrepen 

archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen 

vervolgens  volwaardig  in  de  belangenafweging  te  worden  betrokken.  Het  belangrijkste  doel  is  de 

bescherming van het archeologische in de bodem (in situ) omdat de bodem doorgaans de beste garantie 

biedt voor een goede conservering. Er wordt uitgegaan van het basisprincipe de  'verstoorder' betaalt 

voor het opgraven en het documenteren van de aangetroffen waarden als behoud in de bodem niet tot 

de mogelijkheden behoort. 

 

Archeologiebeleid Hoeksche Waard 

Op 19 januari 2010 stelde de Commissie Hoeksche Waard de Archeologische Verwachtingenkaart (AWK) 

voor de Hoeksche Waard vast. Ook het college van Burgemeester en Wethouders van Korendijk hebben 

in  hun  vergadering  van  23  februari  2010  deze  archeologische  verwachtingenkaart  vastgesteld.  Een 

archeologische  verwachtingskaart  kan  als  leidraad  worden  gebruikt  voor  de  bescherming  van 

archeologische  waarden.  Ook  kan  de  kaart  gebruikt  worden  om  vast  te  stellen  welk  archeologisch 

onderzoek nodig is bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen. 

 

Onderzoek 

Volgens  de  AWK  bevindt  het  projectgebied  zich  in  een  gebied  met  een  hoge  archeologische 

verwachting. Bij plangebieden groter dan 30 m2 mogen geen bodemingrepen plaatsvinden zonder een 

rapport  te  overleggen  waarin  de  archeologische  waarde  van  de  locatie  naar  het  oordeel  van  het 

bevoegd gezag  in  voldoende mate  is  vastgesteld. Dit  is eveneens  vastgelegd  in het bestemmingsplan 

'Nieuw‐Beijerland' door middel van de dubbelbestemming 'Waarde ‐ Archeologie ‐ 1'.   

 

Een  bureau‐  en  inventariserend  veldonderzoek  is  uitgevoerd  door  het  Bureau  voor Archeologie. Het 

complete rapport is opgenomen in bijlage 5. De conclusies zijn als volgt. 
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 In het  plangebied  zijn  vijf boringen  geplaatst  tot maximaal  480  cm diep. Uit het booronderzoek 

blijkt dat de top van het Laagpakket van Wormer op 460 cm ‐mv (‐449 cm NAP) ligt en de top van 

het  Hollandveen  op  410  cm  ‐mv  (‐399  cm  NAP).  In  de  top  van  het  Laagpakket  van Walcheren 

bevindt  zich  een  bouwvoor met  daaronder  een  omgewerkt  pakket. De  top  van  dit  omgewerkte 

pakket met een dikte van 30 tot 60 cm ligt tussen 20 en 50 cm ‐mv (‐24 en 65 cm NAP). 

 In het omgewerkte pakket wad‐kwelderafzettingen bevinden zich archeologische indicatoren uit de 

Nieuwe  tijd. De  indicatoren vormen een aanwijzingen dat  in het plangebied mogelijk waardevolle 

archeologische resten aanwezig zijn uit de periode van de stichting van het dorp Nieuw‐Beijerland 

en de eerste eeuwen daarna. 

 Het  archeologisch  niveau  ligt  boven  de  ontgravingsdiepte  van  de  nieuwbouw,  waardoor  bij  de 

voorgenomen ontwikkeling eventuele archeologische waarden worden vergraven. 

 Een  archeologisch  proefsleuvenonderzoek  is  niet  goed  mogelijk  aangezien  het  vlak  van  de 

nieuwbouw grotendeels overlapt met de bestaande woning. 

 

Conclusie 

Bureau voor Archeologie adviseert de civiele graafwerkzaamheden voor de sloop en de nieuwbouw te 

voorzien  van  een  archeologische  begeleiding.  Eventuele  archeologische  resten  is  men  verplicht  te 

melden bij de Minister van OCW in overeenstemming met artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. 

In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de gemeente Korendijk. 

 

4.11    Ecologie 

Toetsingskader 

Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Flora‐ en faunawet, de 

Natuurbeschermingswet  1998  en  het  beleid  van  de  provincie  ten  aanzien  van  de  Ecologische 

Hoofdstructuur de uitvoering van het plan niet in de weg staan. 

 

Onderzoek 

Gebiedsbescherming 

Het projectgebied vormt geen onderdeel van een natuur‐ of groengebied met een beschermde status, 

zoals Natura 2000. Het projectgebied maakt ook geen deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

In  de  omgeving  zijn  ook  geen  belangrijke weidevogelgebieden  aanwezig. Het  dichtstbijzijnde Natura 

2000‐gebied is de Oude Maas en ligt ruim 3 km ten noorden van het projectgebied.   

 

Vanwege  de  afstand  zijn  directe  effecten  zoals  areaalverlies,  versnippering,  verandering  van  de 

waterhuishouding  en  verstoring  op  voorhand  uitgesloten. De  vervanging  van  een  bestaande woning 

leidt  niet  tot  een  toename  in  het  aantal  verkeersbewegingen.  Negatieve  effecten  als  gevolg  van 

stikstofdepositie worden  dan  ook  uitgesloten.  Significant  negatieve  effecten worden  uitgesloten.  De 

Natuurbeschermingswet 1998 en het beleid van de provincie staan de uitvoering van het plan dan ook 

niet in de weg. 
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Figuur 4.1    Ligging plangebied (rode cirkel) t.o.v. beschermde natuurgebieden (bron: geo‐loket 

provincie Zuid‐Holland) 

 

Soortenbescherming 

De ontwikkeling betreft de sloop van de bestaande woning en de bouw van een nieuwe woning. Ten 

behoeve van een nieuwe oprit wordt er aan de voorzijde van het perceel een boom gekapt. Aangezien 

negatieve effecten op beschermde soorten niet op voorhand kunnen worden uitgesloten, is op dinsdag 

23 augustus 2016 een veldonderzoek uitgevoerd (zie bijlage 6).   

 

Er  is  vastgesteld  dat  het  voorkomen  van  matig  of  zwaar  beschermde  soorten  is  uitgesloten.  Het 

projectgebied bezit  geen mogelijkheden  voor  vleermuizen of  vogels om  te  verblijven. Wel  vliegen  er 

vleermuizen in lage dichtheid. Gedurende en na realisatie van de plannen kunnen deze soorten blijven 

vliegen.  Effecten  op  vleermuizen worden  derhalve  uitgesloten.  Er  kunnen  daarnaast  algemene  licht 

beschermde zoogdieren en amfibieën voorkomen. Voor deze algemene soorten bestaat een algemene 

vrijstelling  van  de  Flora‐  en  faunawet.  Voor  overige  soort(groep)en  is  het  gebied  verder  volledig 

ongeschikt.     

 

Conclusie 

De  provinciale  verordening  en  de Natuurbeschermingswet  1998  vormen  geen  belemmering  voor  de 

uitvoering van het plan. Ook worden effecten op matig en zwaar beschermde planten‐ en diersoorten 

uitgesloten. De plannen aan de Achterdoel 37  te Nieuw‐Beijerland zijn derhalve niet  in strijd met het 

gestelde binnen de Flora‐ en faunawet. 
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Hoofdstuk 5    Financiële uitvoerbaarheid 

Op  basis  van  wetgeving  is  het  opstellen  van  een  exploitatieplan/  anterieure  overeenkomst  niet 

noodzakelijk. De  bouw  van de woning  betreft  een private  ontwikkeling waarbij  (verhaalbare)  kosten 

gering  zijn. Wel heeft de  gemeente met de  initiatiefnemer  een planschadeovereenkomst  afgesloten. 

Hiermee wordt de economische uitvoerbaarheid van het project gewaarborgd. 
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Bijlage 1    Akoestisch onderzoek Achterdoel 37 
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memo 

 

Postbus 150. 

3000 AD  Rotterdam 

Tel: 010-201 85 55 

E-mail: info@rho.nl 

   

Onderwerp: Akoestisch onderzoek Achterdoel 37, Nieuw Beijerland 

Datum: 6 december 2016 

Referte: Roel Meijs 

 
Toetsingskader 

Normstelling 

Langs alle wegen - met uitzondering van 30 km/u-wegen en woonerven - bevinden zich op grond van de Wet 

geluidhinder (Wgh) geluidzones waarbinnen de geluidhinder vanwege de weg getoetst moet worden. De breedte van 

de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en van binnen- of buitenstedelijke ligging. De geluidbelasting 

wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day-evening-night). Deze dosismaat wordt 

weergegeven in dB. Deze waarde vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal.  

 

Nieuwe situaties 

Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen de 

wettelijke geluidszone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling 

van een hogere waarde mogelijk. Deze hogere grenswaarde mag de maximaal toelaatbare hogere waarde niet te 

boven gaan. De maximale ontheffingswaarde in onderhavig situatie bedraagt 63 dB (binnenstedelijk gelegen woning).  

 

Aftrek volgens artikel 110g Wgh 

De in de Wgh genoemde grenswaarden aan de buitengevels ten aanzien van wegverkeerslawaai betreffen waarden 

inclusief aftrek op basis van artikel 110g Wgh. Dit artikel houdt in dat voor het wegverkeer een aftrek mag worden 

gehanteerd welke anticipeert op het stiller worden van het wegverkeer in de toekomst door innovatieve maatregelen 

aan de voertuigen. De toegestane aftrek bedraagt 5 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van 

lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/u bedraagt. Voor wegen met een representatief te achten snelheid van 70 

km/u of meer is de hoogte van de aftrek afhankelijk van de geluidbelasting exclusief aftrek. Bij een geluidbelasting van 

56 dB en 57 dB mag een aftrek toegepast worden van respectievelijk 3 dB en 4 dB. Bij overige geluidbelastingen wordt 

een aftrek van 2 dB toegepast. De aftrek mag alleen worden toegepast bij toetsing van de geluidbelastingen aan de 

normstellingen uit de Wgh.  

 
Onderzoek 
In het plangebied wordt de vorm van het perceel aangepast en maakt de huidige woning plaats voor een nieuw te 
realiseren woning. De nieuwe woning is een geluidgevoelige functie en zal bestaan uit 2 bouwlagen. Het perceel is 
ontsloten vanaf de Achterdoel. De Achterdoel is een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom met een 
maximumsnelheid van 50 km/u en heeft daardoor een wettelijke geluidzone conform de Wgh.  

 

Verkeerstellingen van de Achterdoel zijn aangeleverd door de gemeente Korendijk. De gemiddelde weekdagintensiteit 

bedraagt 15 mvt/etmaal (motorvoertuigen per etmaal) in het jaar 2016. Dit lage aantal is te verklaren doordat de 

Achterdoel overgaat in een fietspad, uitgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor de extrapolatie naar het 

prognosejaar 2027 is gerekend met een groeipercentage van 1% per jaar, zie tabel 1. De wegdekverharding bestaat uit 

betonstraatsteen in keperverband, in het rekenmodel aangeduid als elementenverharding in keperverband.  

 

Rekenmethodiek en invoergegevens 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode I (SRM I) conform het Reken- en 

Meetvoorschrift Geluidhinder 2012. De berekeningen zijn opgenomen in bijlage 1. Een SRM I onderzoek gaat in 

principe uit van een vrije veld situatie tussen de bron en het waarneempunt, zoals in onderhavig onderzoek het geval 

is.  

 

 



 blz. 2 

Tabel 1: Verkeersgegevens in mvt/weekdagetmaal (afgerond op 10-tallen) 

 Intensiteit 2016 

(mvt/weekdagetmaal) 

Intensiteit 2027 

(mvt/weekdagetmaal) 

Snelheids-

regime 

Wegdekverharding 

Achterdoel 15 20 50 km/h Elementenverharding 

in keperverband 

 

De voertuig- en etmaalverdeling van de Achterdoel is conform standaard verdeling van een erftoegangsweg met 

verblijfsfunctie, zie tabel 2.  

 

Tabel 2 Voertuig- en etmaalverdeling Achterdoel 

 
dag avond nacht 

Licht verkeer 94,59% 94,59% 94,59% 

Middel verkeer 4,76% 4,76% 4,76% 

Zwaar verkeer 0,65% 0,65% 0,65% 

etmaalverdeling 6,54% 3,76% 0,81% 

 

Voorts is achterhaalt wat de afstand is tussen de as van de weg en de woning. De woning is nog niet gesitueerd op het 

bouwvlak. De afstand van de erfgrens tot de as van de weg bedraagt 6,30 meter. Deze minimale afstand wordt 

gehanteerd als worst case-scenario.  

 

Resultaten 
In tabel 3 is voor de geluidbelasting ter plaatse van het bouwvlak van de woningen weergegeven. Er is gerekend op de 
toetshoogten 1,5 m en 4,5 m in verband met 2 bouwlagen. 

 

Tabel 3 Geluidbelasting woningen 

 1,5 m 4,5 m 

Achterdoel 37 39 dB 38 dB 

 

Op basis van tabel 3 blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ter plaatse van de nieuwe woning niet wordt 

overschreden. De geluidbelasting bedraagt maximaal 39 dB ten gevolge van het verkeer over de Achterdoel. 

 
Conclusie 

Het perceel Achterdoel 37 ligt binnen de wettelijke geluidzone van de Achterdoel. Op grond van de SRM I-methode is 

de geluidbelasting ter plaatse van de nieuwe woning ten gevolge van de Achterdoel berekend. Daaruit blijkt dat de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden. Het aspect wegverkeerslawaai staat de ontwikkeling 

zodoende niet in de weg. 
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Bijlage 1 Uitvoer geluidsberekeningen 
 

 



20161028.1Achterdoel 37

Ontvanger : 1e bouwlaag Waarneemhoogte [m] :    1,5

Rijlijn : Achterdoel

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] :  6,30
Verhardingsbreedte [m] : 6,30 Afstand schuin [m] :  6,34
Bodemfactor [-] : 0,00 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 9a - Elementenverharding in keperverband

Q_etmaal :   20,00
% Daguur :    6,54
% Avonduur :    3,76
% Nachtuur :    0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   94,59   94,59   94,59     50 1,89   49,74   47,34   40,67
3 Middelzware Motorvoert...    4,76    4,76    4,76     50 3,13   44,51   42,11   35,44
4 Zware Motorvoertuigen    0,65    0,65    0,65     50 3,13   38,82   36,42   29,75
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   51,14   48,74   42,07
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 42,70
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 40,29
D_afstand : 8,02 LAeq, nacht : 33,63
D_lucht : 0,05 Aftrek Art.110g [dB] :    5
D_bodem : 0,00 Lden, excl. Art.110g [dB] :   44
D_meteo : 0,37 Lden, incl. Art.110g [dB] :   39

7-12-2016 08:34:29, blz.  1Standaard rekenmethode 1 V2.00



20161028.1Achterdoel 37

Ontvanger : 2e bouwlaag Waarneemhoogte [m] :    4,5

Rijlijn : Achterdoel

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] :  6,30
Verhardingsbreedte [m] : 6,30 Afstand schuin [m] :  7,33
Bodemfactor [-] : 0,00 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 9a - Elementenverharding in keperverband

Q_etmaal :   20,00
% Daguur :    6,54
% Avonduur :    3,76
% Nachtuur :    0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   94,59   94,59   94,59     50 1,89   49,74   47,34   40,67
3 Middelzware Motorvoert...    4,76    4,76    4,76     50 3,13   44,51   42,11   35,44
4 Zware Motorvoertuigen    0,65    0,65    0,65     50 3,13   38,82   36,42   29,75
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   51,14   48,74   42,07
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 42,24
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 39,84
D_afstand : 8,65 LAeq, nacht : 33,17
D_lucht : 0,06 Aftrek Art.110g [dB] :    5
D_bodem : 0,00 Lden, excl. Art.110g [dB] :   43
D_meteo : 0,19 Lden, incl. Art.110g [dB] :   38

7-12-2016 08:34:29, blz.  2Standaard rekenmethode 1 V2.00
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Bijlage 2    Verkennend bodemonderzoek Achterdoel 37, 
Nieuw‐Beijerland 
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Dit rapport is digitaal gegenereerd en derhalve niet voorzien van een handtekening. De inhoud van de rapportage is aantoonbaar 
gecontroleerd en vrijgegeven. 
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1 INLEIDING 

In opdracht van de T.P. van der Spek Bouw B.V. is door ATKB een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd op de locatie Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland. In bijlage 1 zijn de kadastrale kenmerken 
en gegevens van de locatie opgenomen.  
 
De aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen herontwikkeling van de 
onderzoekslocatie. 
 
Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de huidige kwaliteit van de bodem, dat wil zeggen 
de kwaliteit van de grond en het grondwater. 
 
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd volgens het onderzoeksprotocol NEN 5740. Het 
vooronderzoek is uitgevoerd volgens het onderzoeksprotocol NEN 5725.  
 
In de volgende hoofdstukken zal worden ingegaan op de locatie- en historische gegevens, de opzet 
en uitvoering van het onderzoek (verrichte veld- en laboratoriumwerkzaamheden) en de resultaten 
van het uitgevoerde onderzoek. De verzamelde gegevens zijn getoetst aan de huidige richtlijnen. Op 
basis van de verkregen inzichten en resultaten zijn conclusies getrokken. 
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Verkennend bodemonderzoek Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland
Kenmerk: 20151067rap01, versie 1, 9 november 2015 

 

2  VOORONDERZOEK 

Informatie is verzameld op het zogenaamde standaardniveau de norm NEN 5725. Hiervoor zijn de 
volgende archieven geraadpleegd: 

• Gemeentelijk archief bodemonderzoeksgegevens; 

• Gemeentelijk archief vergunningen bedrijfsactiviteiten en -inrichtingen; 

• Gemeentelijk archief (brandstof-)opslagtanks; 

• Geowetenschappelijke gegevens; 

• Internet (verschillende bronnen). 
 

 Locatiegegevens 

- Adres : Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland 
- Kadastrale aanduiding : Gemeente Nieuw-Beijerland, sectie A, nummers 2096 en 1922(ged.) 
- Oppervlakte : Ca. 650 m2 
- Aard maaiveld : Deels verhard (tegels/klinkers) en onverhard (tuin) 
- Huidige inrichting : Wonen met tuin 
- Toekomstige inrichting : Wonen met tuin 

 
De onderzoekslocatie met burgerwoning en schuur ligt in een woonwijk van Nieuw-Beijerland en wordt 
momenteel niet meer bewoond. De opdrachtgever is van plan de huidige woning met schuur te slopen 
en een nieuwe woning met schuur te bouwen. 
 

 Voorgaand bodemonderzoek 

In het archief van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zijn de volgende onderzoeken nabij de 
locatie bekend.  
 
Saneringsevaluatie Wilhelminastraat 20-22, MZHZ, kenmerk: KO 94.5500.K30, d.d. 1 februari 1994. 
De aangetroffen verontreiniging is voldoende verwijderd. In het onderzoek was de grond niet 
zintuigelijk verontreinigd, verder is het grondwater niet onderzocht. Nadere details van het onderzoek 
zijn niet voorhanden. Gezien de afstand (> 25 meter) ten opzichte van de onderhavige 
onderzoekslocatie, is de verwachting dat de verontreiniging(en) niet voor een negatieve invloed 
hebben gezorgd op de huidige onderzoekslocatie  
 
Verkennend onderzoek Achterdoel 11, A.J. Schutter v.o.f., kenmerk 070202, d.d. 1 februari 2007 
In kader van een bouwvergunning is op de locatie Achterdoel 11 een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd. Hierbij zijn lichte verontreinigingen met zware metalen en PAK vastgesteld. In het 
grondwater is voor arseen een gemeten waarde boven de streefwaarde aangetoond.  
 

 Opslagtanks 

In het archief van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zijn op de locatie en in de directe omgeving (< 
25 m) geen boven- en ondergronds tank bekend. Wel zijn op de locatie Wilhelminastraat 20 een 
drietal opslagtanks bekend. De ondergrondse dieseltank, en de twee ondergrondse benzine tanks zijn 
vermoedelijk niet meer aanwezig. De exacte status is echter onbekend.  
 

 Bedrijfsactiviteiten en -inrichtingen 

Uit het archief van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is gebleken dat nabij de locatie (Achterdoel 23) 
een brandstoffendetailhandel heeft gezeten. Verder hebben op de locatie Wilhelminastraat 20 de 
volgende bodembedreigende activiteiten plaats gevonden: autoreparatiebedrijf, machine- en 
apparatenreparatiebedrijf, benzinepompinstallatie (eigen gebruik), autowasserij en 
grondwerkenbedrijf.  
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 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor inzicht in de bodemopbouw (geologie en geohydrologie) op de onderzoekslocatie is het digitale 
kaartmateriaal, zoals beschikbaar gesteld door TNO op de website van DINOloket, ingezien. DINO-
systeem is de centrale opslagplaats voor geowetenschappelijke gegevens over de opbouw van de 
ondergrond van Nederland.  
 
In figuur 1 is het schematisch model van de geologie ter plaatse van de onderzoekslocatie 
opgenomen. In figuur 2 is het schematisch geohydrologisch model opgenomen. Voor de doorsneden 
van beide modellen is gebruik gemaakt van de volgende vaste punten:  
 

1. Km 0 � X: 81237 / Y: 425953; 
2. Km 0,31 � X: 82840 / Y: 425568. 

 

 
Figuur 1. Model Geologie 
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Figuur 2. Model Geohydrologie 
De veldwerkwerkzaamheden (plaatsing boringen en peilbuizen) worden uitsluitend uitgevoerd in de 
holocene deklaag (globaal NAP +1 m tot NAP -16,5 m) en blijven beperkt tot de bodem boven het 
eerste watervoerende pakket.  
 
De grondwaterspiegel op de locatie wordt geschat op een diepte van circa 1,5 m-mv. De horizontale 
stromingsrichting van het freatisch grondwater is niet exact bekend, maar is naar verwachting 
noordelijk gericht, richting het oppervlaktewater.  
 
Opgemerkt wordt dat de grondwaterstroming op de locatie sterk beïnvloed wordt door lokale factoren 
zoals drainagepatroon, een wegcunet, aanwezigheid van zandlichamen voor kabels en leidingen of 
funderingen en de samenstelling van de deklaag.  
 

 Bodemloket 

Op de website www.bodemloket.nl is voor de locatie en de directe omgeving geen sprake van 
registratie van aanvullende relevante gegevens. 
 

 Bodemkwaliteitskaart 

Op de online bodemkwaliteitskaart van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is het 
onderzoeksgebied gelegen binnen de zonering waar de kwaliteit van de bovengrond ingedeeld is in 
klasse ‘industrie heterogeen’. De ondergrond is ingedeeld in klasse ‘wonen heterogeen’. 
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 Asbest 

Op basis van de geraadpleegde historische gegevens worden op de locatie geen verontreinigingen 
met asbest verwacht. Tijdens het voormalig en huidig gebruik van de locatie (waaronder de 
bebouwingsgeschiedenis) is naar verwachting asbest(bouw)materiaal toegepast. Het gaat hierbij om 
een mogelijke toepassing van asbest in de burgerwoning. 
 
In algemene zin wordt gesteld dat aanwezigheid van puinlagen en/of grondlagen waarin bijmenging 
van puin en/of ander sloopafval voorkomt worden verdacht voor verontreinigingen met asbest, tenzij 
de betreffende lagen zijn toegepast voordat grootschalig met asbest werd gewerkt (en dit aantoonbaar 
kan worden gemaakt) en/of het tegendeel is bewezen (door uitgevoerd asbestonderzoek conform de 
NEN 5707 en/of NEN 5897).  
 

 Locatie-inspectie 

Op 21 oktober is door ATKB een locatie-inspectie uitgevoerd. Tijdens de locatie-inspectie zijn geen 
aanvullende gegevens naar voren gekomen met betrekking tot potentieel bodembedreigende 
activiteiten en/of verdachte deellocaties. Het maaiveld is tevens visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbest of asbestverdacht materiaal. Het betreft een indicatieve inspectie en geen 
inspectie volgens de NEN 5707. Tijdens deze inspectie zijn op het maaiveld geen asbestverdachte 
materialen aangetroffen. 
 
Foto’s van de locatie en een locatietekening zijn opgenomen in bijlage 3. 
 

 Conclusie vooronderzoek 

 
Op basis van het onderzoek zijn de grondlagen en het grondwater verdacht van (lichte tot matige) 
verontreiniging met parameters uit het NEN5740-pakket. 
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3 ONDERZOEKSHYPOTHESE EN -STRATEGIE 

 Onderzoekshypothese 

Op basis van de beschikbare informatie wordt vooralsnog de volgende onderzoekshypothese 
gehanteerd `verdacht van (lichte tot matige) verontreiniging met parameters uit het NEN5740-pakket 
voor grond en grondwater”. 
 

 Onderzoeksstrategie 

Op basis van de beschikbare informatie wordt de volgende onderzoekshypothese gehanteerd 
`verdacht van (lichte tot matige) verontreiniging met parameters uit het NEN5740-pakket voor grond 
en grondwater”. 
 
Het aantal boringen wordt afgeleid van de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse 
bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming (strategie 
VED-HE, paragraaf 5.6 uit de NEN 5740). De onderzoekopzet is opgenomen in tabel 1.  
 
Tabel 1. Boringen en analyses verkennend bodemonderzoek 
(Deel)locatie 
(oppervlak in m2) 

Aantal boringen (BRL SIKB 2000) Analyses (AS SIKB 3000) 
0,5 m-

verdachte laag 
én 2 m-mv én peilbuis grond grondwater 

Ca. 650 5 1 1 2 1 
 

NEN5740-gr: voorbehandeling AS 3000, droge stof, organische stof, lutum, 9 zware metalen, polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK[10VROM]), polychloorbifenylen (PCB’s), minerale olie 

NEN5740-gw: voorbehandeling AS3000, 9 zware metalen, aromaten (BTEXN), vluchtige chloorhoudende 
oplosmiddelen (VOCl), minerale olie 

 
Het opgeboorde bodemmateriaal wordt visueel beoordeeld waarbij de resultaten worden opgenomen 
in boorbeschrijvingen. Het bodemmateriaal wordt per te onderscheiden fysische bodemlaag 
(bijvoorbeeld klei, veen of zand) bemonsterd. Voor de monstername wordt een bodemtraject van 
maximaal 0,5 meter aangehouden. Bemonstering van het opgeboorde materiaal is continu, dat wil 
zeggen dat van tenminste iedere 0,5 meter bodemtraject tot de einddiepte van de boring een monster 
wordt genomen. Bij het waarnemen en/of vermoeden van verontreinigingen met vluchtige stoffen in de 
grond worden ongeroerde monsters genomen (steekbussen van een traject van 0,2 meter).  
Het opgeboorde bodemmateriaal wordt daarnaast beoordeeld op aanwezigheid van bodemvreemd 
materiaal waaronder asbestverdacht materiaal.  
 
Peilbuizen worden standaard geplaatst met de bovenzijde van het filter op 0,5 meter onder de actuele 
grondwaterstand. In geval van (het vermoeden van) een drijflaag dient aanvullend een peilbuis met 
een filter snijdend met de grondwaterstand te worden geplaatst. 
 
Door plaatsing van de peilbuis wordt de balans tussen de vaste bodem en het grondwater verstoord. 
Dit kan leiden tot een verhoogde concentratie aan opgeloste stoffen (waaronder gebonden 
verontreinigingen) in het grondwater. Volgens VKB-protocol 2002 en de NEN 5744 dient een rusttijd 
van tenminste één week te worden aangehouden voordat een monster van het grondwater genomen 
kan worden.  
 
Huidig onderzoek beperkt zich tot het vaststellen van de algemene kwaliteit van de bodem (conform 
de NEN 5740). Er wordt geen onderzoek naar asbest (conform de protocollen NEN 5707 en/of NEN 
5897) uitgevoerd. Het voorkomen van asbest wordt alleen indicatief onderzocht (visueel). De 
resultaten geven echter geen uitsluitsel over de aan- of afwezigheid van asbestverontreiniging.  
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4  VELDONDERZOEK 

 Uitvoering 

De eerste veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 21 oktober 2015. De locaties van de boringen zijn 
aangegeven op de situatietekening in bijlage 3. Er zijn in totaal zeven boringen (01 t/m 07) uitgevoerd 
tot een maximale diepte van 3,2 m-mv, waarvan boring 01 is afgewerkt met een peilbuis. De 
grondwaterspiegel is aangetroffen op een diepte van circa 1,75 m-mv. 
 
Op 29 oktober 2015 is het grondwater uit de peilbuis 01 bemonsterd. Conform de NEN 5744 zijn direct 
voorafgaand aan de grondwatermonstername de troebelheid, zuurgraad en elektrisch 
geleidbaarheidsvermogen van het grondwater gemeten.  
 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden hebben geen afwijkingen van de onderzoeksopzet 
plaatsgevonden welke een negatieve invloed kunnen hebben op het onderzoeksresultaat. Verder is 
op het maaiveld en in de opgeboorde grond geen asbestverdacht materiaal waargenomen.  
 
Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat geen asbestonderzoek conform de vereiste protocollen (NEN 5707 
en/of NEN 5897) is uitgevoerd. De resultaten geven daarom niet meer dan een indicatie voor de aan- 
of afwezigheid van asbestverontreiniging op de locatie. 
 

 Resultaten 

De schematische bodemopbouw vanaf het maaiveld tot 3,2 m-mv (maximale boordiepte) is 
weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Tabel 2. Bodemopbouw 

Traject  
(m-mv) 

Grondtype Kenmerken 

0-0,5 Zand Zwak siltig 

0,5-2,0 Klei matig zandig, zwak roesthoudend 

2,0-2,7 Zand Sterk siltig, zwak schelphoudend 

2,7-3,2 Klei Veen laagjes, sterk zandig 

 
De visueel vastgestelde afwijkingen aan de grondlagen, geconstateerd tijdens de 
boorwerkzaamheden, zijn per boring en grondlaag weergegeven in onderstaande tabel. Deze 
waarnemingen zijn eveneens in de boorbeschrijvingen in bijlage 4 opgenomen.  
 
Tabel 3. Visuele afwijkingen aan grondlagen 

Boring Traject (m-mv) Bodemtype Afwijkingen # 

01 
0,05 - 0,25 - uiterst grindhoudend  

0,25 - 0,75 Zand matig grindhoudend 

02 0,00 - 0,50 Zand zwak grindhoudend, zwak puinhoudend 

03 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 

04 0,00 - 0,50 Zand zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend 

05 0,00 - 0,70 Zand zwak puinhoudend 

06 0,00 - 0,50 Zand zwak grindhoudend, zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend 

# Toelichting: resten tot zwakke bijmenging : <5% 
matige bijmenging : 5-15% 
sterke bijmenging : 15-30% 
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In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de geplaatste peilbuizen en resultaten van de 
voor monstername op het grondwater uitgevoerde metingen.  
 
Tabel 4. Kenmerken peilbuizen en metingen grondwater  

Peilbuis- 
nummer 

Filtertraject 
(m-mv) 

Stijghoogte 
(m-mv) 

Zuurgraad 
(pH) 

EGV 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Zuurstof 
(mg/l) 

01 2,2 – 3,2 0,9 7,0 1.571 9 - 
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5 LABORATORIUMONDERZOEK 

 Uitvoering 

5.1.1 Grond 

Van de verkregen grondmonsters is aan de hand van de veldwaarnemingen een selectie gemaakt, op 
basis waarvan door het laboratorium grond(meng)monsters zijn samengesteld en chemisch/fysisch 
zijn geanalyseerd. 
 
De mengmonsters zijn zodanig gekozen en samengesteld dat na uitvoering van het 
laboratoriumonderzoek een representatief beeld wordt verkregen van de huidige kwaliteit van de 
grond. Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens onderstaande tabel. 
 
Tabel 5. Analyseprogramma grond 

Code 
Deelmonsters 
(m-mv) 

Bodem-
type 

Traject 
(m-mv) 

Analysepakket Opmerkingen/motivatie 

MM1 
04 (0,00 - 0,50) 
06 (0,00 - 0,50) 

Zand 0,00 - 0,50 NEN5740-gr Bijmenging van puin en kolengruis 

MM2 
01 (0,75 - 1,25) 
05 (0,70 - 1,20) 

Klei 0,70 - 1,25 NEN5740-gr Zintuigelijk schone ondergrond 

      

NEN5740-gr:  voorbehandeling AS 3000, droge stof, organische stof, lutum, 9 zware metalen, polycyclische  aromatische 
 koolwaterstoffen (PAK[10VROM]), polychloorbifenylen (PCB’s), minerale olie 

5.1.2 Grondwater 

Alle grondwatermonsters zijn geselecteerd voor analyse in het laboratorium zodat na uitvoering van 
het laboratoriumonderzoek een representatief beeld wordt verkregen van de huidige kwaliteit van het 
grondwater. Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens onderstaande tabel. 
 
Tabel 6. Analyseprogramma grondwater 

Code 
Peilbuis-
nummer 

Filtertraject 
(m-mv) 

Stijghoogte 
(m-mv) 

Analysepakket Opmerkingen/motivatie 

01-1-1 01 2,2-3,2 0,9 NEN5740-gw Standaard grondwater 

        
NEN5740-gw:  voorbehandeling AS3000, 9 zware metalen, aromaten (BTEXN), vluchtige chloorhoudende oplosmiddelen 

(VOCl), minerale olie 

 

5.1.3 Asbest 

Omdat zowel op het maaiveld als in het opgeboorde (bodem)materiaal geen asbestverdacht materiaal 
is aangetroffen, zijn geen asbestanalyses uitgevoerd. 
 

 Resultaten 

Voor de analyseresultaten van de uitgevoerde analyses wordt verwezen naar de analysecertificaten in 
bijlage 5. In hoofdstuk 6 worden de resultaten geïnterpreteerd. 



 

Blz. 10 van 13 
 

Verkennend bodemonderzoek Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland
Kenmerk: 20151067rap01, versie 1, 9 november 2015 

 

6  TOETSING EN INTERPRETATIE 

 Toetsingskader 

De analyseresultaten worden geïnterpreteerd aan de hand van de actuele toetsingswaarden uit de 
vigerende versies van de Circulaire bodemsanering (streef- en interventiewaarden) en de Regeling 
bodemkwaliteit (achtergrondwaarden).  
 
Voor de toetsing van de laboratoriumresultaten aan de toetsingswaarden wordt gebruik gemaakt van 
een BoToVa-gevalideerd toetsprogramma (Bodem Toets- en Validatieservice). Dit toetsprogramma 
betreft een landelijk vastgestelde rekenmodule. Hierdoor zijn de behaalde toetsingsresultaten 
eenduidig en gelijk aan de door de wetgever beoogde regelgeving.  
 
De toetsing aan de achtergrond- (AW) en interventiewaarden (I) wordt uitgevoerd door de (voor de 
locatie) vastgestelde gehalten om te rekenen naar standaardbodem (10% organische stof en 25% 
lutum) en vervolgens te toetsen aan de toetsingswaarden bij standaardbodem. Voor de berekening 
van de locatiespecifieke gehalten (bij standaardbodem) is gebruik gemaakt van in het laboratorium 
bepaalde gehalten aan lutum en/of organische stof. 
 
Overschrijdingen van de toetsingswaarden worden als volgt geïnterpreteerd: 
 
Grond 

� gemeten gehalte ≤ AW : niet verontreinigd 
� AW < gemeten gehalte ≤ T : licht verontreinigd 
� T < gemeten gehalte ≤ I : matig verontreinigd 
� gemeten gehalte > I : sterk verontreinigd 

 
Grondwater 

� gemeten concentratie ≤ S : niet verontreinigd 
� S < gemeten concentratie ≤ T : licht verontreinigd 
� T < gemeten concentratie ≤ I : matig verontreinigd 
� gemeten concentratie > I : sterk verontreinigd 

 
Bijlage 6 geeft een compleet overzicht van de uitgevoerde toetsingen. 
 

 Overschrijdingstabellen  

In onderstaande tabellen is een overzicht van de belangrijkste resultaten uit de toetsingen 
opgenomen. 
 
Tabel 7. Toetsing grond 

Code 
Monsters 
(m-mv) 

Bodem-
type 

Traject 
(m-mv) 

Opmerkingen/ 
motivatie 

Overschrijding(en) 

>AW >T >I 

MM1 
04 (0,00 - 0,50) 
06 (0,00 - 0,50) 

Zand 0,00 - 0,50 
Bijmenging van puin en 
kolengruis 

Cd, Cu, Hg, 
Pb, Zn, PAK 

- - 

MM2 
01 (0,75 - 1,25) 
05 (0,70 - 1,20) 

Klei 0,70 - 1,25 
Zintuigelijk schone 
ondergrond 

- - - 

 
Tabel 8. Toetsing grondwater 

Code Peilbuis 
Filtertraject 

(cm-mv) 
Stijghoogte 

(cm-mv) 
Opmerkingen/ 
motivatie 

Overschrijding(en) 

>S >T >I 

01-1-1 01 2,2-3,2 0,9 Standaard grondwater Ba - - 
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 Interpretatie van de analyseresultaten 

6.3.1 Grond 

Na toetsing van de analyseresultaten blijkt dat de zandige bovengrond (“wostcase”) licht verontreinigd 
is met zware metalen en PAK. De verontreinigingen in de bovengrond zijn waarschijnlijk gerelateerd 
aan de bodemvreemde bestanddelen (puin en kolengruis). In de zintuiglijk schone ondergrond (zand) 
zijn geen verontreinigingen vastgesteld.  

6.3.2 Grondwater  

In het grondwatermonster afkomstig uit peilbuis 01, is een licht verhoogde concentratie barium 
vastgesteld. De oorzaak van de lichte verontreiniging is onbekend. Vermoedelijk betreft het een 
natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde.  
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7  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 Conclusies 

• De bodem (tot 2,0 m-mv) op de locatie bestaat hoofdzakelijk uit zand op klei. De grondwaterstand 
bedraagt 0,9 m-mv. In de bodem zijn diverse bodemvreemde bestanddelen aangetroffen. De 
bestanddelen bevinden zich hoofdzakelijk in de bovengrond en bestaan uit grind, puin en 
kolengruis.  
 

• Op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal is tijdens uitvoering van het veldwerk geen 
asbestverdacht materiaal waargenomen. In het opgeboorde materiaal is echter wel een met name 
zwakke bijmenging met bodemvreemd materiaal (puin en kolengruis) vastgesteld. Bodemvreemd 
materiaal (met name puin en ander sloopafval) kan duiden op aanwezigheid van ophooglagen en 
asbest. Aangezien er sprake is van een hooguit een zwakke bijmenging van puin, wordt dit niet 
beschouwd als echt asbestverdacht. Alleen met een asbestonderzoek conform de NEN 5707 
(grond) en/of NEN 5897 (puin) kan met enige zekerheid de aan- of afwezigheid van asbest 
worden vastgesteld. De resultaten uit het huidig onderzoek geven met betrekking tot 
asbest(verontreiniging) daarom niet meer dan een indicatie.  

 

• De zandige bovengrond met bijmenging van bodemvreemd materiaal (puin en kolengruis) is licht 
verontreinigd met zware metalen en PAK. De verontreinigingen in de bovengrond zijn 
waarschijnlijk gerelateerd aan de bodemvreemde bestanddelen (puin en kolengruis). In de 
zintuiglijk schone ondergrond (zand) zijn geen verontreinigingen vastgesteld.  

 

• In het grondwater is een lichte verontreiniging met barium vastgesteld, Vermoedelijk betreft het 
een natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde. 

 

• De locatie wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik (wonen met tuin). Het 
bevoegd gezag in deze is echter de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 

 

 Aanbevelingen 

• Indien van de locatie grond wordt afgevoerd dient hierbij rekening te worden gehouden met de 
daarop van toepassing zijnde regelgeving van onder meer de Wet bodembescherming en het 
Besluit Bodemkwaliteit. De vrijkomende grond is buiten de onderzoekslocatie niet zonder meer 
herbruikbaar. 
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8  BETROUWBAARHEID ONDERZOEK 

Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd door ATKB (tenzij anders vermeld). ATKB is geen eigenaar van 
de te onderzoeken locatie en is onafhankelijk van de opdrachtgever, locatiegebruiker en -eigenaar.  
 
De werkzaamheden onder certificaat zijn conform de Kwalibo-regeling uitgevoerd onder het 
procescertificaat van ATKB te Zoetermeer voor de BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodem- en waterbodemonderzoek), Protocol 2001 (Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken 
van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen) en Protocol 2002 (Het nemen van 
grondwatermonsters). 
 
Het veldwerk onder certificaat is uitgevoerd door de volgende personen: 
� Dhr. E. Smit (Protocol 2001; ervaren veldwerker); 
� Dhr. J. van der Sluijs (Protocol 2002; ervaren veldwerker). 

 
De betreffende persoonsregistraties zijn opgenomen in bijlage 7. 
 
De BRL certificaten van ATKB zijn in te zien via http://www.at-kb.nl/nl/over-ons/kwaliteit. 
 
De analyses zijn uitgevoerd door een RvA geaccrediteerd laboratorium (voor AS3000 geaccrediteerde 
analyses). 
 
ATKB is in het bezit van een kwaliteitssysteem volgens NEN-EN-ISO9001:2008 en een 
veiligheidsmanagementsysteem conform VCA** en BTR (Branchegerichte Toelichting 
Railinfrastructuur). Tevens is ATKB lid van het Netwerk Groene Bureau’s (NGB) en de Vereniging 
Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht, door het steekproefsgewijs bemonsteren 
van bodemlagen, volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Hoewel ATKB de 
grootste zorgvuldigheid betracht bij het uitvoeren van bodemonderzoek is het, juist door deze 
steekproefsgewijze bemonstering, mogelijk dat plaatselijk afwijkingen in de samenstelling van de 
bodem aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. ATKB aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook.  
 
In dit kader wordt tevens opgemerkt dat ATKB niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van 
door derden verstrekte informatie en van eventueel door derden uitgevoerd (voor)onderzoek. Hierbij 
wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Beïnvloeding van 
bodemkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate er een 
langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid te worden betracht 
bij het gebruik van de onderzoeksresultaten. 
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 20151067

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 30 september 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=2604&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=3155&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=3770&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=3247&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=2884&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=2887&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=4209&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=1792&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=4172&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=3109&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=3156&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=2410&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=3583&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=4173&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=2096&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=2886&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=3157&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=4174&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=3582&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=3769&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=2602&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=3754&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=4141&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=2586&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=3767&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=2603&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=1922&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=2605&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=3110&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=2609&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=3755&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=2645&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=4142&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=3761&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: 20151067

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object NIEUW-BEIJERLAND A 2096
Achterdoel 37, 3264 AA NIEUW-BEIJERLAND
CC-BY Kadaster.



Kadastraal bericht object pagina 1 van 3
 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: NIEUW-BEIJERLAND  A  2096 30-9-2015
 Achterdoel 37  3264 AA NIEUW-BEIJERLAND 12:16:21
Uw referentie: 20151067
Toestandsdatum: 29-9-2015

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: NIEUW-BEIJERLAND A 2096
 Grootte: 4 a 58 ca
 Coördinaten: 82842-425133
 Omschrijving kadastraal object: WONEN
 Locatie: Achterdoel  37   
 3264 AA  NIEUW-BEIJERLAND
 Koopsom: € 129.500 Jaar: 2015  
 Ontstaan op: 21-10-1985
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75365     d.d. 13-7-2011 
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM
 Mevrouw Antje Flora Boender
 Scheepswerf  510   
 3264 LR  NIEUW-BEIJERLAND
 Geboren op: 27-07-1956
 Geboren te: NIEUW-BEIJERLAND
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  66616/9      d.d. 3-8-2015 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
NIEUW-BEIJERLAND  A  2096

 
Aantekening recht
 DOORHALING KOOP, ZIE ART. 7:3 BW
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Antje Flora Boender
 Scheepswerf  510   
 3264 LR  NIEUW-BEIJERLAND
 Geboren op: 27-07-1956
 Geboren te: NIEUW-BEIJERLAND
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 Ontleend aan: HYP4  66564/183      d.d. 28-7-2015 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=2096&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=157806043&subjectnummer=5605667860&voornaam=Antje Flora&voorvoegsel=&naam=Boender&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66616&nummer=9&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=157806043&subjectnummer=5605667860&voornaam=Antje Flora&voorvoegsel=&naam=Boender&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66564&nummer=183&z=HYPERLINK STUK


Kadastraal bericht object pagina 2 van 3
 Kadaster 

 
Betreft: NIEUW-BEIJERLAND  A  2096 30-9-2015
 Achterdoel 37  3264 AA NIEUW-BEIJERLAND 12:16:21
Uw referentie: 20151067
Toestandsdatum: 29-9-2015

 DOORHALING KOOP, ZIE ART. 7:3 BW
 Betrokken persoon:
 De heer Jan van Egmond
 Scheepswerf  510   
 3264 LR  NIEUW-BEIJERLAND
 Geboren op: 22-12-1955
 Geboren te: HEINENOORD
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 Ontleend aan: HYP4  66564/183      d.d. 28-7-2015 
 
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 De heer Jan van Egmond
 Scheepswerf  510   
 3264 LR  NIEUW-BEIJERLAND
 Geboren op: 22-12-1955
 Geboren te: HEINENOORD
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 Ontleend aan: HYP4  66616/9      d.d. 3-8-2015 
 
 

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM
 De heer Jan van Egmond
 Scheepswerf  510   
 3264 LR  NIEUW-BEIJERLAND
 Geboren op: 22-12-1955
 Geboren te: HEINENOORD
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  66616/9      d.d. 3-8-2015 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
NIEUW-BEIJERLAND  A  2096

 
Aantekening recht
 DOORHALING KOOP, ZIE ART. 7:3 BW
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Antje Flora Boender
 Scheepswerf  510   
 3264 LR  NIEUW-BEIJERLAND
 Geboren op: 27-07-1956
 Geboren te: NIEUW-BEIJERLAND
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 Ontleend aan: HYP4  66564/183      d.d. 28-7-2015 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=158562203&subjectnummer=5614648937&voornaam=Jan&voorvoegsel=van&naam=Egmond&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66564&nummer=183&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=158562203&subjectnummer=5614648937&voornaam=Jan&voorvoegsel=van&naam=Egmond&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66616&nummer=9&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=158562203&subjectnummer=5614648937&voornaam=Jan&voorvoegsel=van&naam=Egmond&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66616&nummer=9&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=157806043&subjectnummer=5605667860&voornaam=Antje Flora&voorvoegsel=&naam=Boender&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66564&nummer=183&z=HYPERLINK STUK


Kadastraal bericht object pagina 3 van 3
 Kadaster 

 
Betreft: NIEUW-BEIJERLAND  A  2096 30-9-2015
 Achterdoel 37  3264 AA NIEUW-BEIJERLAND 12:16:21
Uw referentie: 20151067
Toestandsdatum: 29-9-2015

 DOORHALING KOOP, ZIE ART. 7:3 BW
 Betrokken persoon:
 De heer Jan van Egmond
 Scheepswerf  510   
 3264 LR  NIEUW-BEIJERLAND
 Geboren op: 22-12-1955
 Geboren te: HEINENOORD
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 Ontleend aan: HYP4  66564/183      d.d. 28-7-2015 
 
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Antje Flora Boender
 Scheepswerf  510   
 3264 LR  NIEUW-BEIJERLAND
 Geboren op: 27-07-1956
 Geboren te: NIEUW-BEIJERLAND
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 Ontleend aan: HYP4  66616/9      d.d. 3-8-2015 
 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=158562203&subjectnummer=5614648937&voornaam=Jan&voorvoegsel=van&naam=Egmond&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66564&nummer=183&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=157806043&subjectnummer=5605667860&voornaam=Antje Flora&voorvoegsel=&naam=Boender&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66616&nummer=9&z=HYPERLINK STUK


Kadastraal bericht object pagina 1 van 1
 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: NIEUW-BEIJERLAND  A  1922 4-11-2015
 Achterdoel  NIEUW-BEIJERLAND 10:31:26
Uw referentie: 20151067
Toestandsdatum: 3-11-2015

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: NIEUW-BEIJERLAND A 1922
 Grootte: 4 a 81 ca
 Coördinaten: 82845-425124
 Omschrijving kadastraal object: ERF - TUIN
 Locatie: Achterdoel     
 NIEUW-BEIJERLAND
 Ontstaan op: 14-11-1985
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Gemeente Korendijk
 Voorstraat  31   
 3265 BT  PIERSHIL
 Postadres: Postbus: 3708
 3265 ZG  PIERSHIL
 Zetel: KORENDIJK
 KvK-nummer: 24483056 (Bron: NHR)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: 84  BEL03/1190     d.d. 14-11-1985 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
NIEUW-BEIJERLAND  A  1922

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  67112/141      d.d. 2-11-2015 
 HYP4  9008/8  reeks ROTTERDAM  

   d.d. 12-3-1986 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
 2BI  404     d.d. 2-10-1990 
 AKTE M.B.T. RECHTEN ZONDER BEPAALDE

AANWIJZING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=1922&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159283235&subjectnummer=5605665415&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente Korendijk&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=24483056
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=67112&nummer=141&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=9008&nummer=8&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT


 

  

 

 
 
 
 
 

BIJLAGE 2 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omgevingsrapportage - bodem 

 

Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvrager R. Haaksma 

Telefoonnummer 088-1153209 

E-mail adres r.haaksma@at-kb.nl 

Uw opdrachtnummer en datum 20151067, d.d. 2-11-2015 

Zaaknummer 129196 

Ons kenmerk 2015029545 

Behandeld door 
Bram Vermaat, d.d. 5-11-2015 
e-mail: bph.vermaat@ozhz.nl telefoon: 078-7703268 

 

mailto:r.haaksma@at-kb.nl


Inleiding 

 

Voor u ligt een rapportage van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid met de beschikbare 

informatie over de milieuhygiënische kwaliteit van grond- en grondwater van het door u 

opgevraagde perceel. Daarnaast zijn gegevens over bedrijven met een milieuvergunning 

opgenomen in dit rapport. Dit rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit het 

bodem- en bedrijfsinformatiesysteem van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Het 

informatiesysteem bevat gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoeken, 

aanwezige, gesaneerde en buitengebruik gestelde ondergrondse brandstoftanks, historische 

bodembedreigende activiteiten en actuele bodembedreigende activiteiten. 

Met nadruk wordt gesteld dat dit rapport een geautomatiseerde samenvatting is van de in de 

informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid aanwezige gegevens. Voor 

nadere informatie over de in deze rapportage genoemde rapporten en inrichtingen dienen de 

betreffende dossiers te worden geraadpleegd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de OZHZ. 

Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden. Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante 

informatie aanwezig is die niet in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland 

Zuid en dus in deze samenvatting is opgenomen.  

Dit milieurapport bestaat uit 3 hoofdstukken en 2 bijlagen:  

Hoofdstuk 1: Algemene informatie over de locatie  

Dit hoofdstuk bevat een algemene beschrijving van de locatiekenmerken (adres, kadastraal 

nummer, oppervlakte) en een overzichtskaart van het perceel. De kaart geeft de ligging van de 

locatie, eventuele bodemonderzoeken, tanks, historische en actuele informatie weer.  

Hoofdstuk 2: Informatie over de milieukwaliteit op de locatie  

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van activiteiten op de onderzoekslocatie, 

bestaande uit historische activiteiten, uitgevoerde bodemonderzoeken, ondergrondse 

brandstoftanks en gegevens over de aanwezige bedrijven met een vergunnings-/meldingsplicht 

vanuit de Wet milieubeheer. Ook rapporten die slechts een gedeeltelijke overlap met de 

onderzoekslocatie hebben staan in dit hoofdstuk vermeld.  

Hoofdstuk 3: Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie  

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van alle bodemgerelateerde activiteiten in een straal van 25 

meter rondom de onderzoekslocatie. 

Deze worden meegenomen omdat bodemverontreiniging een perceel-grensoverschrijdend 

probleem kan zijn. Een verontreiniging op het ene perceel kan van invloed zijn op de kwaliteit van 

de bodem van een aangrenzend perceel.  

Hoofdstuk 4: Algemene informatie  

Dit hoofdstuk geeft weer waar informatie betreffende de bodemkwaliteitskaart en de 

aanwezigheid van voormalige kassen en boomgaarden geraadpleegd kan worden.  

Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de gebruikte terminologie en geeft uitleg bij de informatie uit de 

hoofdstukken 2 en 3.  



Bijlage 2: Disclaimer  

Dit hoofdstuk bevat informatie over hoe de gegevens moeten worden geïnterpreteerd en 

waarvoor de rapportage wel en niet kan worden gebruikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Algemene informatie Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland 

 

Een overzicht van de onderzoekslocatie is hieronder weergegeven. 

 

Over het adres zijn de volgende algemene gegevens bekend: 

Adres Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland 

Kadastrale gegevens 

Gemeente Nieuw-Beijerland 

Sectie A 

Nummer 3769 

 

 

  



 

Kaart uit 1925 

 

 

Kaart uit 1957 

 



 

Kaart uit 1967 

 

 

Denk aan de voormalige sloten en boomgaarden. 

 

LET OP: Oude topografische kaarten zijn niet altijd even schaalvast. Dat betekent onvermijdelijk dat 
de ligging van objecten op de door ons geleverde oude topografie niet altijd correct is ten opzichte van 
de eveneens verstrekte huidige topografie. Dit effect is het sterkst bij de topografische kaart van 1925, 
maar kan ook bij de andere kaarten niet worden uitgesloten. Aanbevolen wordt daarom om altijd 
aanvullende geografische referenties te zoeken in topografische elementen die zowel op de oude 
kaart als in de huidige topografie voorkomen. 
 



2 Gegevens op Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland 

 

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 

 

Omschrijving bedrijf  Adres  Bedrijfsnaam  Periode  

dieseltank (ondergronds) Wilhelminastraat 20   1986 -  

machine- en apparatenreparatiebedrijf Wilhelminastraat 20  TOL, L.A.W. 1986 -  

autoreparatiebedrijf Wilhelminastraat 20   1986 -  

autowasserij Wilhelminastraat 20  TOL, L.A.W. 1980 -  

grondwerken bedrijf Wilhelminastraat 20  TOL, L.A.W. 1980 -  

benzinepompinstallatie (eigen 

gebruik) 

Wilhelminastraat 20  TOL, L.A.W. 1980 -  

 

Overzicht bodemonderzoeklocaties 

Onderzoekslocatie 'Wilhelminastraat 20-22'  

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Wilhelminastraat 20-22 (AA058800125)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: WILHELMINASTRAAT 20 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Potentieel Ernstig 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

Uitvoeren aanvullend OO 



Wbb code: ZH058809149 

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Sanerings evaluatie 01 02 1994 Onbekend Onbekend 

 

 

 

 



Onderzoekslocatie 'Achterdoel 11-15'  

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Achterdoel 11-15 (AA058800166)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: ACHTERDOEL 11 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Onverdacht/Niet verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende onderzocht 

Wbb code: ZH058809189 

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Verkennend onderzoek NEN 5740 01 02 2007 >AW >S 

 

 



 

 



 

 

Legenda  

< s / < d Geen verhoogde gehalten gemeten 

> S Licht verontreinigd (> streefwaarde) 

> T Matig verontreinigd (> tussenwaarde) 

> I Sterk verontreinigd (> interventiewaarde) 

Onbekend Geen informatie voorhanden 

 



Overzicht geregistreerde bedrijven met meldingsplicht in het kader van de Wet 

milieubeheer. (meldings- en/of vergunningsplicht) 

 

Er zijn bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid geen gegevens bekend over de aanwezigheid 

van meldings- en/of vergunningplichtige bedrijven. 

 



3 Gegevens in een straal van 25 meter rond Achterdoel 37 te Nieuw-

Beijerland 

 

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 

Omschrijving bedrijf  Adres  Bedrijfsnaam  Periode  

autoreparatiebedrijf Wilhelminastraat 20   - 1986 

dieseltank (ondergronds) Wilhelminastraat 20  TOL, L.A.W. - 1986 

machine- en apparatenreparatiebedrijf Wilhelminastraat 20  TOL, L.A.W. - 1986 

benzinepompinstallatie (eigen 

gebruik) 

Wilhelminastraat 20  TOL, L.A.W. - 1980 

autowasserij Wilhelminastraat 20  TOL, L.A.W. - 1980 

machine- en apparatenreparatiebedrijf Wilhelminastraat 20  TOL, L.A.W. - 1980 

grondwerken bedrijf Wilhelminastraat 20  TOL, L.A.W. - 1980 

dieseltank (ondergronds) Wilhelminastraat 20   - 1986 

 

Overzicht bodemonderzoeklocaties 

Er zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 

 

Overzicht geregistreerde bedrijven met meldingsplicht in het kader van de Wet 

milieubeheer. (meldings- en/of vergunningsplicht) 

 

Tabel Inrichtingen op de locatie  

L.A.W. Tol  

De inrichting is bekend onder de naam:  L.A.W. Tol (D-00001988) 

De inrichting staat geregistreerd op het 

volgende adres:  

Wilhelminastraat 20 Nieuw-Beijerland 

Omschrijving:   

Status:  gesloten 

 

Wettelijk kader:  

 Soort wet  Soort vergunning  Afgifte 

datum  

Status  

 Vergunnen Wet milieubeheer 18-03-

1986 

Toegekend 



 Vergunnen Wet milieubeheer 25-04-

1980 

Toegekend 

Tanks:                              

Omschrijving Inhoud (l) Inhoud Materiaal Ligging Saneringswijze Gesaneerd 

d.d. 

Gesaneerd 

door 
                            

 8000 liter.  benzine  ondergronds                                

Memo: Omschrijving overig prod. KB-meetpaalnummer Datum T0-onderzoek Datum 

laatste monitoring Vervaldatum verzekering Tank buiten gebruik Datum 

tanksanering Buiten gebruikstel. vlgs Tank verwijderd ONBEKEND Bevoegd gezag 

ingestemd T-eind ondz. uitgevoerd Indien nee tank afgevuld 

                            

13168 8000 liter.  benzine  ondergronds saneringswijze 

onbekend 

conversie 

2010 

  

                            

Memo: Omschrijving overig prod. KB-meetpaalnummer Datum T0-onderzoek Datum 

laatste monitoring Vervaldatum verzekering Tank buiten gebruik Datum 

tanksanering Buiten gebruikstel. vlgs Tank verwijderd ONBEKEND Bevoegd gezag 

ingestemd T-eind ondz. uitgevoerd Indien nee tank afgevuld 

                            

19385 12000 liter.  Dieselolie  ondergronds saneringswijze 

onbekend 

conversie 

2010 

  

                            

Memo: Omschrijving overig prod. KB-meetpaalnummer Datum T0-onderzoek Datum 

laatste monitoring Vervaldatum verzekering Tank buiten gebruik Datum 

tanksanering Buiten gebruikstel. vlgs Tank verwijderd ONBEKEND Bevoegd gezag 

ingestemd T-eind ondz. uitgevoerd Indien nee tank afgevuld 

                            

 

 

4 Algemene informatie 

Bodemkwaliteitskaart  

Ten aanzien van informatie over de algemene bodemkwaliteit (gemiddelde) van de zone waarin 

de locatie is gelegen, wordt verwezen naar de bodemkwaliteitskaart van de regio Zuid-Holland 

Zuid. Deze is bereikbaar via www.ozhz.nl 

Voormalige boomgaarden en kassen  

Op veel locaties in de regio Zuid-Holland Zuid waren in de periode 1950-1975 boomgaarden en 

kassen aanwezig (en zijn wellicht nog steeds aanwezig). Deze locaties zijn verdacht voor het 

voorkomen van verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen in de bodem. Indien op een perceel 

in de genoemde periode een boomgaard of een kas aanwezig is geweest, dient derhalve bij 

bodemonderzoek aanvullende aandacht te worden besteed aan het voorkomen van organochloor 

bestrijdingsmiddelen in de bovengrond. De aanwezigheid van voormalige boomgaarden en kassen 

is helaas niet geautomatiseerd af te leiden uit de gegevensbestanden van de omgevingsdienst. 

Daarom wordt verwezen naar de internetsite www.watwaswaar.nl. Hierop zijn onder andere de 

topografische kaarten van 1958 en 1969 beschikbaar. Op deze kaarten zijn boomgaarden 

herkenbaar als gestippelde groene of witte percelen en kassen als rood gearceerde percelen. 



Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage 

 

1.1 Inleiding 

 

De hoofdstukken 2 en 3 bevatten een beschrijving van de bodemgerelateerde activiteiten op de 

locatie. Of op een locatie bodemonderzoek is uitgevoerd hangt af van vele factoren. Zo verplicht 

de overheid bodemonderzoek bij een bouwvergunningen en worden vaak bodemonderzoeken 

uitgevoerd bij transacties van grond. Ook kan het zijn dat een verontreiniging bij toeval aan het 

licht is gekomen waarna de overheid en/of eigenaar overgaan tot een nader onderzoek. Als er 

geen bodeminformatie over een locatie in het bodeminformatiesysteem bij de Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid te vinden is, is dit echter geen garantie dat er ook geen bodemverontreiniging 

aanwezig is. Om inzicht te krijgen in locaties met een risico op het voorkomen van 

bodemverontreiniging zijn de bodembedreigende activiteiten uit het verleden in kaart gebracht. 

Deze zijn ondergebracht in het zogenaamde HBB bestand. Deze informatie is opgenomen in het 

onderhavige rapport. 

 

1.2 Wat u moet weten over Historische Bodembedreigende Activiteiten (HBB 

bestand) 

 

Dit zijn activiteiten die zich in het verleden op de onderzoekslocatie hebben voorgedaan en 

waarvan de mogelijkheid bestaat dat ze de bodem verontreinigd hebben. De gegevens zijn 

afkomstig uit oude bestanden en tekeningen, zoals het hinderwetarchief, milieuarchief en de 

bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze historische informatie zegt iets over het 

vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan leiden tot 

vervolgonderzoek. 

 

1.3 Wat u moet weten over bodemonderzoeklocaties (verrichte 

bodemonderzoeken) 

 

Een historisch bodemonderzoek zegt nog niets over de daadwerkelijke bodemkwaliteit. Pas na 

uitvoering van een of meerdere bodemonderzoek(en) kan een inschatting worden gemaakt van 

een eventuele verontreiniging op de locatie. 

Als ergens een bodemonderzoek is verricht, en dit rapport wordt bij de Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid aangeboden dan worden de onderzoekslocatie en het rapport geregistreerd in het 

bodeminformatiesysteem. van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Alle beschikbare 

rapportages behorend tot de onderzoekslocatie worden tevens aan deze locatie gekoppeld. 

In de hoofdstukken 2 en 3 wordt per onderzoekslocatie een samenvatting gegeven. Zo'n 

samenvatting ziet er als volgt uit: 

 



Onderzoekslocatie "Woningbouwcomplex Brinklaan 155-365 (IBS102)"  

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Woningbouwcomplex Brinklaan 155-365 

(IBS102) (AA038100354)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Brinklaan 155 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de 

volgende beoordeling gekregen: 

Pot. Ernstig 

Op basis van de beschikbare informatie voor de locatie de 

volgende vervolgstatus van toepassing: 

Uitvoeren NO 

 
Op deze onderzoekslocatie zijn de volgende (deel)onderzoeken uitgevoerd  

Type onderzoek  

Datum 

onderzoek  

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet 

Bodembescherming   

  
Bodem  Grondwater  

 

Historisch onderzoek 10-9-1993    

NVN Onderzoek 1-8-1993 >S >T 
 

 

 

Het oranje deel geeft de naam van de onderzoekslocatie aan. 

Het gele deel geeft een samenvatting van de beschikbare informatie in het 

bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 

Het blauwe deel geeft een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken. 

 

Beoordeling verontreiniging (in het gele deel)  

De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de 

verontreinigingsituatie. Op basis van hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een 

opsomming: 

Niet verontreinigd: Op de locatie heeft een historisch onderzoek uitgewezen dat er geen 

verontreinigingsbronnen aanwezig zijn. 

Of op de locatie is bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5740. Tijdens dit onderzoek is 

aandacht besteed aan alle, mogelijk op de locatie, voorkomende (historische) 

verontreinigingsbronnen. Het gehalte van de gemeten stoffen kleiner dan de 

achtergrondwaarden.  

Niet Ernstig: Op de locatie is sprake van een bodemverontreiniging, maar uit onderzoek blijkt dat 

geen sprake is van een ernstige bodemverontreiniging. De gemeten gehalte zijn gelijk of hoger 

dan de achtergrondwaarden, maar overschrijden de interventiewaarden niet. Er is in principe geen 

noodzaak tot vervolgonderzoek. De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het 

vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet in alle gevallen vrij toepasbaar. 



Pot. Ernstig: Potentieel ernstig. Mogelijk is sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Een locatie wordt als potentieel ernstig beschouwd als een matige of 

sterke verontreiniging in de bodem, zowel de grond of/ en het grondwater is aangetroffen. De 

omvang van de verontreiniging is nog onvoldoende in beeld. Een locatie wordt tevens als 

potentieel ernstig gekwalificeerd als er bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden 

zonder dat aan de hand van bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid 

tot bodemverontreiniging. De locatie is dan verdacht met betrekking tot het voorkomen van 

bodemverontreiniging. 

Pot. Spoedeisend: Potentieel spoedeisend. Een locatie wordt als potentieel spoedeisend 

gekwalificeerd als er substantiële bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden zonder 

dat aan de hand van bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid tot 

bodemverontreiniging. De locatie is dan verdacht met betrekking tot het voorkomen van een 

spoedeisende bodemverontreiniging.  

Pot. Urgent: Potentieel Urgent. Is "oude" terminologie, Urgent is vervangen door de term 

"Spoedeisend". Zie pot. Spoedeisend. 

Pot. verontreinigd: Potentieel verontreinigd. De locatie is verdacht op het voorkomen van 

bodembedreigende handelingen. Het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar 

dat er op de locatie geen geval van ernstige bodemverontreiniging aanwezig is.  

Ernstig, geen spoed: Door het bevoegdgezag Wbb is doormiddel van een beschikking vastgelegd 

dat sprake is van een sterke verontreiniging met een omvang groter dan 25 m3 grond en/of 100 

m3 grondwater. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen gezondheids-, ecologische- en/of 

verspreidingsrisico's zijn. Bij herinrichting van de verontreinigde locatie (bijvoorbeeld nieuwbouw) 

of bij grondverzet geldt een saneringsverplichting. 

Ernstig, niet urgent: Zie Ernstig, geen spoed 

Ernstig, spoed niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond 

en/of 100 m3 grondwater waarvan de spoed (risico's) niet zijn vastgesteld. Afhankelijk van de 

verontreinigingsituatie kan dit wenselijk zijn. 

Ernstig, geen risico's bepaald: Zie Ernstig, spoed niet bepaald 

Ernstig, spoed, risico's wegnemen en uiterlijk saneren voor 2015: Er is sprake van een sterke 

bodemverontreiniging met een omvang van meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. 

Door het bevoegd gezag Wbb is bepaald dat de aanwezige verontreiniging een dermate actueel 

gevaar voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding vormt, dat het risico 

direct dient te worden weggenomen. De sanering van de verontreiniging dient voor 2015 plaats 

te vinden. 

Urgent, san binnen 4 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering 

van de verontreiniging dient binnen 4 jaar plaats te vinden. Door het bevoegd gezag Wbb is 

bepaald dat de aanwezige verontreiniging een dermate actueel gevaar voor de volksgezondheid, 

en/of het ecosysteem en/of verspreiding vormt, dat sanering dient plaats te vinden binnen 4 jaar 

na vaststelling. 

Urgent san binnen 5-10 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering 

van de verontreiniging dient binnen 5 tot 10 jaar plaats te vinden. Idem als bij hierboven alleen 



zijn de risico's minder spoedeisend waardoor sanering kan plaatsvinden binnen 10 jaar na 

vaststelling. (NB. de bepaling van spoedeisendheid is destijds uitgevoerd op basis van 'oud' 

beleid. Op basis van het huidige beleid wordt de spoedeisendheid wellicht als hoger beschouwd) 

Urgent, start sanering voor 2015: Idem als bij hierboven alleen zijn de risico's minder 

spoedeisend waardoor sanering dient te worden gestart voor 2015. (NB. de bepaling van 

spoedeisendheid is destijds uitgevoerd op basis van 'oud' beleid. Op basis van het huidige beleid 

wordt de spoedeisendheid wellicht als hoger beschouwd) 

Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd: Er is sprake van licht tot matige verontreinigde grond. 

Het bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de matige verontreiniging geen onderdeel uitmaakt 

van een ernstig geval van bodemverontreiniging. De kwaliteit van de bodem kent wel 

beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet vrij toepasbaar. 

Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd: Er is sprake van een sterke verontreiniging. Bodem 

onderzoek heeft uitgewezen dat de omvang criteria, meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 

grondwater boven de interventiewaarde, zijn niet overschreden. Op basis van de 

verontreinigsituatie zijn er geen gezondheids-, ecologische- en/of verspreidingsrisico's. De 

kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond is 

niet vrij toepasbaar. 

 

Vervolgstatus (in het gele deel)  

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de 

noodzakelijke vervolgstappen vastgesteld. De vervolgstatus zegt niets over de termijn 

waarbinnen een en ander moet plaatsvinden. We onderscheiden de onderstaande stappen 

(activiteiten): 

Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of 

op grond van een goedgekeurd evaluatierapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is 

vervolgonderzoek niet noodzakelijk. 

Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een Historisch 

(bodem) Onderzoek, een Orienterend Onderzoek, een nader bodemonderzoek, een aanvullend 

bodemonderzoek een saneringonderzoek en het opstellen van een saneringsplan. 

Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater moeten 

worden gesaneerd. Sanering van grond kan inhouden dat de verontreinigingen worden 

verwijderd, of dat de risico's die de verontreiniging oplevert worden weggenomen.  

Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel 

verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico's van de verontreiniging terug te 

dringen.  

Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten van de bodemsanering (hoeveelheid 

verwijderde grond, bereiktresultaat, etc) worden vastgelegd in een rapport. 

Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen die door 

het bevoegd gezag Wbb zijn vastgelegd in een beschikking. 



Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt van 

de verontreinigde componenten. De verplichting tot het ondernemen van deze activiteiten zijn in 

een Wbb beschikking vastgelegd.  

Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en 

omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij het bevoegd gezag Wbb. Bij het 

kadaster wordt deze locatie ook geregistreerd.  

 

Type onderzoek (in het blauwe deel)  

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een andere doel en uitvoeringsstrategie. 

De volgende onderzoekstypen worden onderscheiden: 

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten. 

De locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel. 

Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Op basis van locatie 

bezoek, gesprekken met betrokkenen en of archiefonderzoek is onderzocht of er aanwijzingen zijn 

voor bodembedreigende activiteiten. 

Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of 

een calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit. 

BOOT onderzoek: Een beperkt onderzoek in de nabijheid van een tank. Dit type bodemonderzoek 

geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit. 

Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is veldanalytisch bodemonderzoek verricht 

om te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen 

onderzoek zijn die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht 

te brengen. (OO = oriënterend onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de 

Nederlandse Voornorm en NEN = verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse 

Eenheidsnorm (NEN 5740)). 

Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de 

bodem (verder)verontreinigd heeft wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt 

dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor 

aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een locatie die 

potentieel bodembedreigende activiteiten uitvoeren. 

Onderzoek op omvang: (nader onderzoek)Onderzoek naar de grootte van de aangetroffen 

verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de spoed. 

Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader 

bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.  

Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de 

saneringsmethode en/of de saneringstechnieken. 

Saneringsevaluatie uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar 

aanleiding van een sanering. 



 

Analyseresultaten (in het blauwe deel)  

De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van kleuren en letters. De combinatie 

tussen deze geven aan of de bodem verontreinigd is of niet.  

De letters hebben de volgende betekenis (conform de Wet bodembescherming). 

A = Achtergrondwaarde 

S = Streefwaarde 

T = Tussenwaarde 

I = Interventiewaarde 

In feite geven de letters een concentratieniveau aan dat iets zegt over de aard van de 

verontreiniging en de sanering daarvan.  

Streefwaarde, of huidige achtergrondwaarde: is de waarde waarbij sprake is van grond die 

geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van een of meerdere stoffen de streefwaarde wordt 

overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging. 

Tussenwaarde: Als van een of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake 

van een matige bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor 

uitvoering van nader bodemonderzoek. 

Interventiewaarde: Als van een of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden, is 

sprake van een sterke bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico's voor 

de volksgezondheid, ecologische risico's en verspreidingsrisico's bepalen de ernst en de spoed 

van het geval. In veel gevallen zal het namen van maatregelen kunnen worden uitgesteld tot een 

zogenoemd "natuurlijk moment" (zoals nieuwbouw). 

NB. de in de rapportage aangegeven concentratieniveaus betreffen de hoogst gemeten 

concentraties tijdens een onderzoek. Dit betekent niet op voorhand dat vergelijkbare 

concentraties binnen het gehele onderzoeksgebied voorkomen. Meer duidelijkheid over het 

voorkomen van de weergegeven verontreinigingen kan alleen worden verkregen door het inzien 

van de betreffende onderzoeksrapporten. 

1.4 Wat u moet weten over tankgegevens 

 

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie 

werd opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een 

bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse 

Tanks) is opslag van olie in ondergrondse tanks niet langer toegestaan. Oude buitengebruik 

gestelde tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA (Keuringsinstituut voor 

Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon gemaakt en gevuld met zand, 

mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde tanks die nu nog niet zijn 

behandeld moeten worden verwijderd. Een bodemonderzoek is dan verplicht. 

1.5 Geregistreerde inrichtingen in het kader van de Wet milieubeheer 

 



In de paragraaf 'Overzicht geregistreerde inrichtingen met meldingsplicht in het kader van de Wet 

Milieubeheer', wordt een overzicht gegeven van de inrichtingen op en in de omgeving van het 

perceel. 

Van een inrichting worden de algemene gegevens getoond en wordt een overzicht gegeven van 

de activiteiten. 

Algemene gegevens  

Een inrichting kan 3 verschillende statussen hebben: Actief, Historisch en Niet-actief. 

Actief betekend: Op de locatie is nog een WM 

Omschrijving  

Hier wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van de inrichting. 

 

1.6 Algemene bodemkwaliteit 

 

Naast de in deze rapportage aangeven locatiespecifieke informatie, is bij de Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid ook algemene informatie bekend over de chemische bodemkwaliteit van het 

gebied waarin de locatie is gelegen. Per onderscheiden functiezone (wonen, landbouw, industrie, 

etc.) is de bodemkwaliteit van de onverdachte locaties binnen de zone vastgesteld. Deze 

informatie is gegenereerd uit de duizenden reeds uitgevoerde bodemonderzoeken binnen de regio 

Zuid-Holland Zuid. Deze informatie is beschikbaar via www.ozhz.nl 



Bijlage 2: Disclaimer 

 

Deze rapportage betreft een geautomatiseerde samenvatting van de op het moment van 

aanvragen aanwezige gegevens in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland 

Zuid. De basisgegevens uit de informatiesystemen zijn in de regel door derden aangeleverd. 

Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de 

informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en dus in deze samenvatting is 

opgenomen. Ook is het vanzelfsprekend mogelijk dat na het moment van aanvragen aanvullende 

gegevens door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid worden verkregen, of dat recent verkregen 

informatie nog niet in het informatiesysteem is ingevoerd. Deze rapportage dient derhalve te 

worden gezien als een momentopname. Vanwege het mobiele karakter van sommige 

bodemverontreinigingen kan ook niet worden uitgesloten dat de verontreinigingssituatie sinds het 

uitvoeren van een bodemonderzoek is gewijzigd. Aangezien het invoeren van gegevens 

mensenwerk is, kan evenmin worden uitgesloten dat bij het invoeren invoer- en 

interpretatiefouten zijn gemaakt. 

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is niet aansprakelijk voor enige directe schade dan wel 

enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de 

verontreinigingssituatie anders is dan in dit rapport is vermeld. In het geval van koop/verkoop 

adviseert de omgevingsdienst om bij twijfel aan de representativiteit van de in dit rapport 

vermelde gegevens alsnog bodemonderzoek op de betreffende locatie te laten uitvoeren. 

Deze rapportage kan in de regel niet worden gebruikt bij meldingen of vergunningsaanvragen 

waarvoor een bodemonderzoek is vereist. Kopieën van de in deze rapportage vermelde rapporten 

kunnen hier mogelijk wel voor worden gebruikt. Dit is afhankelijk van de onderzoekseisen vanuit 

de melding/vergunning en de aard, ouderdom en kwaliteit van het betreffende onderzoek.  
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Projectnummer: 20151067

Projectnaam: Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland Boormeester: E. Smit

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

Datum: 21-10-2015

Boormeester: Edwin Smit

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

1

2

3

4

5

6

7

tegel0,00

Edelmanboor
-0,05

Uiterst grindhoudend, zwak 
zandhoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-0,25

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
grindhoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-0,75

Klei, matig zandig, zwak roesthoudend, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-1,70

Klei, sterk zandig, zwak 
schelphoudend, neutraalgrijs, 
Edelmanboor-2,20

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, neutraalgrijs, 
Edelmanboor-2,70

Klei, sterk zandig, laagjes veen, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-3,20

Boring: 02

Datum: 21-10-2015

Boormeester: Edwin Smit

0,00

0,25

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindhoudend, zwak 
puinhoudend, zwak wortelhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: 03

Datum: 21-10-2015

Boormeester: Edwin Smit

0,00

0,25

0,50

1

braak0,00

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

-0,50

Boring: 04

Datum: 21-10-2015

Boormeester: Edwin Smit

0,00

0,25

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak kolengruishoudend, 
zwak puinhoudend, zwak 
wortelhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

-0,50



Projectnummer: 20151067

Projectnaam: Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland Boormeester: E. Smit

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 05

Datum: 21-10-2015

Boormeester: Edwin Smit

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

1

2

3

4

5

braak0,00

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

-0,70

Klei, zwak zandig, zwak roesthoudend, 
bruingrijs, Edelmanboor

-2,00

Boring: 06

Datum: 21-10-2015

Boormeester: Edwin Smit

0,00

0,25

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindhoudend, zwak 
puinhoudend, zwak wortelhoudend, 
zwak kolengruishoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: 07

Datum: 21-10-2015

Boormeester: Edwin Smit

0,00

0,25

0,50

1

gras0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor-0,50



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

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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ALcontrol B.V.

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

ATKB
R. Haaksma
Nijverheidsweg 22
3251  LP  STELLENDAM

Uw projectnaam : Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland
Uw projectnummer : 20151067
ALcontrol rapportnummer : 12201626, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : MVE53UB7

Rotterdam, 28-10-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20151067. 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 B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 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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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-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 MM1 04 (0-50) 06 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM2 MM2 01 (75-125) 05 (70-120)

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 78.7  80.1        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S 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 7.7  0.8        

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 15  8.9        

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 100  <20        

cadmium mg/kgds S 0.68  <0.2        

kobalt mg/kgds S 6.2  4.3        

koper mg/kgds S 51  6.0        

kwik mg/kgds S 0.27  <0.05        

lood mg/kgds S 100  12        

molybdeen mg/kgds S 0.77  <0.5        

nikkel mg/kgds S 16  9.5        

zink mg/kgds S 290  35        

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 0.05  <0.01        

fenantreen mg/kgds S 1.1  0.03        

antraceen mg/kgds S 0.29  <0.01        

fluoranteen mg/kgds S 2.9  0.08        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 1.5  0.03        

chryseen mg/kgds S 1.7  0.04        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 1.1  0.02        

benzo(a)pyreen mg/kgds S 1.9  0.04        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 1.3  0.03        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 1.4  0.03        

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

mg/kgds S 13.24 1) 0.314 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        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S <1  <1        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S <1  <1        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 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

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 MM1 04 (0-50) 06 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM2 MM2 01 (75-125) 05 (70-120)

Analyse Eenheid Q 001 002    

fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12 - C22 mg/kgds  6  <5        

fractie C22 - C30 mg/kgds  10  <5        

fractie C30 - C40 mg/kgds  5  <5        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 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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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

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.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
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 AS3010-5 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
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 A9423751 21-10-2015 21-10-2015 ALC201  
001 A9423764 21-10-2015 21-10-2015 ALC201  
002 A9423767 21-10-2015 21-10-2015 ALC201  
002 A9424659 21-10-2015 21-10-2015 ALC201  
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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.

MM1MM1 04 (0-50) 06 (0-50)
001
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ALcontrol B.V.

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

ATKB
R. Haaksma
Nijverheidsweg 22
3251  LP  STELLENDAM

Uw projectnaam : Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland
Uw projectnummer : 20151067
ALcontrol rapportnummer : 12204783, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : Y7Y1ADC8

Rotterdam, 03-11-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20151067. 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 B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 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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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-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

01-01-1 01-01-1 01 (-)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 250          

cadmium µg/l S 0.29          

kobalt µg/l S <2          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2.0          

molybdeen µg/l S 2.7          

nikkel µg/l S <3          

zink µg/l S 22          

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          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

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 <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

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

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

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

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

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

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

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

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

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

01-01-1 01-01-1 01 (-)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25          

fractie C12 - C22 µg/l  <25          

fractie C22 - C30 µg/l  <25          

fractie C30 - C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

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

001 * 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 voor <-waarden volgens BoToVa.
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

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) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
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

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G8969302 29-10-2015 29-10-2015 ALC236  
001 B1498368 29-10-2015 29-10-2015 ALC204  
001 G8969296 29-10-2015 29-10-2015 ALC236  



 

  

 

 
 
 
 
 

BIJLAGE 6 





(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 29-10-2015 - 08:03)

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK

droge stof % 78.7 78.7 --

gewicht artefacten g <1 --

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % 7.7 7.7 --

lutum (bodem) % vd DS 15 15 --

barium
+

mg/kg 100 148 148 -- 920 20

cadmium mg/kg 0.68 0.801 0.801 * WO 0.6 6.8 13 0.2

kobalt mg/kg 6.2 9 9 <=AW 15 102 190 3

koper mg/kg 51 64.2 64.2 * IN 40 115 190 5

kwik mg/kg 0.27 0.309 0.309 * WO 0.15 18 36 0.05

lood mg/kg 100 117 117 * WO 50 290 530 10

molybdeen mg/kg 0.77 0.77 0.77 <=AW 1.5 96 190 1.5

nikkel mg/kg 16 22.4 22.4 <=AW 35 68 100 4

zink mg/kg 290 381 381 * IN 140 430 720 20

naftaleen mg/kg 0.05 0.05 -- -

fenantreen mg/kg 1.1 1.1 -- -

antraceen mg/kg 0.29 0.29 -- -

fluoranteen mg/kg 2.9 2.9 -- -

benzo(a)antraceen mg/kg 1.5 1.5 -- -

chryseen mg/kg 1.7 1.7 -- -

benzo(k)fluoranteen mg/kg 1.1 1.1 -- -

benzo(a)pyreen mg/kg 1.9 1.9 -- -

benzo(ghi)peryleen mg/kg 1.3 1.3 -- -

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 1.4 1.4 -- -

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 13.24 13.2 13.2 * IN 1.5 21 40 0.35

PCB 28 ug/kg <1 0.909 -- -

PCB 52 ug/kg <1 0.909 -- -

PCB 101 ug/kg <1 0.909 -- -

PCB 118 ug/kg <1 0.909 -- -

PCB 138 ug/kg <1 0.909 -- -

PCB 153 ug/kg <1 0.909 -- -

PCB 180 ug/kg <1 0.909 -- -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 6.36 6.36 <=AW 20 510 1000 4.9

fractie C10 - C12 mg/kg <5 4.55 -- --

fractie C12 - C22 mg/kg 6 7.79 -- --

fractie C22 - C30 mg/kg 10 13 -- --

fractie C30 - C40 mg/kg 5 6.49 -- --

totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 26 26 <=AW 190 2595 5000 35

Monstercode

12201626-001

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

MINERALE OLIE

Monsteromschrijving

MM1 MM1 04 (0-50) 06 (0-50)

KORRELGROOTTEVERDELING

METALEN

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

Monsteromschrijving MM1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Projectnaam Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland

Projectcode 20151067



(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 29-10-2015 - 08:03)

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK

droge stof % 80.1 80.1 --

gewicht artefacten g <1 --

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % 0.8 0.8 --

lutum (bodem) % vd DS 8.9 8.9 --

barium
+

mg/kg <20 29.1 29.1 -- 920 20

cadmium mg/kg <0.2 0.218 0.218 <=AW 0.6 6.8 13 0.2

kobalt mg/kg 4.3 8.62 8.62 <=AW 15 102 190 3

koper mg/kg 6.0 10 10 <=AW 40 115 190 5

kwik mg/kg <0.05 0.0452 0.0452 <=AW 0.15 18 36 0.05

lood mg/kg 12 16.7 16.7 <=AW 50 290 530 10

molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35 <=AW 1.5 96 190 1.5

nikkel mg/kg 9.5 17.6 17.6 <=AW 35 68 100 4

zink mg/kg 35 61.5 61.5 <=AW 140 430 720 20

naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -- -

fenantreen mg/kg 0.03 0.03 -- -

antraceen mg/kg <0.01 0.007 -- -

fluoranteen mg/kg 0.08 0.08 -- -

benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03 -- -

chryseen mg/kg 0.04 0.04 -- -

benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02 -- -

benzo(a)pyreen mg/kg 0.04 0.04 -- -

benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03 -- -

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03 -- -

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.314 0.314 0.314 <=AW 1.5 21 40 0.35

PCB 28 ug/kg <1 3.5 -- -

PCB 52 ug/kg <1 3.5 -- -

PCB 101 ug/kg <1 3.5 -- -

PCB 118 ug/kg <1 3.5 -- -

PCB 138 ug/kg <1 3.5 -- -

PCB 153 ug/kg <1 3.5 -- -

PCB 180 ug/kg <1 3.5 -- -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5 <=AW 20 510 1000 4.9

fractie C10 - C12 mg/kg <5 17.5 -- --

fractie C12 - C22 mg/kg <5 17.5 -- --

fractie C22 - C30 mg/kg <5 17.5 -- --

fractie C30 - C40 mg/kg <5 17.5 -- --

totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70 <=AW 190 2595 5000 35

Monstercode

12201626-002

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

MINERALE OLIE

Monsteromschrijving

MM2 MM2 01 (75-125) 05 (70-120)

KORRELGROOTTEVERDELING

METALEN

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

Monsteromschrijving MM2

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Projectnaam Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland

Projectcode 20151067



AR

BT

BC

AT

AC

AW

T

I

RBK

- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

--- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

+ De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 

beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

WO Wonen

IN Industrie

>I Groter dan interventiewaarde

>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

som IW > 1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

^ Enkele parameters ontbreken in de som

NT>I Niet toepasbaar of groter dan interventiewaarde

NT Niet toepasbaar

*

**

***

Rood
> Interventiewaarde (BI > 1), niet Toepasbaar > interventiewaarde, niet toepasbaar, nooit toepasbaar,  niet toepasbaar (> S),   

Oranje
>= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau)

Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)

Blauw
>= Achtergrond waarde (BI < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen

Verklaring toetsingsoordelen

Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Kleur informatie

ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)

ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)

Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)

Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)

Regeling Bodem Kwaliteits eis

Legenda

Verklaring kolommen

Resultaat op het analyserapport

Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.

Toetsoordeel



Analyse                 Eenheid                 AW                     Wo                   Ind                   I                   

cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13

kobalt mg/kg 15 35 190 190

koper mg/kg 40 54 190 190

kwik mg/kg 0.15 0.83 4.8 36

lood mg/kg 50 210 530 530

molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190

nikkel mg/kg 35 39 100 100

zink mg/kg 140 200 720 720

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.5 6.8 40 40

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000

totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000

*                   

Legenda normenblad                 

AW                   = Achtergrondwaarden                   

WO                   = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen                   

IND                   = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie                   

I                   = Interventiewaarden                   

Normen en definities                   

Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads

Normenblad                 

                       Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

METALEN

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

MINERALE OLIE



(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 04-11-2015 - 09:49)

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  S  T  I  RBK

barium ug/l 250 250 250 * >S 50 338 625 20

cadmium ug/l 0.29 0.29 0.29 <=S 0.4 3.2 6 0.2

kobalt ug/l <2 1.4 <2 <=S 20 60 100 2

koper ug/l <2.0 1.4 <2.0 <=S 15 45 75 2

kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05 <=S 0.05 0.18 0.3 0.05

lood ug/l <2.0 1.4 <2.0 <=S 15 45 75 2

molybdeen ug/l 2.7 2.7 2.7 <=S 5 152 300 2

nikkel ug/l <3 2.1 <3 <=S 15 45 75 3

zink ug/l 22 22 22 <=S 65 432 800 10

benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 0.2 15 30 0.2

tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 7 504 1000 0.2

ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 4 77 150 0.2

o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- - 0.1

p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- - 0.2

xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21 <=S 0.2 35 70 0.21

styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 6 153 300 0.2

naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02 <=S 0.01 35 70 0.02

1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 7 454 900 0.2

1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 7 204 400 0.2

1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 <=S 0.01 5.0 10 0.1

cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- - 0.1

trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -

som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14 <=S 0.01 10 20 0.14

dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 0.01 500 1000 0.2

1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 - 0.8 40 80 0.2

1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 - 0.8 40 80 0.2

1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 - 0.8 40 80 0.2

som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42 <=S 0.8 40 80 0.42

tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 <=S 0.01 20 40 0.1

tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1 <=S 0.01 5.0 10 0.1

1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1 <=S 0.01 150 300 0.1

1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1 <=S 0.01 65 130 0.1

trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 24 262 500 0.2

chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 6 203 400 0.2

vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 0.01 2.5 5 0.2

tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 --- 630 0.2

fractie C10 - C12 ug/l <25 17.5 <25 -- --

fractie C12 - C22 ug/l <25 17.5 <25 -- --

fractie C22 - C30 ug/l <25 17.5 <25 -- --

fractie C30 - C40 ug/l <25 17.5 <25 -- --

totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50 <=S 50 325 600 50

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC

12204783-001

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^--

som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002

Monstercode

12204783-001

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

MINERALE OLIE

Monsteromschrijving

01-01-1 01-01-1 01 (-)

METALEN

VLUCHTIGE AROMATEN

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

Monsteromschrijving 01-01-1

Monstersoort Grondwater (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

Projectnaam Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland

Projectcode 20151067



AR

BT

BC

AT

AC

AW

T

I

RBK

- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

--- Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

<=S Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde

>S Groter dan de streefwaarde

>I Groter dan interventiewaarde

>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

^ Enkele parameters ontbreken in de som

*

**

***

Rood niet Toepasbaar > interventiewaarde, niet toepasbaar, nooit toepasbaar,  niet toepasbaar (> S),

Blauw >= Achtergrond waarde (BI < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen

Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Kleur informatie

Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)

Regeling Bodem Kwaliteits eis

Verklaring toetsingsoordelen

Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Toetsoordeel

ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)

ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)

Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)

Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

Legenda

Verklaring kolommen

Resultaat op het analyserapport

Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.



Analyse Eenheid S I

barium ug/l 50 625

cadmium ug/l 0.4 6

kobalt ug/l 20 100

koper ug/l 15 75

kwik ug/l 0.05 0.3

lood ug/l 15 75

molybdeen ug/l 5 300

nikkel ug/l 15 75

zink ug/l 65 800

benzeen ug/l 0.2 30

tolueen ug/l 7 1000

ethylbenzeen ug/l 4 150

xylenen (0.7 factor) ug/l 0.2 70

styreen ug/l 6 300

naftaleen ug/l 0.01 70

1,1-dichloorethaan ug/l 7 900

1,2-dichloorethaan ug/l 7 400

1,1-dichlooretheen ug/l 0.01 10

dichloormethaan ug/l 0.01 1000

som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.01 20

som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.8 80

tetrachlooretheen ug/l 0.01 40

tetrachloormethaan ug/l 0.01 10

1,1,1-trichloorethaan ug/l 0.01 300

1,1,2-trichloorethaan ug/l 0.01 130

trichlooretheen ug/l 24 500

chloroform ug/l 6 400

vinylchloride ug/l 0.01 5

tribroommethaan ug/l 630

totaal olie C10 - C40 ug/l 50 600

*

Legenda normenblad

S = Streefwaarden

I = Interventiewaarden

Normen en definities

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

MINERALE OLIE

Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads

Normenblad

Toetskeuze: T.13: Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

METALEN

VLUCHTIGE AROMATEN

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
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Dit rapport is digitaal gegenereerd en derhalve niet voorzien van een handtekening. De inhoud van de rapportage is aantoonbaar 
gecontroleerd en vrijgegeven. 
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1 INLEIDING 

In opdracht van T.P. van der Spek Bouw b.v. is door ATKB een aanvullend grondonderzoek 
uitgevoerd op twee aangekochte grondstroken aan weerszijden van het recentelijk onderzochte 
perceel Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland. In bijlage 1 zijn de kadastrale kenmerken van de locatie 
opgenomen.  
 
De aanleiding voor het aanvullend grondonderzoek is uitbreiding van de herontwikkelingslocatie ter 
plaatse van Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland. 
Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de huidige kwaliteit van de grond ter plaatse van de 
recent aangekochte grondstroken. 
 
Het aanvullend grondonderzoek is afgeleid van het onderzoeksprotocol NEN 5740. Het 
vooronderzoek is uitgevoerd volgens het onderzoeksprotocol NEN 5725.  
 
In de volgende hoofdstukken zal worden ingegaan op de locatie- en historische gegevens, de opzet 
en uitvoering van het onderzoek (verrichte veld- en laboratoriumwerkzaamheden) en de resultaten 
van het uitgevoerde onderzoek. De verzamelde gegevens zijn getoetst aan de huidige richtlijnen. Op 
basis van de verkregen inzichten en resultaten zijn conclusies getrokken. 
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2  VOORONDERZOEK 

Informatie is verzameld op het zogenaamde standaardniveau uit de norm NEN 5725. Hiervoor zijn de 
volgende archieven geraadpleegd: 

 Gemeentelijk archief bodemonderzoeksgegevens; 
 Gemeentelijk archief vergunningen bedrijfsactiviteiten en -inrichtingen; 
 Gemeentelijk archief (brandstof-)opslagtanks; 
 Geowetenschappelijke gegevens; 
 Internet (verschillende bronnen). 

 

 Locatiegegevens 

- Adres : Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland 
- Kadastrale aanduiding : Gemeente Nieuw-Beijerland, sectie A, nummers 4174 en 1922 (beiden 

gedeeltelijk) 
- Oppervlakte : Noordelijke grondstrook: 117 m2 

Zuidelijke grondstrook: 69 m2 
- Aard maaiveld : Deels verhard (klinkers) en deels onverhard (tuin, groenstrook) 
- Huidige inrichting : Tuin, groenstrook en parkeerplaatsen 
- Toekomstige inrichting : Garage, bijkeuken en tuin  
- Omgeving : Woningen met tuin, openbare weg 

 
De onderzoekslocatie omvat twee grondstroken aan weerszijden van het perceel Achterdoel 37 te 
Nieuw-Beijerland. In verband met de voorgenomen herontwikkeling (sloop en nieuwbouw van een 
woning met schuur) is op het perceel Achterdoel 37 reeds een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd (zie paragraaf 2.2).  
 
Ter plaatse van de recent aangekochte grondstroken (met oppervlakten van respectievelijk 117 m2 en 
69 m2) worden een bijkeuken, garage en tuin gerealiseerd. Deze grondstroken dienen (in aanvulling 
op het reeds uitgevoerde verkennend bodemonderzoek van 2015) tevens onderzocht te worden.  
 

 Voorgaand bodemonderzoek 

In het archief van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zijn de volgende onderzoeken nabij de 
locatie bekend.  
 
Saneringsevaluatie Wilhelminastraat 20-22, MZHZ, kenmerk: KO 94.5500.K30, d.d. 1 februari 1994. 
De aangetroffen verontreiniging is voldoende verwijderd. In het onderzoek was de grond niet 
zintuigelijk verontreinigd, verder is het grondwater niet onderzocht. Nadere details van het onderzoek 
zijn niet voorhanden. Gezien de afstand (> 25 meter) ten opzichte van de onderhavige 
onderzoekslocatie, is de verwachting dat de verontreiniging(en) niet voor een negatieve invloed 
hebben gezorgd op de huidige onderzoekslocatie  
 
Verkennend onderzoek Achterdoel 11, A.J. Schutter v.o.f., kenmerk 070202, d.d. 1 februari 2007 
In kader van een bouwvergunning is op de locatie Achterdoel 11 een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd. Hierbij zijn lichte verontreinigingen met zware metalen en PAK vastgesteld. In het 
grondwater is voor arseen een gemeten waarde boven de streefwaarde aangetoond.  
 
Verkennend bodemonderzoek Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland, ATKB B.V.,kenmerk: 
20151067_rap01, d.d. 9 november 2015 
In het kader van de voorgenomen herontwikkeling op de locatie is een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd. Tijdens dit bodemonderzoek zijn in de (boven)grond en het grondwater ten hoogste lichte 
verontreinigingen aangetroffen. In de bovengrond is sprake van lichte verontreinigingen met zware 
metalen en PAK. Deze verontreinigingen zijn waarschijnlijk gerelateerd aan de bodemvreemde 
bestanddelen (puin en kolengruis). In het grondwater is sprake van een lichte verontreiniging met 
barium. Dit betrof vermoedelijk een natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde.  
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 Opslagtanks 

In het archief van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zijn op de locatie en in de directe omgeving (< 
25 m) geen boven- en ondergronds tank bekend. Wel zijn op de locatie Wilhelminastraat 20 een 
drietal opslagtanks bekend. De ondergrondse dieseltank, en de twee ondergrondse benzinetanks zijn 
vermoedelijk niet meer aanwezig. De exacte status is echter onbekend.  
 

 Bedrijfsactiviteiten en -inrichtingen 

Uit het archief van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is gebleken dat nabij de locatie (Achterdoel 23) 
een brandstoffendetailhandel heeft gezeten. Verder hebben op de locatie Wilhelminastraat 20 de 
volgende bodembedreigende activiteiten plaats gevonden: autoreparatiebedrijf, machine- en 
apparatenreparatiebedrijf, benzinepompinstallatie (eigen gebruik), autowasserij en 
grondwerkenbedrijf.  
 

 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor inzicht in de bodemopbouw (geologie en geohydrologie) op de onderzoekslocatie is het digitale 
kaartmateriaal, zoals beschikbaar gesteld door TNO op de website van DINOloket, ingezien. DINO-
systeem is de centrale opslagplaats voor geowetenschappelijke gegevens over de opbouw van de 
ondergrond van Nederland.  
 
In figuur 1 is het schematisch model van de geologie ter plaatse van de onderzoekslocatie 
opgenomen. In figuur 2 is het schematisch geohydrologisch model opgenomen. Voor de doorsneden 
van beide modellen is gebruik gemaakt van de volgende vaste punten:  
 

1. Km 0  X: 81237 / Y: 425953; 
2. Km 0,31  X: 82840 / Y: 425568. 
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Figuur 1. Model Geologie 
 

 
Figuur 2. Model Geohydrologie 
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De veldwerkwerkzaamheden (plaatsing boringen en peilbuizen) worden uitsluitend uitgevoerd in de 
holocene deklaag (globaal NAP +1 m tot NAP -16,5 m) en blijven beperkt tot de bodem boven het 
eerste watervoerende pakket.  
 
De grondwaterspiegel op de locatie wordt geschat op een diepte van circa 1,5 m-mv. De horizontale 
stromingsrichting van het freatisch grondwater is niet exact bekend, maar is naar verwachting 
noordelijk gericht, richting het oppervlaktewater.  
 
Opgemerkt wordt dat de grondwaterstroming op de locatie sterk beïnvloed wordt door lokale factoren 
zoals drainagepatroon, een wegcunet, aanwezigheid van zandlichamen voor kabels en leidingen of 
funderingen en de samenstelling van de deklaag.  
 

 Bodemloket 

Op de website www.bodemloket.nl is voor de locatie en de directe omgeving geen sprake van 
registratie van aanvullende relevante gegevens. 
 

 Bodemkwaliteitskaart 

Op de online bodemkwaliteitskaart van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is het 
onderzoeksgebied gelegen binnen de zonering waar de kwaliteit van de bovengrond ingedeeld is in 
klasse ‘industrie heterogeen’. De ondergrond is ingedeeld in klasse ‘wonen heterogeen’. 
 

 Asbest 

Op basis van de geraadpleegde historische gegevens worden op de locatie geen verontreinigingen 
met asbest verwacht. Tijdens het voormalig en huidig gebruik van de locatie (waaronder de 
bebouwingsgeschiedenis) is naar verwachting asbest(bouw)materiaal toegepast. Het gaat hierbij om 
een mogelijke toepassing van asbest in de burgerwoning. 
 
In algemene zin wordt gesteld dat aanwezigheid van puinlagen en/of grondlagen waarin bijmenging 
van puin en/of ander sloopafval voorkomt worden verdacht voor verontreinigingen met asbest, tenzij 
de betreffende lagen zijn toegepast voordat grootschalig met asbest werd gewerkt (en dit aantoonbaar 
kan worden gemaakt) en/of het tegendeel is bewezen (door uitgevoerd asbestonderzoek conform de 
NEN 5707 en/of NEN 5897).  
 

 Locatie-inspectie 

Op 17 februari 2016 is door ATKB een locatie-inspectie uitgevoerd. Tijdens de locatie-inspectie zijn 
geen aanvullende gegevens naar voren gekomen met betrekking tot potentieel bodembedreigende 
activiteiten en/of verdachte deellocaties. Het maaiveld is tevens visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbest of asbestverdacht materiaal. Het betreft een indicatieve inspectie en geen 
inspectie volgens de NEN 5707. Tijdens deze inspectie zijn op het maaiveld geen asbestverdachte 
materialen aangetroffen. 
 
Foto’s van de locatie en een locatietekening zijn opgenomen in bijlage 3. 
 

 Conclusie vooronderzoek 

Op basis van het onderzoek (en dan met name de resultaten van het recentelijk uitgevoerde 
verkennend bodemonderzoek) worden de grond en het grondwater verdacht van lichte 
verontreinigingen met parameters uit het NEN5740-pakket. Asbest zal (als gevolg van toepassing in 
bebouwing) hooguit zeer beperkt aanwezig zijn; de locatie is niet verdacht van verontreiniging met 
asbest. 
 

http://www.bodemloket.nl/
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3 ONDERZOEKSHYPOTHESE EN -STRATEGIE 

 Onderzoekshypothese 

Op basis van het vooronderzoek wordt de volgende onderzoekshypothese gehanteerd: “verdacht voor 
lichte bodemverontreiniging met parameters uit het NEN5740-pakket voor grond en grondwater”.  
 

 Onderzoeksstrategie 

Het aantal boringen en analyses is afgeleid van de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, 
diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming 
(strategie VED-HE, paragraaf 5.6 uit de NEN 5740) én is  in overleg met de Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid bepaald. Het grondwater wordt (gezien het recentelijk uitgevoerde grondwateronderzoek 
op de aangrenzende locatie) niet onderzocht. De onderzoekopzet is opgenomen in tabel 1. 
 
Tabel 1. Boringen en analyses verkennend grondonderzoek 

Oppervlakte (m2) Boringen (BRL SIKB 2000) Analyses (AS SIKB 3000) 
tot 0,5 m-verdachte laag bovengrond 

Circa 186 3 1 x NEN5740-gr 
 

NEN5740-gr: voorbehandeling AS 3000, droge stof, organische stof, lutum, 9 zware metalen, polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK[10VROM]), polychloorbifenylen (PCB’s), minerale olie 

NEN5740-gw: voorbehandeling AS3000, 9 zware metalen, aromaten (BTEXN), vluchtige chloorhoudende 
oplosmiddelen (VOCl), minerale olie 

 
Het opgeboorde bodemmateriaal wordt visueel beoordeeld waarbij de resultaten worden opgenomen 
in boorbeschrijvingen. Het bodemmateriaal wordt  per te onderscheiden fysische bodemlaag 
(bijvoorbeeld klei, veen of zand) bemonsterd. Voor de monstername wordt een bodemtraject van 
maximaal 0,5 meter aangehouden. Bemonstering van het opgeboorde materiaal is continu, dat wil 
zeggen dat van tenminste iedere 0,5 meter bodemtraject tot de einddiepte van de boring een monster 
wordt genomen. Bij het waarnemen en/of vermoeden van verontreinigingen met vluchtige stoffen in de 
grond worden ongeroerde monsters genomen (steekbussen van een traject van 0,2 meter).  
Het opgeboorde bodemmateriaal wordt daarnaast beoordeeld op aanwezigheid van bodemvreemd 
materiaal waaronder asbestverdacht materiaal.  
 
Huidig onderzoek beperkt zich tot het vaststellen van de algemene kwaliteit van de bodem (afgeleid 
van de NEN 5740). Er wordt geen onderzoek naar asbest (conform de protocollen NEN 5707 en/of 
NEN 5897) uitgevoerd. Het voorkomen van asbest wordt alleen indicatief onderzocht (visueel). De 
resultaten geven echter geen uitsluitsel over de aan- of afwezigheid van asbestverontreiniging.  
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4  VELDONDERZOEK 

 Uitvoering 

De eerste veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 17 februari 2016. De locaties van de boringen zijn 
aangegeven op de situatietekening in bijlage 3. Er zijn in totaal 3 boringen (101 t/m 103) uitgevoerd tot 
een maximale diepte van 1,5 m-mv. De grondwaterspiegel is aangetroffen op een diepte van circa 70 
cm-mv. 
 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden hebben geen afwijkingen van de onderzoeksopzet 
plaatsgevonden welke een negatieve invloed kunnen hebben op het onderzoeksresultaat. 
 
Tijdens uitvoering van het veldwerk is op het maaiveld en in de opgeboorde grond geen 
asbestverdacht materiaal waargenomen. Er is geen aanwezigheid van asbestverdacht materiaal 
geconstateerd. 
 
Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat geen asbestonderzoek conform de vereiste protocollen (NEN 5707 
en/of NEN 5897) is uitgevoerd. De resultaten geven daarom niet meer dan een indicatie voor de aan- 
of afwezigheid van asbestverontreiniging op de locatie. 
 

 Resultaten 

De schematische bodemopbouw vanaf het maaiveld tot 1,5 m-mv (maximale boordiepte) is 
weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Tabel 2. Bodemopbouw 

Traject  
(cm-mv) Grondtype Kenmerken 

0-150 zand/klei Afwisselend matig fijn zand en zwak tot matig zandige klei 

 
De visueel vastgestelde afwijkingen aan de grondlagen, geconstateerd tijdens de 
boorwerkzaamheden, zijn per boring en grondlaag weergegeven in onderstaande tabel. Deze 
waarnemingen zijn eveneens in de boorbeschrijvingen in bijlage 4 opgenomen.  
 
Tabel 3. Visuele afwijkingen aan grondlagen 

Boring Traject (cm-mv) Bodemtype Afwijkingen # 

101 0-15 zand resten puin 

102 0-100 klei zwak puinhoudend 
 
# Toelichting: resten tot zwakke bijmenging : <5% 

matige bijmenging : 5-15% 
sterke bijmenging : 15-30% 
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5 LABORATORIUMONDERZOEK 

 Uitvoering 

5.1.1 Grond 

Van de verkregen grondmonsters is aan de hand van de veldwaarnemingen een selectie gemaakt, op 
basis waarvan door het laboratorium grond(meng)monsters zijn samengesteld en chemisch/fysisch 
zijn geanalyseerd. 
 
De (meng)monsters zijn zodanig gekozen en samengesteld dat na uitvoering van het 
laboratoriumonderzoek een representatief beeld wordt verkregen van de huidige kwaliteit van de 
grond. In aanvulling op de minimale eis van de Omgevingsdienst (één analyse van de bovengrond) is 
een aanvullende analyse op de bovengrond ingezet. Dit aangezien in de bovengrond afwisselend 
sprake is van twee grondslagen (klei en zand) met een afwijkende bijmenging (geen bijmenging tot 
zwakke puinbijmenging). Het laboratoriumonderzoek (1e analyseronde) is uitgevoerd volgens tabel 4. 
 
Tabel 4. Analyseprogramma grond (1e analyseronde) 

Code Deelmonsters 
(cm-mv) 

Bodem-
type 

Traject 
(cm-mv) Analysepakket Opmerkingen/motivatie 

MM01 101(0-15) 103(0-50) Zand 0-50 NEN5740-gr Zandige bovengrond (geen 
bijmenging tot resten puin) 

MM02 102(0-50) 102(50-100) Klei 0-100 NEN5740-gr Zwak puinhoudende kleigrond 

      
NEN5740-gr:  voorbehandeling AS 3000, droge stof, organische stof, lutum, 9 zware metalen, polycyclische  aromatische 

 koolwaterstoffen (PAK[10VROM]), polychloorbifenylen (PCB’s), minerale olie 
 
Naar aanleiding van de resultaten van de 1e analyseronde zijn aanvullende analyses op lood ingezet 
(zie tabel 5). 
 
Tabel 5. Analyseprogramma grond 21e analyseronde) 

Code Deelmonsters 
(cm-mv) 

Bodem-
type 

Traject 
(cm-mv) Analysepakket Opmerkingen/motivatie 

M03 102(0-50) Klei 0-50 Lood-gr Zwak puinhoudende kleigrond 

M04 102(50-100) Klei 50-100 Lood-gr Zwak puinhoudende kleigrond 

      
NEN5740-gr:  voorbehandeling AS 3000, droge stof, organische stof, lutum, 9 zware metalen, polycyclische  aromatische 

 koolwaterstoffen (PAK[10VROM]), polychloorbifenylen (PCB’s), minerale olie 

5.1.2 Asbest 

Omdat zowel op het maaiveld als in het opgeboorde (bodem)materiaal geen asbestverdacht materiaal 
is aangetroffen, zijn geen asbestanalyses uitgevoerd. 
 

 Resultaten 

Voor de analyseresultaten van de uitgevoerde analyses  wordt verwezen naar de analysecertificaten 
in bijlage 5. In hoofdstuk 6 worden de resultaten geïnterpreteerd. 
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6  TOETSING EN INTERPRETATIE 

 Toetsingskader 

De analyseresultaten worden geïnterpreteerd aan de hand van de actuele toetsingswaarden uit de 
vigerende versies van de Circulaire bodemsanering (interventiewaarden) en de Regeling 
bodemkwaliteit (achtergrondwaarden).  
 
Voor de toetsing van de laboratoriumresultaten aan de toetsingswaarden wordt gebruik gemaakt van 
een BoToVa-gevalideerd toetsprogramma (Bodem Toets- en Validatieservice). Dit toetsprogramma 
betreft een landelijk vastgestelde rekenmodule. Hierdoor zijn de behaalde toetsingsresultaten 
eenduidig en gelijk aan de door de wetgever beoogde regelgeving.  
De toetsing aan de achtergrond- (AW) en interventiewaarden (I) wordt uitgevoerd door de (voor de 
locatie) vastgestelde gehalten om te rekenen naar standaardbodem (10% organische stof en 25% 
lutum) en vervolgens te toetsen aan de toetsingswaarden bij standaardbodem. Voor de berekening 
van de locatiespecifieke gehalten (bij standaardbodem) is gebruik gemaakt van in het laboratorium 
bepaalde gehalten aan lutum en/of organische stof. 
 
Overschrijdingen van de toetsingswaarden worden als volgt geïnterpreteerd: 

 gemeten gehalte ≤ AW : niet verontreinigd 
 AW < gemeten gehalte ≤ T : licht verontreinigd 
 T < gemeten gehalte ≤ I : matig verontreinigd 
 gemeten gehalte > I : sterk verontreinigd 

 
Bijlage 6 geeft een compleet overzicht van de uitgevoerde toetsingen. 
 

 Overschrijdingstabellen  

In onderstaande tabel is een overzicht van de belangrijkste resultaten uit de toetsing opgenomen. 
 
Tabel 6. Toetsing grond 

Code Monsters 
(cm-mv) 

Bodem-
type 

Traject 
(cm-mv) 

Opmerkingen/ 
motivatie 

Overschrijding(en) 

>AW >T >I 

MM01 101(0-15) 103(0-50) Zand 0-50 Zandige bovengrond (geen 
bijmenging tot resten puin) 

Cd, Cu, Hg, Pb, 
Ni, Zn, PAK - - 

MM02 102(0-50) 102(50-100) Klei 0-100 Zwak puinhoudende kleigrond Hg, Zn, PAK Pb - 

Aanvullende analyses  

M03 102(0-50) Klei 0-50 Uitsplitsing MM02 Pb - - 

M04 102(50-100) Klei 50-100 Uitsplitsing MM02 Pb - - 

 

 Interpretatie van de analyseresultaten 

Na toetsing van de analyseresultaten blijkt dat zandige bovengrond (met ten hoogste resten puin) licht 
verontreinigd is met cadmium, koper, kwik, lood, nikkel, zink en PAK. Daarnaast is in de zwak 
puinhoudende kleilaag een matige verontreiniging met lood en zijn lichte verontreinigingen met kwik, 
zink en PAK vastgesteld. Uitsplitsing van het mengmonster van de zwak puinhoudende kleilaag 
(MM02) toont aan dat in zowel de boven- als ondergrond enkel sprake is van een lichte 
verontreiniging met lood. De vastgestelde matige verontreiniging met lood (in MM02) is vermoedelijk 
het gevolg van een klein fragment bodemvreemd materiaal dat in het mengmonster terecht is 
gekomen.  
 
De vastgestelde verontreinigingen zijn waarschijnlijk gerelateerd aan de bodemvreemde bestanddelen 
(puin). Voor de overige gemeten parameters lagen de gehalten beneden de achtergrondwaarden of 
rapportagegrenzen. 
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7  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 Conclusies 

 De bodem op de locatie bestaat uit afwisselend klei en zand. De grondwaterstand bedraagt circa 
70 cm-mv. In de bodem zijn bodemvreemde bestanddelen aangetroffen. Deze bestanddelen 
bestaan uit puin.  

 
 Op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal is tijdens uitvoering van het veldwerk geen 

asbestverdacht materiaal waargenomen. In het opgeboorde materiaal is echter wel (een zwakke 
bijmenging met) bodemvreemd materiaal vastgesteld. Bodemvreemd materiaal (met name puin 
en ander sloopafval) kan duiden op aanwezigheid van ophooglagen en asbest. Alleen met een 
asbestonderzoek conform de NEN 5707 (grond) en/of NEN 5897 (puin) kan met enige zekerheid 
de aan- of afwezigheid van asbest worden vastgesteld. De resultaten uit het huidig onderzoek 
geven met betrekking tot asbest(verontreiniging) daarom niet meer dan een indicatie.  

 
 De zandige bovengrond is licht verontreinigd met cadmium, koper, kwik, lood, nikkel, zink en PAK. 

Daarnaast is de zwak puinhoudende kleilaag licht verontreinigd met kwik, zink en PAK. De 
vastgestelde verontreinigingen zijn waarschijnlijk gerelateerd aan de bodemvreemde 
bestanddelen (puin).  

 
 De voor de locatie gehanteerde onderzoekshypothese “verdacht voor lichte bodemverontreiniging 

met parameters uit het NEN5740-pakket voor grond en grondwater” is bevestigd. In de grond zijn 
lichte verontreinigingen met zware metalen en PAK vastgesteld. Het grondwater is in 2015 reeds 
voldoende onderzocht (zie bijlage 2) en tijdens voorliggend onderzoek derhalve niet aanvullend 
onderzocht. Een nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.  

 
 De locatie wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik (wonen met tuin). Het 

bevoegd gezag in deze is echter de gemeente Korendijk (gemandateerd aan de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid). 

 

 Aanbevelingen 

 Indien van de locatie grond wordt afgevoerd dient hierbij rekening te worden gehouden met de 
daarop van toepassing zijnde regelgeving van onder meer de Wet bodembescherming en het 
Besluit Bodemkwaliteit. De vrijkomende grond is buiten de onderzoekslocatie niet zonder meer 
herbruikbaar. 
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8  BETROUWBAARHEID ONDERZOEK 

Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd door ATKB (tenzij anders vermeld). ATKB is geen eigenaar van 
de te onderzoeken locatie en is onafhankelijk van de opdrachtgever, locatiegebruiker en -eigenaar.  
 
De werkzaamheden onder certificaat zijn conform de Kwalibo-regeling  uitgevoerd onder het 
procescertificaat van ATKB te Zoetermeer voor de BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodem- en waterbodemonderzoek), Protocol 2001 (Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken 
van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen).  
 
Het veldwerk onder certificaat is uitgevoerd door de volgende persoon: 
 Dhr. Van der Spek (Protocol 2001; ervaren veldwerker). 

 
De betreffende persoonsregistraties zijn opgenomen in bijlage 7. 
 
De BRL certificaten van ATKB zijn in te zien via http://www.at-kb.nl/nl/over-ons/kwaliteit. 
 
De analyses zijn uitgevoerd door een RvA geaccrediteerd laboratorium (voor AS3000 geaccrediteerde 
analyses). 
 
ATKB is in het bezit van een kwaliteitssysteem volgens NEN-EN-ISO9001:2008 en een 
veiligheidsmanagementsysteem conform VCA**. Tevens is ATKB lid van het Netwerk Groene Bureau’s 
(NGB) en de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht, door het steekproefsgewijs bemonsteren 
van bodemlagen, volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Hoewel ATKB de 
grootste zorgvuldigheid betracht bij het uitvoeren van bodemonderzoek is het, juist door deze 
steekproefsgewijze bemonstering, mogelijk dat plaatselijk afwijkingen in de samenstelling van de 
bodem aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. ATKB aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook.  
 
In dit kader wordt tevens opgemerkt dat ATKB niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van 
door derden verstrekte informatie en van eventueel door derden uitgevoerd (voor)onderzoek. Hierbij 
wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Beïnvloeding van 
bodemkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate er een 
langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid te worden betracht 
bij het gebruik van de onderzoeksresultaten. 

http://www.at-kb.nl/nl/over-ons/kwaliteit
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Dit rapport is digitaal gegenereerd en derhalve niet voorzien van een handtekening. De inhoud van de rapportage is aantoonbaar 
gecontroleerd en vrijgegeven. 
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1 INLEIDING 

In opdracht van de T.P. van der Spek Bouw B.V. is door ATKB een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd op de locatie Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland. In bijlage 1 zijn de kadastrale kenmerken 
en gegevens van de locatie opgenomen.  
 
De aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen herontwikkeling van de 
onderzoekslocatie. 
 
Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de huidige kwaliteit van de bodem, dat wil zeggen 
de kwaliteit van de grond en het grondwater. 
 
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd volgens het onderzoeksprotocol NEN 5740. Het 
vooronderzoek is uitgevoerd volgens het onderzoeksprotocol NEN 5725.  
 
In de volgende hoofdstukken zal worden ingegaan op de locatie- en historische gegevens, de opzet 
en uitvoering van het onderzoek (verrichte veld- en laboratoriumwerkzaamheden) en de resultaten 
van het uitgevoerde onderzoek. De verzamelde gegevens zijn getoetst aan de huidige richtlijnen. Op 
basis van de verkregen inzichten en resultaten zijn conclusies getrokken. 
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2  VOORONDERZOEK 

Informatie is verzameld op het zogenaamde standaardniveau de norm NEN 5725. Hiervoor zijn de 
volgende archieven geraadpleegd: 

• Gemeentelijk archief bodemonderzoeksgegevens; 

• Gemeentelijk archief vergunningen bedrijfsactiviteiten en -inrichtingen; 

• Gemeentelijk archief (brandstof-)opslagtanks; 

• Geowetenschappelijke gegevens; 

• Internet (verschillende bronnen). 
 

 Locatiegegevens 

- Adres : Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland 
- Kadastrale aanduiding : Gemeente Nieuw-Beijerland, sectie A, nummers 2096 en 1922(ged.) 
- Oppervlakte : Ca. 650 m2 
- Aard maaiveld : Deels verhard (tegels/klinkers) en onverhard (tuin) 
- Huidige inrichting : Wonen met tuin 
- Toekomstige inrichting : Wonen met tuin 

 
De onderzoekslocatie met burgerwoning en schuur ligt in een woonwijk van Nieuw-Beijerland en wordt 
momenteel niet meer bewoond. De opdrachtgever is van plan de huidige woning met schuur te slopen 
en een nieuwe woning met schuur te bouwen. 
 

 Voorgaand bodemonderzoek 

In het archief van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zijn de volgende onderzoeken nabij de 
locatie bekend.  
 
Saneringsevaluatie Wilhelminastraat 20-22, MZHZ, kenmerk: KO 94.5500.K30, d.d. 1 februari 1994. 
De aangetroffen verontreiniging is voldoende verwijderd. In het onderzoek was de grond niet 
zintuigelijk verontreinigd, verder is het grondwater niet onderzocht. Nadere details van het onderzoek 
zijn niet voorhanden. Gezien de afstand (> 25 meter) ten opzichte van de onderhavige 
onderzoekslocatie, is de verwachting dat de verontreiniging(en) niet voor een negatieve invloed 
hebben gezorgd op de huidige onderzoekslocatie  
 
Verkennend onderzoek Achterdoel 11, A.J. Schutter v.o.f., kenmerk 070202, d.d. 1 februari 2007 
In kader van een bouwvergunning is op de locatie Achterdoel 11 een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd. Hierbij zijn lichte verontreinigingen met zware metalen en PAK vastgesteld. In het 
grondwater is voor arseen een gemeten waarde boven de streefwaarde aangetoond.  
 

 Opslagtanks 

In het archief van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zijn op de locatie en in de directe omgeving (< 
25 m) geen boven- en ondergronds tank bekend. Wel zijn op de locatie Wilhelminastraat 20 een 
drietal opslagtanks bekend. De ondergrondse dieseltank, en de twee ondergrondse benzine tanks zijn 
vermoedelijk niet meer aanwezig. De exacte status is echter onbekend.  
 

 Bedrijfsactiviteiten en -inrichtingen 

Uit het archief van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is gebleken dat nabij de locatie (Achterdoel 23) 
een brandstoffendetailhandel heeft gezeten. Verder hebben op de locatie Wilhelminastraat 20 de 
volgende bodembedreigende activiteiten plaats gevonden: autoreparatiebedrijf, machine- en 
apparatenreparatiebedrijf, benzinepompinstallatie (eigen gebruik), autowasserij en 
grondwerkenbedrijf.  
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 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor inzicht in de bodemopbouw (geologie en geohydrologie) op de onderzoekslocatie is het digitale 
kaartmateriaal, zoals beschikbaar gesteld door TNO op de website van DINOloket, ingezien. DINO-
systeem is de centrale opslagplaats voor geowetenschappelijke gegevens over de opbouw van de 
ondergrond van Nederland.  
 
In figuur 1 is het schematisch model van de geologie ter plaatse van de onderzoekslocatie 
opgenomen. In figuur 2 is het schematisch geohydrologisch model opgenomen. Voor de doorsneden 
van beide modellen is gebruik gemaakt van de volgende vaste punten:  
 

1. Km 0 � X: 81237 / Y: 425953; 
2. Km 0,31 � X: 82840 / Y: 425568. 

 

 
Figuur 1. Model Geologie 
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Figuur 2. Model Geohydrologie 
De veldwerkwerkzaamheden (plaatsing boringen en peilbuizen) worden uitsluitend uitgevoerd in de 
holocene deklaag (globaal NAP +1 m tot NAP -16,5 m) en blijven beperkt tot de bodem boven het 
eerste watervoerende pakket.  
 
De grondwaterspiegel op de locatie wordt geschat op een diepte van circa 1,5 m-mv. De horizontale 
stromingsrichting van het freatisch grondwater is niet exact bekend, maar is naar verwachting 
noordelijk gericht, richting het oppervlaktewater.  
 
Opgemerkt wordt dat de grondwaterstroming op de locatie sterk beïnvloed wordt door lokale factoren 
zoals drainagepatroon, een wegcunet, aanwezigheid van zandlichamen voor kabels en leidingen of 
funderingen en de samenstelling van de deklaag.  
 

 Bodemloket 

Op de website www.bodemloket.nl is voor de locatie en de directe omgeving geen sprake van 
registratie van aanvullende relevante gegevens. 
 

 Bodemkwaliteitskaart 

Op de online bodemkwaliteitskaart van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is het 
onderzoeksgebied gelegen binnen de zonering waar de kwaliteit van de bovengrond ingedeeld is in 
klasse ‘industrie heterogeen’. De ondergrond is ingedeeld in klasse ‘wonen heterogeen’. 
  



 

Verkennend bodemonderzoek Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland 
Kenmerk: 20151067rap01, versie 1, 9 november 2015 

Blz. 5 van 13 
 

 

 

 Asbest 

Op basis van de geraadpleegde historische gegevens worden op de locatie geen verontreinigingen 
met asbest verwacht. Tijdens het voormalig en huidig gebruik van de locatie (waaronder de 
bebouwingsgeschiedenis) is naar verwachting asbest(bouw)materiaal toegepast. Het gaat hierbij om 
een mogelijke toepassing van asbest in de burgerwoning. 
 
In algemene zin wordt gesteld dat aanwezigheid van puinlagen en/of grondlagen waarin bijmenging 
van puin en/of ander sloopafval voorkomt worden verdacht voor verontreinigingen met asbest, tenzij 
de betreffende lagen zijn toegepast voordat grootschalig met asbest werd gewerkt (en dit aantoonbaar 
kan worden gemaakt) en/of het tegendeel is bewezen (door uitgevoerd asbestonderzoek conform de 
NEN 5707 en/of NEN 5897).  
 

 Locatie-inspectie 

Op 21 oktober is door ATKB een locatie-inspectie uitgevoerd. Tijdens de locatie-inspectie zijn geen 
aanvullende gegevens naar voren gekomen met betrekking tot potentieel bodembedreigende 
activiteiten en/of verdachte deellocaties. Het maaiveld is tevens visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbest of asbestverdacht materiaal. Het betreft een indicatieve inspectie en geen 
inspectie volgens de NEN 5707. Tijdens deze inspectie zijn op het maaiveld geen asbestverdachte 
materialen aangetroffen. 
 
Foto’s van de locatie en een locatietekening zijn opgenomen in bijlage 3. 
 

 Conclusie vooronderzoek 

 
Op basis van het onderzoek zijn de grondlagen en het grondwater verdacht van (lichte tot matige) 
verontreiniging met parameters uit het NEN5740-pakket. 
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3 ONDERZOEKSHYPOTHESE EN -STRATEGIE 

 Onderzoekshypothese 

Op basis van de beschikbare informatie wordt vooralsnog de volgende onderzoekshypothese 
gehanteerd `verdacht van (lichte tot matige) verontreiniging met parameters uit het NEN5740-pakket 
voor grond en grondwater”. 
 

 Onderzoeksstrategie 

Op basis van de beschikbare informatie wordt de volgende onderzoekshypothese gehanteerd 
`verdacht van (lichte tot matige) verontreiniging met parameters uit het NEN5740-pakket voor grond 
en grondwater”. 
 
Het aantal boringen wordt afgeleid van de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse 
bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming (strategie 
VED-HE, paragraaf 5.6 uit de NEN 5740). De onderzoekopzet is opgenomen in tabel 1.  
 
Tabel 1. Boringen en analyses verkennend bodemonderzoek 
(Deel)locatie 
(oppervlak in m2) 

Aantal boringen (BRL SIKB 2000) Analyses (AS SIKB 3000) 
0,5 m-

verdachte laag 
én 2 m-mv én peilbuis grond grondwater 

Ca. 650 5 1 1 2 1 
 

NEN5740-gr: voorbehandeling AS 3000, droge stof, organische stof, lutum, 9 zware metalen, polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK[10VROM]), polychloorbifenylen (PCB’s), minerale olie 

NEN5740-gw: voorbehandeling AS3000, 9 zware metalen, aromaten (BTEXN), vluchtige chloorhoudende 
oplosmiddelen (VOCl), minerale olie 

 
Het opgeboorde bodemmateriaal wordt visueel beoordeeld waarbij de resultaten worden opgenomen 
in boorbeschrijvingen. Het bodemmateriaal wordt per te onderscheiden fysische bodemlaag 
(bijvoorbeeld klei, veen of zand) bemonsterd. Voor de monstername wordt een bodemtraject van 
maximaal 0,5 meter aangehouden. Bemonstering van het opgeboorde materiaal is continu, dat wil 
zeggen dat van tenminste iedere 0,5 meter bodemtraject tot de einddiepte van de boring een monster 
wordt genomen. Bij het waarnemen en/of vermoeden van verontreinigingen met vluchtige stoffen in de 
grond worden ongeroerde monsters genomen (steekbussen van een traject van 0,2 meter).  
Het opgeboorde bodemmateriaal wordt daarnaast beoordeeld op aanwezigheid van bodemvreemd 
materiaal waaronder asbestverdacht materiaal.  
 
Peilbuizen worden standaard geplaatst met de bovenzijde van het filter op 0,5 meter onder de actuele 
grondwaterstand. In geval van (het vermoeden van) een drijflaag dient aanvullend een peilbuis met 
een filter snijdend met de grondwaterstand te worden geplaatst. 
 
Door plaatsing van de peilbuis wordt de balans tussen de vaste bodem en het grondwater verstoord. 
Dit kan leiden tot een verhoogde concentratie aan opgeloste stoffen (waaronder gebonden 
verontreinigingen) in het grondwater. Volgens VKB-protocol 2002 en de NEN 5744 dient een rusttijd 
van tenminste één week te worden aangehouden voordat een monster van het grondwater genomen 
kan worden.  
 
Huidig onderzoek beperkt zich tot het vaststellen van de algemene kwaliteit van de bodem (conform 
de NEN 5740). Er wordt geen onderzoek naar asbest (conform de protocollen NEN 5707 en/of NEN 
5897) uitgevoerd. Het voorkomen van asbest wordt alleen indicatief onderzocht (visueel). De 
resultaten geven echter geen uitsluitsel over de aan- of afwezigheid van asbestverontreiniging.  
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4  VELDONDERZOEK 

 Uitvoering 

De eerste veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 21 oktober 2015. De locaties van de boringen zijn 
aangegeven op de situatietekening in bijlage 3. Er zijn in totaal zeven boringen (01 t/m 07) uitgevoerd 
tot een maximale diepte van 3,2 m-mv, waarvan boring 01 is afgewerkt met een peilbuis. De 
grondwaterspiegel is aangetroffen op een diepte van circa 1,75 m-mv. 
 
Op 29 oktober 2015 is het grondwater uit de peilbuis 01 bemonsterd. Conform de NEN 5744 zijn direct 
voorafgaand aan de grondwatermonstername de troebelheid, zuurgraad en elektrisch 
geleidbaarheidsvermogen van het grondwater gemeten.  
 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden hebben geen afwijkingen van de onderzoeksopzet 
plaatsgevonden welke een negatieve invloed kunnen hebben op het onderzoeksresultaat. Verder is 
op het maaiveld en in de opgeboorde grond geen asbestverdacht materiaal waargenomen.  
 
Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat geen asbestonderzoek conform de vereiste protocollen (NEN 5707 
en/of NEN 5897) is uitgevoerd. De resultaten geven daarom niet meer dan een indicatie voor de aan- 
of afwezigheid van asbestverontreiniging op de locatie. 
 

 Resultaten 

De schematische bodemopbouw vanaf het maaiveld tot 3,2 m-mv (maximale boordiepte) is 
weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Tabel 2. Bodemopbouw 

Traject  
(m-mv) 

Grondtype Kenmerken 

0-0,5 Zand Zwak siltig 

0,5-2,0 Klei matig zandig, zwak roesthoudend 

2,0-2,7 Zand Sterk siltig, zwak schelphoudend 

2,7-3,2 Klei Veen laagjes, sterk zandig 

 
De visueel vastgestelde afwijkingen aan de grondlagen, geconstateerd tijdens de 
boorwerkzaamheden, zijn per boring en grondlaag weergegeven in onderstaande tabel. Deze 
waarnemingen zijn eveneens in de boorbeschrijvingen in bijlage 4 opgenomen.  
 
Tabel 3. Visuele afwijkingen aan grondlagen 

Boring Traject (m-mv) Bodemtype Afwijkingen # 

01 
0,05 - 0,25 - uiterst grindhoudend  

0,25 - 0,75 Zand matig grindhoudend 

02 0,00 - 0,50 Zand zwak grindhoudend, zwak puinhoudend 

03 0,00 - 0,50 Zand zwak puinhoudend 

04 0,00 - 0,50 Zand zwak kolengruishoudend, zwak puinhoudend 

05 0,00 - 0,70 Zand zwak puinhoudend 

06 0,00 - 0,50 Zand zwak grindhoudend, zwak puinhoudend, zwak kolengruishoudend 

# Toelichting: resten tot zwakke bijmenging : <5% 
matige bijmenging : 5-15% 
sterke bijmenging : 15-30% 
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In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de geplaatste peilbuizen en resultaten van de 
voor monstername op het grondwater uitgevoerde metingen.  
 
Tabel 4. Kenmerken peilbuizen en metingen grondwater  

Peilbuis- 
nummer 

Filtertraject 
(m-mv) 

Stijghoogte 
(m-mv) 

Zuurgraad 
(pH) 

EGV 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Zuurstof 
(mg/l) 

01 2,2 – 3,2 0,9 7,0 1.571 9 - 
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5 LABORATORIUMONDERZOEK 

 Uitvoering 

5.1.1 Grond 

Van de verkregen grondmonsters is aan de hand van de veldwaarnemingen een selectie gemaakt, op 
basis waarvan door het laboratorium grond(meng)monsters zijn samengesteld en chemisch/fysisch 
zijn geanalyseerd. 
 
De mengmonsters zijn zodanig gekozen en samengesteld dat na uitvoering van het 
laboratoriumonderzoek een representatief beeld wordt verkregen van de huidige kwaliteit van de 
grond. Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens onderstaande tabel. 
 
Tabel 5. Analyseprogramma grond 

Code 
Deelmonsters 
(m-mv) 

Bodem-
type 

Traject 
(m-mv) 

Analysepakket Opmerkingen/motivatie 

MM1 
04 (0,00 - 0,50) 
06 (0,00 - 0,50) 

Zand 0,00 - 0,50 NEN5740-gr Bijmenging van puin en kolengruis 

MM2 
01 (0,75 - 1,25) 
05 (0,70 - 1,20) 

Klei 0,70 - 1,25 NEN5740-gr Zintuigelijk schone ondergrond 

      

NEN5740-gr:  voorbehandeling AS 3000, droge stof, organische stof, lutum, 9 zware metalen, polycyclische  aromatische 
 koolwaterstoffen (PAK[10VROM]), polychloorbifenylen (PCB’s), minerale olie 

5.1.2 Grondwater 

Alle grondwatermonsters zijn geselecteerd voor analyse in het laboratorium zodat na uitvoering van 
het laboratoriumonderzoek een representatief beeld wordt verkregen van de huidige kwaliteit van het 
grondwater. Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens onderstaande tabel. 
 
Tabel 6. Analyseprogramma grondwater 

Code 
Peilbuis-
nummer 

Filtertraject 
(m-mv) 

Stijghoogte 
(m-mv) 

Analysepakket Opmerkingen/motivatie 

01-1-1 01 2,2-3,2 0,9 NEN5740-gw Standaard grondwater 

        
NEN5740-gw:  voorbehandeling AS3000, 9 zware metalen, aromaten (BTEXN), vluchtige chloorhoudende oplosmiddelen 

(VOCl), minerale olie 

 

5.1.3 Asbest 

Omdat zowel op het maaiveld als in het opgeboorde (bodem)materiaal geen asbestverdacht materiaal 
is aangetroffen, zijn geen asbestanalyses uitgevoerd. 
 

 Resultaten 

Voor de analyseresultaten van de uitgevoerde analyses wordt verwezen naar de analysecertificaten in 
bijlage 5. In hoofdstuk 6 worden de resultaten geïnterpreteerd. 
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6  TOETSING EN INTERPRETATIE 

 Toetsingskader 

De analyseresultaten worden geïnterpreteerd aan de hand van de actuele toetsingswaarden uit de 
vigerende versies van de Circulaire bodemsanering (streef- en interventiewaarden) en de Regeling 
bodemkwaliteit (achtergrondwaarden).  
 
Voor de toetsing van de laboratoriumresultaten aan de toetsingswaarden wordt gebruik gemaakt van 
een BoToVa-gevalideerd toetsprogramma (Bodem Toets- en Validatieservice). Dit toetsprogramma 
betreft een landelijk vastgestelde rekenmodule. Hierdoor zijn de behaalde toetsingsresultaten 
eenduidig en gelijk aan de door de wetgever beoogde regelgeving.  
 
De toetsing aan de achtergrond- (AW) en interventiewaarden (I) wordt uitgevoerd door de (voor de 
locatie) vastgestelde gehalten om te rekenen naar standaardbodem (10% organische stof en 25% 
lutum) en vervolgens te toetsen aan de toetsingswaarden bij standaardbodem. Voor de berekening 
van de locatiespecifieke gehalten (bij standaardbodem) is gebruik gemaakt van in het laboratorium 
bepaalde gehalten aan lutum en/of organische stof. 
 
Overschrijdingen van de toetsingswaarden worden als volgt geïnterpreteerd: 
 
Grond 

� gemeten gehalte ≤ AW : niet verontreinigd 
� AW < gemeten gehalte ≤ T : licht verontreinigd 
� T < gemeten gehalte ≤ I : matig verontreinigd 
� gemeten gehalte > I : sterk verontreinigd 

 
Grondwater 

� gemeten concentratie ≤ S : niet verontreinigd 
� S < gemeten concentratie ≤ T : licht verontreinigd 
� T < gemeten concentratie ≤ I : matig verontreinigd 
� gemeten concentratie > I : sterk verontreinigd 

 
Bijlage 6 geeft een compleet overzicht van de uitgevoerde toetsingen. 
 

 Overschrijdingstabellen  

In onderstaande tabellen is een overzicht van de belangrijkste resultaten uit de toetsingen 
opgenomen. 
 
Tabel 7. Toetsing grond 

Code 
Monsters 
(m-mv) 

Bodem-
type 

Traject 
(m-mv) 

Opmerkingen/ 
motivatie 

Overschrijding(en) 

>AW >T >I 

MM1 
04 (0,00 - 0,50) 
06 (0,00 - 0,50) 

Zand 0,00 - 0,50 
Bijmenging van puin en 
kolengruis 

Cd, Cu, Hg, 
Pb, Zn, PAK 

- - 

MM2 
01 (0,75 - 1,25) 
05 (0,70 - 1,20) 

Klei 0,70 - 1,25 
Zintuigelijk schone 
ondergrond 

- - - 

 
Tabel 8. Toetsing grondwater 

Code Peilbuis 
Filtertraject 

(cm-mv) 
Stijghoogte 

(cm-mv) 
Opmerkingen/ 
motivatie 

Overschrijding(en) 

>S >T >I 

01-1-1 01 2,2-3,2 0,9 Standaard grondwater Ba - - 
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 Interpretatie van de analyseresultaten 

6.3.1 Grond 

Na toetsing van de analyseresultaten blijkt dat de zandige bovengrond (“wostcase”) licht verontreinigd 
is met zware metalen en PAK. De verontreinigingen in de bovengrond zijn waarschijnlijk gerelateerd 
aan de bodemvreemde bestanddelen (puin en kolengruis). In de zintuiglijk schone ondergrond (zand) 
zijn geen verontreinigingen vastgesteld.  

6.3.2 Grondwater  

In het grondwatermonster afkomstig uit peilbuis 01, is een licht verhoogde concentratie barium 
vastgesteld. De oorzaak van de lichte verontreiniging is onbekend. Vermoedelijk betreft het een 
natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde.  
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7  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 Conclusies 

• De bodem (tot 2,0 m-mv) op de locatie bestaat hoofdzakelijk uit zand op klei. De grondwaterstand 
bedraagt 0,9 m-mv. In de bodem zijn diverse bodemvreemde bestanddelen aangetroffen. De 
bestanddelen bevinden zich hoofdzakelijk in de bovengrond en bestaan uit grind, puin en 
kolengruis.  
 

• Op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal is tijdens uitvoering van het veldwerk geen 
asbestverdacht materiaal waargenomen. In het opgeboorde materiaal is echter wel een met name 
zwakke bijmenging met bodemvreemd materiaal (puin en kolengruis) vastgesteld. Bodemvreemd 
materiaal (met name puin en ander sloopafval) kan duiden op aanwezigheid van ophooglagen en 
asbest. Aangezien er sprake is van een hooguit een zwakke bijmenging van puin, wordt dit niet 
beschouwd als echt asbestverdacht. Alleen met een asbestonderzoek conform de NEN 5707 
(grond) en/of NEN 5897 (puin) kan met enige zekerheid de aan- of afwezigheid van asbest 
worden vastgesteld. De resultaten uit het huidig onderzoek geven met betrekking tot 
asbest(verontreiniging) daarom niet meer dan een indicatie.  

 

• De zandige bovengrond met bijmenging van bodemvreemd materiaal (puin en kolengruis) is licht 
verontreinigd met zware metalen en PAK. De verontreinigingen in de bovengrond zijn 
waarschijnlijk gerelateerd aan de bodemvreemde bestanddelen (puin en kolengruis). In de 
zintuiglijk schone ondergrond (zand) zijn geen verontreinigingen vastgesteld.  

 

• In het grondwater is een lichte verontreiniging met barium vastgesteld, Vermoedelijk betreft het 
een natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde. 

 

• De locatie wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik (wonen met tuin). Het 
bevoegd gezag in deze is echter de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 

 

 Aanbevelingen 

• Indien van de locatie grond wordt afgevoerd dient hierbij rekening te worden gehouden met de 
daarop van toepassing zijnde regelgeving van onder meer de Wet bodembescherming en het 
Besluit Bodemkwaliteit. De vrijkomende grond is buiten de onderzoekslocatie niet zonder meer 
herbruikbaar. 
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8  BETROUWBAARHEID ONDERZOEK 

Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd door ATKB (tenzij anders vermeld). ATKB is geen eigenaar van 
de te onderzoeken locatie en is onafhankelijk van de opdrachtgever, locatiegebruiker en -eigenaar.  
 
De werkzaamheden onder certificaat zijn conform de Kwalibo-regeling uitgevoerd onder het 
procescertificaat van ATKB te Zoetermeer voor de BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodem- en waterbodemonderzoek), Protocol 2001 (Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken 
van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen) en Protocol 2002 (Het nemen van 
grondwatermonsters). 
 
Het veldwerk onder certificaat is uitgevoerd door de volgende personen: 
� Dhr. E. Smit (Protocol 2001; ervaren veldwerker); 
� Dhr. J. van der Sluijs (Protocol 2002; ervaren veldwerker). 

 
De betreffende persoonsregistraties zijn opgenomen in bijlage 7. 
 
De BRL certificaten van ATKB zijn in te zien via http://www.at-kb.nl/nl/over-ons/kwaliteit. 
 
De analyses zijn uitgevoerd door een RvA geaccrediteerd laboratorium (voor AS3000 geaccrediteerde 
analyses). 
 
ATKB is in het bezit van een kwaliteitssysteem volgens NEN-EN-ISO9001:2008 en een 
veiligheidsmanagementsysteem conform VCA** en BTR (Branchegerichte Toelichting 
Railinfrastructuur). Tevens is ATKB lid van het Netwerk Groene Bureau’s (NGB) en de Vereniging 
Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht, door het steekproefsgewijs bemonsteren 
van bodemlagen, volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Hoewel ATKB de 
grootste zorgvuldigheid betracht bij het uitvoeren van bodemonderzoek is het, juist door deze 
steekproefsgewijze bemonstering, mogelijk dat plaatselijk afwijkingen in de samenstelling van de 
bodem aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. ATKB aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook.  
 
In dit kader wordt tevens opgemerkt dat ATKB niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van 
door derden verstrekte informatie en van eventueel door derden uitgevoerd (voor)onderzoek. Hierbij 
wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Beïnvloeding van 
bodemkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate er een 
langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid te worden betracht 
bij het gebruik van de onderzoeksresultaten. 



 

  

 

 
 
 
 
 

BIJLAGE 1 





Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 20151067

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 30 september 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

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

NIEUW-BEIJERLAND
A
2096

0 m 5 m 25 m
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3155

3770

3247

2884

2887

4209

1792

4172

3109

3156

2410

3583

4173

2096

2886

3157
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3582

3769

2602

3754

4141

2586

3767

2603

1922

2605

3110

2609

3755

2645

4142

3761

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=2604&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=3155&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=3770&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=3247&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=2884&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=2887&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=4209&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=1792&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=4172&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=3109&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=3156&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=2410&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=3583&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=4173&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=2096&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=2886&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=3157&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=4174&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=3582&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=3769&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=2602&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=3754&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=4141&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=2586&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=3767&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=2603&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=1922&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=2605&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=3110&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=2609&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=3755&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=2645&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=4142&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=3761&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: 20151067

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object NIEUW-BEIJERLAND A 2096
Achterdoel 37, 3264 AA NIEUW-BEIJERLAND
CC-BY Kadaster.



Kadastraal bericht object pagina 1 van 3
 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: NIEUW-BEIJERLAND  A  2096 30-9-2015
 Achterdoel 37  3264 AA NIEUW-BEIJERLAND 12:16:21
Uw referentie: 20151067
Toestandsdatum: 29-9-2015

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: NIEUW-BEIJERLAND A 2096
 Grootte: 4 a 58 ca
 Coördinaten: 82842-425133
 Omschrijving kadastraal object: WONEN
 Locatie: Achterdoel  37   
 3264 AA  NIEUW-BEIJERLAND
 Koopsom: € 129.500 Jaar: 2015  
 Ontstaan op: 21-10-1985
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75365     d.d. 13-7-2011 
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM
 Mevrouw Antje Flora Boender
 Scheepswerf  510   
 3264 LR  NIEUW-BEIJERLAND
 Geboren op: 27-07-1956
 Geboren te: NIEUW-BEIJERLAND
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  66616/9      d.d. 3-8-2015 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
NIEUW-BEIJERLAND  A  2096

 
Aantekening recht
 DOORHALING KOOP, ZIE ART. 7:3 BW
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Antje Flora Boender
 Scheepswerf  510   
 3264 LR  NIEUW-BEIJERLAND
 Geboren op: 27-07-1956
 Geboren te: NIEUW-BEIJERLAND
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 Ontleend aan: HYP4  66564/183      d.d. 28-7-2015 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=2096&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=157806043&subjectnummer=5605667860&voornaam=Antje Flora&voorvoegsel=&naam=Boender&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66616&nummer=9&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=157806043&subjectnummer=5605667860&voornaam=Antje Flora&voorvoegsel=&naam=Boender&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66564&nummer=183&z=HYPERLINK STUK


Kadastraal bericht object pagina 2 van 3
 Kadaster 

 
Betreft: NIEUW-BEIJERLAND  A  2096 30-9-2015
 Achterdoel 37  3264 AA NIEUW-BEIJERLAND 12:16:21
Uw referentie: 20151067
Toestandsdatum: 29-9-2015

 DOORHALING KOOP, ZIE ART. 7:3 BW
 Betrokken persoon:
 De heer Jan van Egmond
 Scheepswerf  510   
 3264 LR  NIEUW-BEIJERLAND
 Geboren op: 22-12-1955
 Geboren te: HEINENOORD
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 Ontleend aan: HYP4  66564/183      d.d. 28-7-2015 
 
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 De heer Jan van Egmond
 Scheepswerf  510   
 3264 LR  NIEUW-BEIJERLAND
 Geboren op: 22-12-1955
 Geboren te: HEINENOORD
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 Ontleend aan: HYP4  66616/9      d.d. 3-8-2015 
 
 

Gerechtigde
1/2 EIGENDOM
 De heer Jan van Egmond
 Scheepswerf  510   
 3264 LR  NIEUW-BEIJERLAND
 Geboren op: 22-12-1955
 Geboren te: HEINENOORD
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 
 Recht ontleend aan: HYP4  66616/9      d.d. 3-8-2015 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
NIEUW-BEIJERLAND  A  2096

 
Aantekening recht
 DOORHALING KOOP, ZIE ART. 7:3 BW
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Antje Flora Boender
 Scheepswerf  510   
 3264 LR  NIEUW-BEIJERLAND
 Geboren op: 27-07-1956
 Geboren te: NIEUW-BEIJERLAND
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 Ontleend aan: HYP4  66564/183      d.d. 28-7-2015 
 

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=158562203&subjectnummer=5614648937&voornaam=Jan&voorvoegsel=van&naam=Egmond&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66564&nummer=183&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=158562203&subjectnummer=5614648937&voornaam=Jan&voorvoegsel=van&naam=Egmond&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66616&nummer=9&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=158562203&subjectnummer=5614648937&voornaam=Jan&voorvoegsel=van&naam=Egmond&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66616&nummer=9&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=157806043&subjectnummer=5605667860&voornaam=Antje Flora&voorvoegsel=&naam=Boender&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66564&nummer=183&z=HYPERLINK STUK


Kadastraal bericht object pagina 3 van 3
 Kadaster 

 
Betreft: NIEUW-BEIJERLAND  A  2096 30-9-2015
 Achterdoel 37  3264 AA NIEUW-BEIJERLAND 12:16:21
Uw referentie: 20151067
Toestandsdatum: 29-9-2015

 DOORHALING KOOP, ZIE ART. 7:3 BW
 Betrokken persoon:
 De heer Jan van Egmond
 Scheepswerf  510   
 3264 LR  NIEUW-BEIJERLAND
 Geboren op: 22-12-1955
 Geboren te: HEINENOORD
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 Ontleend aan: HYP4  66564/183      d.d. 28-7-2015 
 
 BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
 Betrokken persoon:
 Mevrouw Antje Flora Boender
 Scheepswerf  510   
 3264 LR  NIEUW-BEIJERLAND
 Geboren op: 27-07-1956
 Geboren te: NIEUW-BEIJERLAND
 (Persoonsgegevens zijn conform GBA)
 Ontleend aan: HYP4  66616/9      d.d. 3-8-2015 
 

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=158562203&subjectnummer=5614648937&voornaam=Jan&voorvoegsel=van&naam=Egmond&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66564&nummer=183&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=157806043&subjectnummer=5605667860&voornaam=Antje Flora&voorvoegsel=&naam=Boender&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=66616&nummer=9&z=HYPERLINK STUK


Kadastraal bericht object pagina 1 van 1
 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: NIEUW-BEIJERLAND  A  1922 4-11-2015
 Achterdoel  NIEUW-BEIJERLAND 10:31:26
Uw referentie: 20151067
Toestandsdatum: 3-11-2015

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: NIEUW-BEIJERLAND A 1922
 Grootte: 4 a 81 ca
 Coördinaten: 82845-425124
 Omschrijving kadastraal object: ERF - TUIN
 Locatie: Achterdoel     
 NIEUW-BEIJERLAND
 Ontstaan op: 14-11-1985
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Gemeente Korendijk
 Voorstraat  31   
 3265 BT  PIERSHIL
 Postadres: Postbus: 3708
 3265 ZG  PIERSHIL
 Zetel: KORENDIJK
 KvK-nummer: 24483056 (Bron: NHR)
 Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.
 
 Recht ontleend aan: 84  BEL03/1190     d.d. 14-11-1985 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
NIEUW-BEIJERLAND  A  1922

Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten:
 HYP4  67112/141      d.d. 2-11-2015 
 HYP4  9008/8  reeks ROTTERDAM  

   d.d. 12-3-1986 
 AKTE VAN ALGEMENE VOORWAARDEN
 2BI  404     d.d. 2-10-1990 
 AKTE M.B.T. RECHTEN ZONDER BEPAALDE

AANWIJZING

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BEL03&sectie=A&perceelnummer=1922&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=RT
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=159283235&subjectnummer=5605665415&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Gemeente Korendijk&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=RT
http://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=24483056
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=67112&nummer=141&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=9008&nummer=8&reeks=RTD&z=HYPERLINK STUK&bewcode=RT


 

  

 

 
 
 
 
 

BIJLAGE 2 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omgevingsrapportage - bodem 

 

Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvrager R. Haaksma 

Telefoonnummer 088-1153209 

E-mail adres r.haaksma@at-kb.nl 

Uw opdrachtnummer en datum 20151067, d.d. 2-11-2015 

Zaaknummer 129196 

Ons kenmerk 2015029545 

Behandeld door 
Bram Vermaat, d.d. 5-11-2015 
e-mail: bph.vermaat@ozhz.nl telefoon: 078-7703268 

 

mailto:r.haaksma@at-kb.nl


Inleiding 

 

Voor u ligt een rapportage van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid met de beschikbare 

informatie over de milieuhygiënische kwaliteit van grond- en grondwater van het door u 

opgevraagde perceel. Daarnaast zijn gegevens over bedrijven met een milieuvergunning 

opgenomen in dit rapport. Dit rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit het 

bodem- en bedrijfsinformatiesysteem van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Het 

informatiesysteem bevat gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoeken, 

aanwezige, gesaneerde en buitengebruik gestelde ondergrondse brandstoftanks, historische 

bodembedreigende activiteiten en actuele bodembedreigende activiteiten. 

Met nadruk wordt gesteld dat dit rapport een geautomatiseerde samenvatting is van de in de 

informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid aanwezige gegevens. Voor 

nadere informatie over de in deze rapportage genoemde rapporten en inrichtingen dienen de 

betreffende dossiers te worden geraadpleegd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de OZHZ. 

Mogelijk zijn hier kosten aan verbonden. Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante 

informatie aanwezig is die niet in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland 

Zuid en dus in deze samenvatting is opgenomen.  

Dit milieurapport bestaat uit 3 hoofdstukken en 2 bijlagen:  

Hoofdstuk 1: Algemene informatie over de locatie  

Dit hoofdstuk bevat een algemene beschrijving van de locatiekenmerken (adres, kadastraal 

nummer, oppervlakte) en een overzichtskaart van het perceel. De kaart geeft de ligging van de 

locatie, eventuele bodemonderzoeken, tanks, historische en actuele informatie weer.  

Hoofdstuk 2: Informatie over de milieukwaliteit op de locatie  

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van activiteiten op de onderzoekslocatie, 

bestaande uit historische activiteiten, uitgevoerde bodemonderzoeken, ondergrondse 

brandstoftanks en gegevens over de aanwezige bedrijven met een vergunnings-/meldingsplicht 

vanuit de Wet milieubeheer. Ook rapporten die slechts een gedeeltelijke overlap met de 

onderzoekslocatie hebben staan in dit hoofdstuk vermeld.  

Hoofdstuk 3: Informatie over de milieukwaliteit in de directe omgeving van de locatie  

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van alle bodemgerelateerde activiteiten in een straal van 25 

meter rondom de onderzoekslocatie. 

Deze worden meegenomen omdat bodemverontreiniging een perceel-grensoverschrijdend 

probleem kan zijn. Een verontreiniging op het ene perceel kan van invloed zijn op de kwaliteit van 

de bodem van een aangrenzend perceel.  

Hoofdstuk 4: Algemene informatie  

Dit hoofdstuk geeft weer waar informatie betreffende de bodemkwaliteitskaart en de 

aanwezigheid van voormalige kassen en boomgaarden geraadpleegd kan worden.  

Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage  

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de gebruikte terminologie en geeft uitleg bij de informatie uit de 

hoofdstukken 2 en 3.  



Bijlage 2: Disclaimer  

Dit hoofdstuk bevat informatie over hoe de gegevens moeten worden geïnterpreteerd en 

waarvoor de rapportage wel en niet kan worden gebruikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Algemene informatie Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland 

 

Een overzicht van de onderzoekslocatie is hieronder weergegeven. 

 

Over het adres zijn de volgende algemene gegevens bekend: 

Adres Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland 

Kadastrale gegevens 

Gemeente Nieuw-Beijerland 

Sectie A 

Nummer 3769 

 

 

  



 

Kaart uit 1925 

 

 

Kaart uit 1957 

 



 

Kaart uit 1967 

 

 

Denk aan de voormalige sloten en boomgaarden. 

 

LET OP: Oude topografische kaarten zijn niet altijd even schaalvast. Dat betekent onvermijdelijk dat 
de ligging van objecten op de door ons geleverde oude topografie niet altijd correct is ten opzichte van 
de eveneens verstrekte huidige topografie. Dit effect is het sterkst bij de topografische kaart van 1925, 
maar kan ook bij de andere kaarten niet worden uitgesloten. Aanbevolen wordt daarom om altijd 
aanvullende geografische referenties te zoeken in topografische elementen die zowel op de oude 
kaart als in de huidige topografie voorkomen. 
 



2 Gegevens op Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland 

 

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 

 

Omschrijving bedrijf  Adres  Bedrijfsnaam  Periode  

dieseltank (ondergronds) Wilhelminastraat 20   1986 -  

machine- en apparatenreparatiebedrijf Wilhelminastraat 20  TOL, L.A.W. 1986 -  

autoreparatiebedrijf Wilhelminastraat 20   1986 -  

autowasserij Wilhelminastraat 20  TOL, L.A.W. 1980 -  

grondwerken bedrijf Wilhelminastraat 20  TOL, L.A.W. 1980 -  

benzinepompinstallatie (eigen 

gebruik) 

Wilhelminastraat 20  TOL, L.A.W. 1980 -  

 

Overzicht bodemonderzoeklocaties 

Onderzoekslocatie 'Wilhelminastraat 20-22'  

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Wilhelminastraat 20-22 (AA058800125)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: WILHELMINASTRAAT 20 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Potentieel Ernstig 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

Uitvoeren aanvullend OO 



Wbb code: ZH058809149 

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Sanerings evaluatie 01 02 1994 Onbekend Onbekend 

 

 

 

 



Onderzoekslocatie 'Achterdoel 11-15'  

 

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Achterdoel 11-15 (AA058800166)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: ACHTERDOEL 11 

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

beoordeling gekregen: 

Onverdacht/Niet verontreinigd 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  
Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de volgende 

vervolgstatus gekregen: 

voldoende onderzocht 

Wbb code: ZH058809189 

Type onderzoek  Datum  Resultaat onderzoek t.o.v. Wet Bodembescherming  

 Grond  Grondwater  

Verkennend onderzoek NEN 5740 01 02 2007 >AW >S 

 

 



 

 



 

 

Legenda  

< s / < d Geen verhoogde gehalten gemeten 

> S Licht verontreinigd (> streefwaarde) 

> T Matig verontreinigd (> tussenwaarde) 

> I Sterk verontreinigd (> interventiewaarde) 

Onbekend Geen informatie voorhanden 

 



Overzicht geregistreerde bedrijven met meldingsplicht in het kader van de Wet 

milieubeheer. (meldings- en/of vergunningsplicht) 

 

Er zijn bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid geen gegevens bekend over de aanwezigheid 

van meldings- en/of vergunningplichtige bedrijven. 

 



3 Gegevens in een straal van 25 meter rond Achterdoel 37 te Nieuw-

Beijerland 

 

Overzicht historische bodembedreigende activiteiten 

Omschrijving bedrijf  Adres  Bedrijfsnaam  Periode  

autoreparatiebedrijf Wilhelminastraat 20   - 1986 

dieseltank (ondergronds) Wilhelminastraat 20  TOL, L.A.W. - 1986 

machine- en apparatenreparatiebedrijf Wilhelminastraat 20  TOL, L.A.W. - 1986 

benzinepompinstallatie (eigen 

gebruik) 

Wilhelminastraat 20  TOL, L.A.W. - 1980 

autowasserij Wilhelminastraat 20  TOL, L.A.W. - 1980 

machine- en apparatenreparatiebedrijf Wilhelminastraat 20  TOL, L.A.W. - 1980 

grondwerken bedrijf Wilhelminastraat 20  TOL, L.A.W. - 1980 

dieseltank (ondergronds) Wilhelminastraat 20   - 1986 

 

Overzicht bodemonderzoeklocaties 

Er zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 

 

Overzicht geregistreerde bedrijven met meldingsplicht in het kader van de Wet 

milieubeheer. (meldings- en/of vergunningsplicht) 

 

Tabel Inrichtingen op de locatie  

L.A.W. Tol  

De inrichting is bekend onder de naam:  L.A.W. Tol (D-00001988) 

De inrichting staat geregistreerd op het 

volgende adres:  

Wilhelminastraat 20 Nieuw-Beijerland 

Omschrijving:   

Status:  gesloten 

 

Wettelijk kader:  

 Soort wet  Soort vergunning  Afgifte 

datum  

Status  

 Vergunnen Wet milieubeheer 18-03-

1986 

Toegekend 



 Vergunnen Wet milieubeheer 25-04-

1980 

Toegekend 

Tanks:                              

Omschrijving Inhoud (l) Inhoud Materiaal Ligging Saneringswijze Gesaneerd 

d.d. 

Gesaneerd 

door 
                            

 8000 liter.  benzine  ondergronds                                

Memo: Omschrijving overig prod. KB-meetpaalnummer Datum T0-onderzoek Datum 

laatste monitoring Vervaldatum verzekering Tank buiten gebruik Datum 

tanksanering Buiten gebruikstel. vlgs Tank verwijderd ONBEKEND Bevoegd gezag 

ingestemd T-eind ondz. uitgevoerd Indien nee tank afgevuld 

                            

13168 8000 liter.  benzine  ondergronds saneringswijze 

onbekend 

conversie 

2010 

  

                            

Memo: Omschrijving overig prod. KB-meetpaalnummer Datum T0-onderzoek Datum 

laatste monitoring Vervaldatum verzekering Tank buiten gebruik Datum 

tanksanering Buiten gebruikstel. vlgs Tank verwijderd ONBEKEND Bevoegd gezag 

ingestemd T-eind ondz. uitgevoerd Indien nee tank afgevuld 

                            

19385 12000 liter.  Dieselolie  ondergronds saneringswijze 

onbekend 

conversie 

2010 

  

                            

Memo: Omschrijving overig prod. KB-meetpaalnummer Datum T0-onderzoek Datum 

laatste monitoring Vervaldatum verzekering Tank buiten gebruik Datum 

tanksanering Buiten gebruikstel. vlgs Tank verwijderd ONBEKEND Bevoegd gezag 

ingestemd T-eind ondz. uitgevoerd Indien nee tank afgevuld 

                            

 

 

4 Algemene informatie 

Bodemkwaliteitskaart  

Ten aanzien van informatie over de algemene bodemkwaliteit (gemiddelde) van de zone waarin 

de locatie is gelegen, wordt verwezen naar de bodemkwaliteitskaart van de regio Zuid-Holland 

Zuid. Deze is bereikbaar via www.ozhz.nl 

Voormalige boomgaarden en kassen  

Op veel locaties in de regio Zuid-Holland Zuid waren in de periode 1950-1975 boomgaarden en 

kassen aanwezig (en zijn wellicht nog steeds aanwezig). Deze locaties zijn verdacht voor het 

voorkomen van verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen in de bodem. Indien op een perceel 

in de genoemde periode een boomgaard of een kas aanwezig is geweest, dient derhalve bij 

bodemonderzoek aanvullende aandacht te worden besteed aan het voorkomen van organochloor 

bestrijdingsmiddelen in de bovengrond. De aanwezigheid van voormalige boomgaarden en kassen 

is helaas niet geautomatiseerd af te leiden uit de gegevensbestanden van de omgevingsdienst. 

Daarom wordt verwezen naar de internetsite www.watwaswaar.nl. Hierop zijn onder andere de 

topografische kaarten van 1958 en 1969 beschikbaar. Op deze kaarten zijn boomgaarden 

herkenbaar als gestippelde groene of witte percelen en kassen als rood gearceerde percelen. 



Bijlage 1: Algemene uitleg bij deze rapportage 

 

1.1 Inleiding 

 

De hoofdstukken 2 en 3 bevatten een beschrijving van de bodemgerelateerde activiteiten op de 

locatie. Of op een locatie bodemonderzoek is uitgevoerd hangt af van vele factoren. Zo verplicht 

de overheid bodemonderzoek bij een bouwvergunningen en worden vaak bodemonderzoeken 

uitgevoerd bij transacties van grond. Ook kan het zijn dat een verontreiniging bij toeval aan het 

licht is gekomen waarna de overheid en/of eigenaar overgaan tot een nader onderzoek. Als er 

geen bodeminformatie over een locatie in het bodeminformatiesysteem bij de Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid te vinden is, is dit echter geen garantie dat er ook geen bodemverontreiniging 

aanwezig is. Om inzicht te krijgen in locaties met een risico op het voorkomen van 

bodemverontreiniging zijn de bodembedreigende activiteiten uit het verleden in kaart gebracht. 

Deze zijn ondergebracht in het zogenaamde HBB bestand. Deze informatie is opgenomen in het 

onderhavige rapport. 

 

1.2 Wat u moet weten over Historische Bodembedreigende Activiteiten (HBB 

bestand) 

 

Dit zijn activiteiten die zich in het verleden op de onderzoekslocatie hebben voorgedaan en 

waarvan de mogelijkheid bestaat dat ze de bodem verontreinigd hebben. De gegevens zijn 

afkomstig uit oude bestanden en tekeningen, zoals het hinderwetarchief, milieuarchief en de 

bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze historische informatie zegt iets over het 

vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan leiden tot 

vervolgonderzoek. 

 

1.3 Wat u moet weten over bodemonderzoeklocaties (verrichte 

bodemonderzoeken) 

 

Een historisch bodemonderzoek zegt nog niets over de daadwerkelijke bodemkwaliteit. Pas na 

uitvoering van een of meerdere bodemonderzoek(en) kan een inschatting worden gemaakt van 

een eventuele verontreiniging op de locatie. 

Als ergens een bodemonderzoek is verricht, en dit rapport wordt bij de Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid aangeboden dan worden de onderzoekslocatie en het rapport geregistreerd in het 

bodeminformatiesysteem. van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Alle beschikbare 

rapportages behorend tot de onderzoekslocatie worden tevens aan deze locatie gekoppeld. 

In de hoofdstukken 2 en 3 wordt per onderzoekslocatie een samenvatting gegeven. Zo'n 

samenvatting ziet er als volgt uit: 

 



Onderzoekslocatie "Woningbouwcomplex Brinklaan 155-365 (IBS102)"  

De onderzoekslocatie is bekend onder de naam: Woningbouwcomplex Brinklaan 155-365 

(IBS102) (AA038100354)  

De locatie staat geregistreerd op het volgende adres: Brinklaan 155 

Op de locatie is de volgende beschikking afgegeven:  

Op basis van de beschikbare informatie heeft de locatie de 

volgende beoordeling gekregen: 

Pot. Ernstig 

Op basis van de beschikbare informatie voor de locatie de 

volgende vervolgstatus van toepassing: 

Uitvoeren NO 

 
Op deze onderzoekslocatie zijn de volgende (deel)onderzoeken uitgevoerd  

Type onderzoek  

Datum 

onderzoek  

Resultaat onderzoek t.o.v. Wet 

Bodembescherming   

  
Bodem  Grondwater  

 

Historisch onderzoek 10-9-1993    

NVN Onderzoek 1-8-1993 >S >T 
 

 

 

Het oranje deel geeft de naam van de onderzoekslocatie aan. 

Het gele deel geeft een samenvatting van de beschikbare informatie in het 

bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 

Het blauwe deel geeft een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken. 

 

Beoordeling verontreiniging (in het gele deel)  

De analyseresultaten in relatie tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de 

verontreinigingsituatie. Op basis van hiervan wordt een locatie beoordeeld. Hieronder volgt een 

opsomming: 

Niet verontreinigd: Op de locatie heeft een historisch onderzoek uitgewezen dat er geen 

verontreinigingsbronnen aanwezig zijn. 

Of op de locatie is bodemonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5740. Tijdens dit onderzoek is 

aandacht besteed aan alle, mogelijk op de locatie, voorkomende (historische) 

verontreinigingsbronnen. Het gehalte van de gemeten stoffen kleiner dan de 

achtergrondwaarden.  

Niet Ernstig: Op de locatie is sprake van een bodemverontreiniging, maar uit onderzoek blijkt dat 

geen sprake is van een ernstige bodemverontreiniging. De gemeten gehalte zijn gelijk of hoger 

dan de achtergrondwaarden, maar overschrijden de interventiewaarden niet. Er is in principe geen 

noodzaak tot vervolgonderzoek. De kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het 

vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet in alle gevallen vrij toepasbaar. 



Pot. Ernstig: Potentieel ernstig. Mogelijk is sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Een locatie wordt als potentieel ernstig beschouwd als een matige of 

sterke verontreiniging in de bodem, zowel de grond of/ en het grondwater is aangetroffen. De 

omvang van de verontreiniging is nog onvoldoende in beeld. Een locatie wordt tevens als 

potentieel ernstig gekwalificeerd als er bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden 

zonder dat aan de hand van bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid 

tot bodemverontreiniging. De locatie is dan verdacht met betrekking tot het voorkomen van 

bodemverontreiniging. 

Pot. Spoedeisend: Potentieel spoedeisend. Een locatie wordt als potentieel spoedeisend 

gekwalificeerd als er substantiële bodembedreigende handelingen hebben plaatsgevonden zonder 

dat aan de hand van bodemonderzoek is geverifieerd of deze handelingen hebben geleid tot 

bodemverontreiniging. De locatie is dan verdacht met betrekking tot het voorkomen van een 

spoedeisende bodemverontreiniging.  

Pot. Urgent: Potentieel Urgent. Is "oude" terminologie, Urgent is vervangen door de term 

"Spoedeisend". Zie pot. Spoedeisend. 

Pot. verontreinigd: Potentieel verontreinigd. De locatie is verdacht op het voorkomen van 

bodembedreigende handelingen. Het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar 

dat er op de locatie geen geval van ernstige bodemverontreiniging aanwezig is.  

Ernstig, geen spoed: Door het bevoegdgezag Wbb is doormiddel van een beschikking vastgelegd 

dat sprake is van een sterke verontreiniging met een omvang groter dan 25 m3 grond en/of 100 

m3 grondwater. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen gezondheids-, ecologische- en/of 

verspreidingsrisico's zijn. Bij herinrichting van de verontreinigde locatie (bijvoorbeeld nieuwbouw) 

of bij grondverzet geldt een saneringsverplichting. 

Ernstig, niet urgent: Zie Ernstig, geen spoed 

Ernstig, spoed niet bepaald: Er is sprake van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond 

en/of 100 m3 grondwater waarvan de spoed (risico's) niet zijn vastgesteld. Afhankelijk van de 

verontreinigingsituatie kan dit wenselijk zijn. 

Ernstig, geen risico's bepaald: Zie Ernstig, spoed niet bepaald 

Ernstig, spoed, risico's wegnemen en uiterlijk saneren voor 2015: Er is sprake van een sterke 

bodemverontreiniging met een omvang van meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater. 

Door het bevoegd gezag Wbb is bepaald dat de aanwezige verontreiniging een dermate actueel 

gevaar voor de volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding vormt, dat het risico 

direct dient te worden weggenomen. De sanering van de verontreiniging dient voor 2015 plaats 

te vinden. 

Urgent, san binnen 4 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering 

van de verontreiniging dient binnen 4 jaar plaats te vinden. Door het bevoegd gezag Wbb is 

bepaald dat de aanwezige verontreiniging een dermate actueel gevaar voor de volksgezondheid, 

en/of het ecosysteem en/of verspreiding vormt, dat sanering dient plaats te vinden binnen 4 jaar 

na vaststelling. 

Urgent san binnen 5-10 jaar: Urgent of spoedeisend geval van bodemverontreiniging, de sanering 

van de verontreiniging dient binnen 5 tot 10 jaar plaats te vinden. Idem als bij hierboven alleen 



zijn de risico's minder spoedeisend waardoor sanering kan plaatsvinden binnen 10 jaar na 

vaststelling. (NB. de bepaling van spoedeisendheid is destijds uitgevoerd op basis van 'oud' 

beleid. Op basis van het huidige beleid wordt de spoedeisendheid wellicht als hoger beschouwd) 

Urgent, start sanering voor 2015: Idem als bij hierboven alleen zijn de risico's minder 

spoedeisend waardoor sanering dient te worden gestart voor 2015. (NB. de bepaling van 

spoedeisendheid is destijds uitgevoerd op basis van 'oud' beleid. Op basis van het huidige beleid 

wordt de spoedeisendheid wellicht als hoger beschouwd) 

Niet ernstig, licht tot matig verontreinigd: Er is sprake van licht tot matige verontreinigde grond. 

Het bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de matige verontreiniging geen onderdeel uitmaakt 

van een ernstig geval van bodemverontreiniging. De kwaliteit van de bodem kent wel 

beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond is niet vrij toepasbaar. 

Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd: Er is sprake van een sterke verontreiniging. Bodem 

onderzoek heeft uitgewezen dat de omvang criteria, meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 

grondwater boven de interventiewaarde, zijn niet overschreden. Op basis van de 

verontreinigsituatie zijn er geen gezondheids-, ecologische- en/of verspreidingsrisico's. De 

kwaliteit van de bodem kent wel beperkingen bij het vrijkomen van deze grond. Deze grond is 

niet vrij toepasbaar. 

 

Vervolgstatus (in het gele deel)  

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de locatie) worden de 

noodzakelijke vervolgstappen vastgesteld. De vervolgstatus zegt niets over de termijn 

waarbinnen een en ander moet plaatsvinden. We onderscheiden de onderstaande stappen 

(activiteiten): 

Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige bodemonderzoeken of 

op grond van een goedgekeurd evaluatierapport (naar aanleiding van een bodemsanering) is 

vervolgonderzoek niet noodzakelijk. 

Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respectievelijk het uitvoeren van een Historisch 

(bodem) Onderzoek, een Orienterend Onderzoek, een nader bodemonderzoek, een aanvullend 

bodemonderzoek een saneringonderzoek en het opstellen van een saneringsplan. 

Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater moeten 

worden gesaneerd. Sanering van grond kan inhouden dat de verontreinigingen worden 

verwijderd, of dat de risico's die de verontreiniging oplevert worden weggenomen.  

Uitvoeren tijdelijke beveiliging: Het plaatsen van tijdelijke sanerende maatregelen met als doel 

verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico's van de verontreiniging terug te 

dringen.  

Uitvoeren (aanvullende) saneringsevaluatie: De resultaten van de bodemsanering (hoeveelheid 

verwijderde grond, bereiktresultaat, etc) worden vastgelegd in een rapport. 

Uitvoeren actieve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplichtingen die door 

het bevoegd gezag Wbb zijn vastgelegd in een beschikking. 



Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding plaatsvindt van 

de verontreinigde componenten. De verplichting tot het ondernemen van deze activiteiten zijn in 

een Wbb beschikking vastgelegd.  

Registratie restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De aard en 

omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij het bevoegd gezag Wbb. Bij het 

kadaster wordt deze locatie ook geregistreerd.  

 

Type onderzoek (in het blauwe deel)  

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een andere doel en uitvoeringsstrategie. 

De volgende onderzoekstypen worden onderscheiden: 

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende activiteiten. 

De locatie is bijvoorbeeld afkomstig uit de lijst van de Kamer van Koophandel. 

Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Op basis van locatie 

bezoek, gesprekken met betrokkenen en of archiefonderzoek is onderzocht of er aanwijzingen zijn 

voor bodembedreigende activiteiten. 

Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van asbest of 

een calamiteit). Een beperkt onderzoek geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit. 

BOOT onderzoek: Een beperkt onderzoek in de nabijheid van een tank. Dit type bodemonderzoek 

geeft geen uitsluitsel over de algemene bodemkwaliteit. 

Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de locatie is veldanalytisch bodemonderzoek verricht 

om te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen verschillende typen 

onderzoek zijn die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele verontreiniging aan het licht 

te brengen. (OO = oriënterend onderzoek, NVN = indicatief bodemonderzoek conform de 

Nederlandse Voornorm en NEN = verkennend bodemonderzoek conform de Nederlandse 

Eenheidsnorm (NEN 5740)). 

Nulsituatie onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar de 

bodem (verder)verontreinigd heeft wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd. Indien later blijkt 

dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan de eigenaar hiervoor 

aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de vestiging van bedrijven op een locatie die 

potentieel bodembedreigende activiteiten uitvoeren. 

Onderzoek op omvang: (nader onderzoek)Onderzoek naar de grootte van de aangetroffen 

verontreiniging en het vaststellen van de ernst en de spoed. 

Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader 

bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.  

Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planmatige beschrijving van de 

saneringsmethode en/of de saneringstechnieken. 

Saneringsevaluatie uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar 

aanleiding van een sanering. 



 

Analyseresultaten (in het blauwe deel)  

De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van kleuren en letters. De combinatie 

tussen deze geven aan of de bodem verontreinigd is of niet.  

De letters hebben de volgende betekenis (conform de Wet bodembescherming). 

A = Achtergrondwaarde 

S = Streefwaarde 

T = Tussenwaarde 

I = Interventiewaarde 

In feite geven de letters een concentratieniveau aan dat iets zegt over de aard van de 

verontreiniging en de sanering daarvan.  

Streefwaarde, of huidige achtergrondwaarde: is de waarde waarbij sprake is van grond die 

geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van een of meerdere stoffen de streefwaarde wordt 

overschreden, is sprake van een lichte bodemverontreiniging. 

Tussenwaarde: Als van een of meerdere stoffen de tussenwaarde wordt overschreden, is sprake 

van een matige bodemverontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor 

uitvoering van nader bodemonderzoek. 

Interventiewaarde: Als van een of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden, is 

sprake van een sterke bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de risico's voor 

de volksgezondheid, ecologische risico's en verspreidingsrisico's bepalen de ernst en de spoed 

van het geval. In veel gevallen zal het namen van maatregelen kunnen worden uitgesteld tot een 

zogenoemd "natuurlijk moment" (zoals nieuwbouw). 

NB. de in de rapportage aangegeven concentratieniveaus betreffen de hoogst gemeten 

concentraties tijdens een onderzoek. Dit betekent niet op voorhand dat vergelijkbare 

concentraties binnen het gehele onderzoeksgebied voorkomen. Meer duidelijkheid over het 

voorkomen van de weergegeven verontreinigingen kan alleen worden verkregen door het inzien 

van de betreffende onderzoeksrapporten. 

1.4 Wat u moet weten over tankgegevens 

 

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze olie 

werd opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een 

bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in Ondergrondse 

Tanks) is opslag van olie in ondergrondse tanks niet langer toegestaan. Oude buitengebruik 

gestelde tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA (Keuringsinstituut voor 

Waterleidingsartikelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon gemaakt en gevuld met zand, 

mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik gestelde tanks die nu nog niet zijn 

behandeld moeten worden verwijderd. Een bodemonderzoek is dan verplicht. 

1.5 Geregistreerde inrichtingen in het kader van de Wet milieubeheer 

 



In de paragraaf 'Overzicht geregistreerde inrichtingen met meldingsplicht in het kader van de Wet 

Milieubeheer', wordt een overzicht gegeven van de inrichtingen op en in de omgeving van het 

perceel. 

Van een inrichting worden de algemene gegevens getoond en wordt een overzicht gegeven van 

de activiteiten. 

Algemene gegevens  

Een inrichting kan 3 verschillende statussen hebben: Actief, Historisch en Niet-actief. 

Actief betekend: Op de locatie is nog een WM 

Omschrijving  

Hier wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van de inrichting. 

 

1.6 Algemene bodemkwaliteit 

 

Naast de in deze rapportage aangeven locatiespecifieke informatie, is bij de Omgevingsdienst 

Zuid-Holland Zuid ook algemene informatie bekend over de chemische bodemkwaliteit van het 

gebied waarin de locatie is gelegen. Per onderscheiden functiezone (wonen, landbouw, industrie, 

etc.) is de bodemkwaliteit van de onverdachte locaties binnen de zone vastgesteld. Deze 

informatie is gegenereerd uit de duizenden reeds uitgevoerde bodemonderzoeken binnen de regio 

Zuid-Holland Zuid. Deze informatie is beschikbaar via www.ozhz.nl 



Bijlage 2: Disclaimer 

 

Deze rapportage betreft een geautomatiseerde samenvatting van de op het moment van 

aanvragen aanwezige gegevens in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland 

Zuid. De basisgegevens uit de informatiesystemen zijn in de regel door derden aangeleverd. 

Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de 

informatiesystemen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en dus in deze samenvatting is 

opgenomen. Ook is het vanzelfsprekend mogelijk dat na het moment van aanvragen aanvullende 

gegevens door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid worden verkregen, of dat recent verkregen 

informatie nog niet in het informatiesysteem is ingevoerd. Deze rapportage dient derhalve te 

worden gezien als een momentopname. Vanwege het mobiele karakter van sommige 

bodemverontreinigingen kan ook niet worden uitgesloten dat de verontreinigingssituatie sinds het 

uitvoeren van een bodemonderzoek is gewijzigd. Aangezien het invoeren van gegevens 

mensenwerk is, kan evenmin worden uitgesloten dat bij het invoeren invoer- en 

interpretatiefouten zijn gemaakt. 

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is niet aansprakelijk voor enige directe schade dan wel 

enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de 

verontreinigingssituatie anders is dan in dit rapport is vermeld. In het geval van koop/verkoop 

adviseert de omgevingsdienst om bij twijfel aan de representativiteit van de in dit rapport 

vermelde gegevens alsnog bodemonderzoek op de betreffende locatie te laten uitvoeren. 

Deze rapportage kan in de regel niet worden gebruikt bij meldingen of vergunningsaanvragen 

waarvoor een bodemonderzoek is vereist. Kopieën van de in deze rapportage vermelde rapporten 

kunnen hier mogelijk wel voor worden gebruikt. Dit is afhankelijk van de onderzoekseisen vanuit 

de melding/vergunning en de aard, ouderdom en kwaliteit van het betreffende onderzoek.  
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Projectnummer: 20151067

Projectnaam: Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland Boormeester: E. Smit

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

Datum: 21-10-2015

Boormeester: Edwin Smit

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

1

2

3

4

5

6

7

tegel0,00

Edelmanboor
-0,05

Uiterst grindhoudend, zwak 
zandhoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-0,25

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
grindhoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-0,75

Klei, matig zandig, zwak roesthoudend, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-1,70

Klei, sterk zandig, zwak 
schelphoudend, neutraalgrijs, 
Edelmanboor-2,20

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
schelphoudend, neutraalgrijs, 
Edelmanboor-2,70

Klei, sterk zandig, laagjes veen, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-3,20

Boring: 02

Datum: 21-10-2015

Boormeester: Edwin Smit

0,00

0,25

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindhoudend, zwak 
puinhoudend, zwak wortelhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: 03

Datum: 21-10-2015

Boormeester: Edwin Smit

0,00

0,25

0,50

1

braak0,00

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

-0,50

Boring: 04

Datum: 21-10-2015

Boormeester: Edwin Smit

0,00

0,25

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak kolengruishoudend, 
zwak puinhoudend, zwak 
wortelhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

-0,50



Projectnummer: 20151067

Projectnaam: Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland Boormeester: E. Smit

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 05

Datum: 21-10-2015

Boormeester: Edwin Smit

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

1

2

3

4

5

braak0,00

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

-0,70

Klei, zwak zandig, zwak roesthoudend, 
bruingrijs, Edelmanboor

-2,00

Boring: 06

Datum: 21-10-2015

Boormeester: Edwin Smit

0,00

0,25

0,50

1

braak0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak grindhoudend, zwak 
puinhoudend, zwak wortelhoudend, 
zwak kolengruishoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-0,50

Boring: 07

Datum: 21-10-2015

Boormeester: Edwin Smit

0,00

0,25

0,50

1

gras0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor-0,50



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

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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ALcontrol B.V.

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

ATKB
R. Haaksma
Nijverheidsweg 22
3251  LP  STELLENDAM

Uw projectnaam : Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland
Uw projectnummer : 20151067
ALcontrol rapportnummer : 12201626, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : MVE53UB7

Rotterdam, 28-10-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20151067. 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 B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 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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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 MM1 04 (0-50) 06 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM2 MM2 01 (75-125) 05 (70-120)

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 78.7  80.1        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S 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 7.7  0.8        

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 15  8.9        

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 100  <20        

cadmium mg/kgds S 0.68  <0.2        

kobalt mg/kgds S 6.2  4.3        

koper mg/kgds S 51  6.0        

kwik mg/kgds S 0.27  <0.05        

lood mg/kgds S 100  12        

molybdeen mg/kgds S 0.77  <0.5        

nikkel mg/kgds S 16  9.5        

zink mg/kgds S 290  35        

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 0.05  <0.01        

fenantreen mg/kgds S 1.1  0.03        

antraceen mg/kgds S 0.29  <0.01        

fluoranteen mg/kgds S 2.9  0.08        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 1.5  0.03        

chryseen mg/kgds S 1.7  0.04        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 1.1  0.02        

benzo(a)pyreen mg/kgds S 1.9  0.04        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 1.3  0.03        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 1.4  0.03        

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

mg/kgds S 13.24 1) 0.314 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        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S <1  <1        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S <1  <1        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 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

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

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 MM1 04 (0-50) 06 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM2 MM2 01 (75-125) 05 (70-120)

Analyse Eenheid Q 001 002    

fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12 - C22 mg/kgds  6  <5        

fractie C22 - C30 mg/kgds  10  <5        

fractie C30 - C40 mg/kgds  5  <5        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 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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Analyserapport

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.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
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 AS3010-5 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
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 A9423751 21-10-2015 21-10-2015 ALC201  
001 A9423764 21-10-2015 21-10-2015 ALC201  
002 A9423767 21-10-2015 21-10-2015 ALC201  
002 A9424659 21-10-2015 21-10-2015 ALC201  
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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.

MM1MM1 04 (0-50) 06 (0-50)
001
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ALcontrol B.V.

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

ATKB
R. Haaksma
Nijverheidsweg 22
3251  LP  STELLENDAM

Uw projectnaam : Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland
Uw projectnummer : 20151067
ALcontrol rapportnummer : 12204783, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : Y7Y1ADC8

Rotterdam, 03-11-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20151067. 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 B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 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 Grondwater
(AS3000)

01-01-1 01-01-1 01 (-)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 250          

cadmium µg/l S 0.29          

kobalt µg/l S <2          

koper µg/l S <2.0          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2.0          

molybdeen µg/l S 2.7          

nikkel µg/l S <3          

zink µg/l S 22          

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          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

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 <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

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

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

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

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

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

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

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

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 Grondwater
(AS3000)

01-01-1 01-01-1 01 (-)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25          

fractie C12 - C22 µg/l  <25          

fractie C22 - C30 µg/l  <25          

fractie C30 - C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

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.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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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) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
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

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G8969302 29-10-2015 29-10-2015 ALC236  
001 B1498368 29-10-2015 29-10-2015 ALC204  
001 G8969296 29-10-2015 29-10-2015 ALC236  



 

  

 

 
 
 
 
 

BIJLAGE 6 





(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 29-10-2015 - 08:03)

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK

droge stof % 78.7 78.7 --

gewicht artefacten g <1 --

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % 7.7 7.7 --

lutum (bodem) % vd DS 15 15 --

barium
+

mg/kg 100 148 148 -- 920 20

cadmium mg/kg 0.68 0.801 0.801 * WO 0.6 6.8 13 0.2

kobalt mg/kg 6.2 9 9 <=AW 15 102 190 3

koper mg/kg 51 64.2 64.2 * IN 40 115 190 5

kwik mg/kg 0.27 0.309 0.309 * WO 0.15 18 36 0.05

lood mg/kg 100 117 117 * WO 50 290 530 10

molybdeen mg/kg 0.77 0.77 0.77 <=AW 1.5 96 190 1.5

nikkel mg/kg 16 22.4 22.4 <=AW 35 68 100 4

zink mg/kg 290 381 381 * IN 140 430 720 20

naftaleen mg/kg 0.05 0.05 -- -

fenantreen mg/kg 1.1 1.1 -- -

antraceen mg/kg 0.29 0.29 -- -

fluoranteen mg/kg 2.9 2.9 -- -

benzo(a)antraceen mg/kg 1.5 1.5 -- -

chryseen mg/kg 1.7 1.7 -- -

benzo(k)fluoranteen mg/kg 1.1 1.1 -- -

benzo(a)pyreen mg/kg 1.9 1.9 -- -

benzo(ghi)peryleen mg/kg 1.3 1.3 -- -

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 1.4 1.4 -- -

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 13.24 13.2 13.2 * IN 1.5 21 40 0.35

PCB 28 ug/kg <1 0.909 -- -

PCB 52 ug/kg <1 0.909 -- -

PCB 101 ug/kg <1 0.909 -- -

PCB 118 ug/kg <1 0.909 -- -

PCB 138 ug/kg <1 0.909 -- -

PCB 153 ug/kg <1 0.909 -- -

PCB 180 ug/kg <1 0.909 -- -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 6.36 6.36 <=AW 20 510 1000 4.9

fractie C10 - C12 mg/kg <5 4.55 -- --

fractie C12 - C22 mg/kg 6 7.79 -- --

fractie C22 - C30 mg/kg 10 13 -- --

fractie C30 - C40 mg/kg 5 6.49 -- --

totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 26 26 <=AW 190 2595 5000 35

Monstercode

12201626-001

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

MINERALE OLIE

Monsteromschrijving

MM1 MM1 04 (0-50) 06 (0-50)

KORRELGROOTTEVERDELING

METALEN

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

Monsteromschrijving MM1

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Projectnaam Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland

Projectcode 20151067



(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 29-10-2015 - 08:03)

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK

droge stof % 80.1 80.1 --

gewicht artefacten g <1 --

aard van de artefacten - Geen

organische stof (gloeiverlies) % 0.8 0.8 --

lutum (bodem) % vd DS 8.9 8.9 --

barium
+

mg/kg <20 29.1 29.1 -- 920 20

cadmium mg/kg <0.2 0.218 0.218 <=AW 0.6 6.8 13 0.2

kobalt mg/kg 4.3 8.62 8.62 <=AW 15 102 190 3

koper mg/kg 6.0 10 10 <=AW 40 115 190 5

kwik mg/kg <0.05 0.0452 0.0452 <=AW 0.15 18 36 0.05

lood mg/kg 12 16.7 16.7 <=AW 50 290 530 10

molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35 <=AW 1.5 96 190 1.5

nikkel mg/kg 9.5 17.6 17.6 <=AW 35 68 100 4

zink mg/kg 35 61.5 61.5 <=AW 140 430 720 20

naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -- -

fenantreen mg/kg 0.03 0.03 -- -

antraceen mg/kg <0.01 0.007 -- -

fluoranteen mg/kg 0.08 0.08 -- -

benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03 -- -

chryseen mg/kg 0.04 0.04 -- -

benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02 -- -

benzo(a)pyreen mg/kg 0.04 0.04 -- -

benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03 -- -

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03 -- -

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.314 0.314 0.314 <=AW 1.5 21 40 0.35

PCB 28 ug/kg <1 3.5 -- -

PCB 52 ug/kg <1 3.5 -- -

PCB 101 ug/kg <1 3.5 -- -

PCB 118 ug/kg <1 3.5 -- -

PCB 138 ug/kg <1 3.5 -- -

PCB 153 ug/kg <1 3.5 -- -

PCB 180 ug/kg <1 3.5 -- -

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5 <=AW 20 510 1000 4.9

fractie C10 - C12 mg/kg <5 17.5 -- --

fractie C12 - C22 mg/kg <5 17.5 -- --

fractie C22 - C30 mg/kg <5 17.5 -- --

fractie C30 - C40 mg/kg <5 17.5 -- --

totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70 <=AW 190 2595 5000 35

Monstercode

12201626-002

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

MINERALE OLIE

Monsteromschrijving

MM2 MM2 01 (75-125) 05 (70-120)

KORRELGROOTTEVERDELING

METALEN

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

Monsteromschrijving MM2

Monstersoort Grond (AS3000)

Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Projectnaam Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland

Projectcode 20151067



AR

BT

BC

AT

AC

AW

T

I

RBK

- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

--- Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

+ De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 

beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

WO Wonen

IN Industrie

>I Groter dan interventiewaarde

>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

som IW > 1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)

^ Enkele parameters ontbreken in de som

NT>I Niet toepasbaar of groter dan interventiewaarde

NT Niet toepasbaar

*

**

***

Rood
> Interventiewaarde (BI > 1), niet Toepasbaar > interventiewaarde, niet toepasbaar, nooit toepasbaar,  niet toepasbaar (> S),   

Oranje
>= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau)

Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau)

Blauw
>= Achtergrond waarde (BI < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen

Verklaring toetsingsoordelen

Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Kleur informatie

ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)

ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)

Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)

Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)

Regeling Bodem Kwaliteits eis

Legenda

Verklaring kolommen

Resultaat op het analyserapport

Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.

Toetsoordeel



Analyse                 Eenheid                 AW                     Wo                   Ind                   I                   

cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13

kobalt mg/kg 15 35 190 190

koper mg/kg 40 54 190 190

kwik mg/kg 0.15 0.83 4.8 36

lood mg/kg 50 210 530 530

molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190

nikkel mg/kg 35 39 100 100

zink mg/kg 140 200 720 720

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.5 6.8 40 40

som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000

totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000

*                   

Legenda normenblad                 

AW                   = Achtergrondwaarden                   

WO                   = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen                   

IND                   = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie                   

I                   = Interventiewaarden                   

Normen en definities                   

Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads

Normenblad                 

                       Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

METALEN

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

MINERALE OLIE



(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 04-11-2015 - 09:49)

Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  S  T  I  RBK

barium ug/l 250 250 250 * >S 50 338 625 20

cadmium ug/l 0.29 0.29 0.29 <=S 0.4 3.2 6 0.2

kobalt ug/l <2 1.4 <2 <=S 20 60 100 2

koper ug/l <2.0 1.4 <2.0 <=S 15 45 75 2

kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05 <=S 0.05 0.18 0.3 0.05

lood ug/l <2.0 1.4 <2.0 <=S 15 45 75 2

molybdeen ug/l 2.7 2.7 2.7 <=S 5 152 300 2

nikkel ug/l <3 2.1 <3 <=S 15 45 75 3

zink ug/l 22 22 22 <=S 65 432 800 10

benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 0.2 15 30 0.2

tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 7 504 1000 0.2

ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 4 77 150 0.2

o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- - 0.1

p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- - 0.2

xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21 <=S 0.2 35 70 0.21

styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 6 153 300 0.2

naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02 <=S 0.01 35 70 0.02

1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 7 454 900 0.2

1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 7 204 400 0.2

1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 <=S 0.01 5.0 10 0.1

cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- - 0.1

trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -

som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14 <=S 0.01 10 20 0.14

dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 0.01 500 1000 0.2

1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 - 0.8 40 80 0.2

1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 - 0.8 40 80 0.2

1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 - 0.8 40 80 0.2

som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42 <=S 0.8 40 80 0.42

tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 <=S 0.01 20 40 0.1

tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1 <=S 0.01 5.0 10 0.1

1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1 <=S 0.01 150 300 0.1

1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1 <=S 0.01 65 130 0.1

trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 24 262 500 0.2

chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 6 203 400 0.2

vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2 <=S 0.01 2.5 5 0.2

tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 --- 630 0.2

fractie C10 - C12 ug/l <25 17.5 <25 -- --

fractie C12 - C22 ug/l <25 17.5 <25 -- --

fractie C22 - C30 ug/l <25 17.5 <25 -- --

fractie C30 - C40 ug/l <25 17.5 <25 -- --

totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50 <=S 50 325 600 50

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC

12204783-001

som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^--

som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002

Monstercode

12204783-001

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

MINERALE OLIE

Monsteromschrijving

01-01-1 01-01-1 01 (-)

METALEN

VLUCHTIGE AROMATEN

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

Monsteromschrijving 01-01-1

Monstersoort Grondwater (AS3000)

Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

Projectnaam Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland

Projectcode 20151067



AR

BT

BC

AT

AC

AW

T

I

RBK

- Geen toetsoordeel mogelijk

-- Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing

--- Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde

<=S Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde

>S Groter dan de streefwaarde

>I Groter dan interventiewaarde

>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden

^ Enkele parameters ontbreken in de som

*

**

***

Rood niet Toepasbaar > interventiewaarde, niet toepasbaar, nooit toepasbaar,  niet toepasbaar (> S),

Blauw >= Achtergrond waarde (BI < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen

Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Kleur informatie

Interventie waarde (door ALcontrol beheerd)

Regeling Bodem Kwaliteits eis

Verklaring toetsingsoordelen

Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd)

Toetsoordeel

ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend)

ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald)

Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd)

Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving)

Legenda

Verklaring kolommen

Resultaat op het analyserapport

Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.



Analyse Eenheid S I

barium ug/l 50 625

cadmium ug/l 0.4 6

kobalt ug/l 20 100

koper ug/l 15 75

kwik ug/l 0.05 0.3

lood ug/l 15 75

molybdeen ug/l 5 300

nikkel ug/l 15 75

zink ug/l 65 800

benzeen ug/l 0.2 30

tolueen ug/l 7 1000

ethylbenzeen ug/l 4 150

xylenen (0.7 factor) ug/l 0.2 70

styreen ug/l 6 300

naftaleen ug/l 0.01 70

1,1-dichloorethaan ug/l 7 900

1,2-dichloorethaan ug/l 7 400

1,1-dichlooretheen ug/l 0.01 10

dichloormethaan ug/l 0.01 1000

som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.01 20

som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.8 80

tetrachlooretheen ug/l 0.01 40

tetrachloormethaan ug/l 0.01 10

1,1,1-trichloorethaan ug/l 0.01 300

1,1,2-trichloorethaan ug/l 0.01 130

trichlooretheen ug/l 24 500

chloroform ug/l 6 400

vinylchloride ug/l 0.01 5

tribroommethaan ug/l 630

totaal olie C10 - C40 ug/l 50 600

*

Legenda normenblad

S = Streefwaarden

I = Interventiewaarden

Normen en definities

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

MINERALE OLIE

Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads

Normenblad

Toetskeuze: T.13: Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

METALEN

VLUCHTIGE AROMATEN

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
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Verkennend bodemonderzoek <<locatie>> 
Rapport: <<projectnummer>>/<<documentnummer>>, fotoreportage d.d. <<datum>> 
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Projectcode: 20160117
Projectnaam: Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland Getekend volgens NEN 5104

Boring: 101

Datum: 17-02-2016

GWS: 60

0

25

50

75

100

1

2

3

gras0

Zand, matig fijn, sterk siltig, sterk 
humeus, resten puin, antropogeen, 
donkerbruin

15

Zand, matig fijn, kleiïg, matig humeus, 
grijsbruin

50

Klei, zwak zandig, grijsbeige
100

Boring: 102

Datum: 17-02-2016

GWS: 60

0

25

50

75

100

125

150

1

2

3

gras0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak 
wortelhoudend, gebiedseigen, zwak 
puinhoudend, antropogeen, bruingrijs

100

Klei, matig zandig, zwak humeus, zwak 
roesthoudend, gebiedseigen, neutraalgrijs

150

Boring: 103

Datum: 17-02-2016

GWS: 60

0

25

50

75

100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, kleiïg, matig humeus, 
grijsbruin

100



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
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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

Blad 1 van 7

ALcontrol B.V.

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

ATKB
E. Schiedon
Prins Bernhardlaan 147
3241 TA  MIDDELHARNIS

Uw projectnaam : Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland
Uw projectnummer : 20160117
ALcontrol rapportnummer : 12250802, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : XMLRYDPE

Rotterdam, 25-02-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20160117. 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 B.V., 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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Rapportagedatum

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-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01 101 (0-15) 103 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM02 102 (0-50) 102 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 74.5  79.8        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 6.4  4.1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 9.0  7.1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 130  81        

cadmium mg/kgds S 0.59  0.39        

kobalt mg/kgds S 7.5  6.4        

koper mg/kgds S 33  23        

kwik mg/kgds S 0.17  0.31        

lood mg/kgds S 150  330        

molybdeen mg/kgds S 0.86  <0.5        

nikkel mg/kgds S 20  15        

zink mg/kgds S 230  180        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.03  0.03        

fenantreen mg/kgds S 0.54  0.47        

antraceen mg/kgds S 0.13  0.12        

fluoranteen mg/kgds S 1.4  1.2        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.92  0.65        

chryseen mg/kgds S 0.72  0.75        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.51  0.42        

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.87  0.72        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.65  0.54        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.63  0.52        

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

mg/kgds S 6.4 1) 5.42 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

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

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S <1  <1        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S <1  <1        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

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

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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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-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01 101 (0-15) 103 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM02 102 (0-50) 102 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002    

fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12-C22 mg/kgds  9  19        

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5        

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5        

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

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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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 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.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

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

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. 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 AS3010-5 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
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 A9451575 17-02-2016 17-02-2016 ALC201  
001 A9451002 17-02-2016 17-02-2016 ALC201  
002 A9451573 17-02-2016 17-02-2016 ALC201  
002 A9451582 17-02-2016 17-02-2016 ALC201  
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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-

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.

MM01101 (0-15) 103 (0-50)
001
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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-

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.

MM02102 (0-50) 102 (50-100)
002
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ALcontrol B.V.

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

ATKB
E. Schiedon
Prins Bernhardlaan 147
3241 TA  MIDDELHARNIS

Uw projectnaam : Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland
Uw projectnummer : 20160117
ALcontrol rapportnummer : 12255371, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : P2Z1DS8I

Rotterdam, 03-03-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20160117. 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 B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 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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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-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M03 102 (0-50)
002 Grond (AS3000) M04 102 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 80.3  78.1        

gewicht artefacten g S 14  17        

aard van de artefacten - S stenen  stenen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.0  2.6        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 9.6  8.9        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
lood mg/kgds S 83  120        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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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 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.
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Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
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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

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
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).

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 A9451582 17-02-2016 17-02-2016 ALC201  
002 A9451573 17-02-2016 17-02-2016 ALC201  



 

  

 

 
 
 
 
 

BIJLAGE 6 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 25-02-2016 - 07:32) 

 

Projectnaam Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland 
Projectcode 20160117 
Monsteromschrijving MM01 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 74.5 74.5  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.4 6.4  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 9.0 9.0  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 130 269 269  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.59 0.775 0.775 * WO 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7.5 14.9 14.9  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 33 49 49 * WO 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.17 0.213 0.213 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 150 195 195 * WO 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.86 0.86 0.86  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 20 36.8 36.8 * WO 35 68 100 4 
zink mg/kg 230 372 372 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
fenantreen mg/kg 0.54 0.54  -- -     
antraceen mg/kg 0.13 0.13  -- -     
fluoranteen mg/kg 1.4 1.4  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.92 0.92  -- -     
chryseen mg/kg 0.72 0.72  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.51 0.51  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.87 0.87  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.65 0.65  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.63 0.63  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 6.4 6.4 6.4 * WO 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.09  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.09  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.09  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.09  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.09  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.09  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.09  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 7.66 7.66  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.47  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 9 14.1  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 5.47  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 5.47  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 21.9 21.9  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12250802-001 MM01 101 (0-15) 103 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 25-02-2016 - 07:32) 

 

Projectnaam Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland 
Projectcode 20160117 
Monsteromschrijving MM02 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 79.8 79.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.1 4.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 7.1 7.1  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 81 192 192  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.39 0.571 0.571  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 6.4 14.4 14.4  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 23 38.1 38.1  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.31 0.405 0.405 * WO 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 330 458 458 ** IN 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 15 30.7 30.7  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 180 325 325 * IN 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
fenantreen mg/kg 0.47 0.47  -- -     
antraceen mg/kg 0.12 0.12  -- -     
fluoranteen mg/kg 1.2 1.2  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.65 0.65  -- -     
chryseen mg/kg 0.75 0.75  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.42 0.42  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.72 0.72  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.54 0.54  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.52 0.52  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 5.42 5.42 5.42 * WO 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.71  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12 12  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.54  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 19 46.3  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 8.54  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 8.54  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 34.1 34.1  <=AW 190 2595 5000 35 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12250802-002 MM02 102 (0-50) 102 (50-100) 
 

  



Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
AT  ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend) 
AC  ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd) 
T  Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door ALcontrol beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet Toepasbaar > Interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde, (BI > 1) 
Roze  Niet toepasbaar, nooit toepasbaar niet toepasbaar (> S), 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde (BI < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen 
   

  



Normenblad 
Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

 

Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
METALEN 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1.5 6.8 40 40 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

      

 

     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 04-03-2016 - 09:23) 

 

Projectnaam Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland 
Projectcode 20160117 
Monsteromschrijving M03 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 80.3 80.3  --      
gewicht artefacten g 14   --      
aard van de artefacten - Stenen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.0 4  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 9.6 9.6  --      

           

METALEN 
lood mg/kg 83 111 111 * WO 50 290 530 10 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12255371-001 M03 102 (0-50) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 12.0.0,  toetsingsdatum: 04-03-2016 - 09:23) 

 

Projectnaam Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland 
Projectcode 20160117 
Monsteromschrijving M04 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  AR  BT  AT  AC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 78.1 78.1  --      
gewicht artefacten g 17   --      
aard van de artefacten - Stenen        
organische stof (gloeiverlies) % 2.6 2.6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 8.9 8.9  --      

           

METALEN 
lood mg/kg 120 166 166 * WO 50 290 530 10 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
12255371-002 M04 102 (50-100) 
 

  



Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
AT  ALcontrol toetsings resultaat (door ALcontrol berekend) 
AC  ALcontrol toetsings conclusie (door ALcontrol bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door ALcontrol beheerd) 
T  Tussenwaarde (door ALcontrol berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door ALcontrol beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet Toepasbaar > Interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door ALcontrol beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde, (BI > 1) 
Roze  Niet toepasbaar, nooit toepasbaar niet toepasbaar (> S), 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde (BI < 0.5), > streefwaarde, industrie of wonen 
   

  



Normenblad 
Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 

 

Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
METALEN 
lood mg/kg 50 210 530 530 

      

 

     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 
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datum 2-8-2016
dossiercode    20160802-39-13475

Waterparagraaf verkorte procedure Achterdoel 37 Achterdoel 37 Nieuw-Beijerland

Belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de watertoets, die sinds 1 november 2003
wettelijk is verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in ruimtelijke plannen een beschrijving op te nemen van de gevolgen van het
plan voor de waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige
doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen
betreffen zowel de waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met
hemelwater, lozingen op oppervlaktewater). Het waterschap is naast waterbeheerder ook wegbeheerder. Dit belang wordt ook
meegenomen in het watertoetsproces.
Deze waterparagraaf heeft betrekking op het plan Achterdoel 37 .

Waterbeleid
De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit in landen in de EU.
Aan alle oppervlaktewateren in een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld die in 2015 moeten worden bereikt.
Ruimtelijk relevant rijksbeleid is verwoord in de Nota Ruimte en het Nationaal Waterplan.

Op provinciaal niveau zijn de Provinciale Structuurvisie, het Provinciaal Waterplan en de Verordening Ruimte richtinggevend
voor ruimtelijke plannen.

Het Waterbeheerplan van het waterschap vormt het beleidskader voor de regionale waterbeheertaak. De ruggengraat van het
plan wordt gevormd door de doelstellingen voor waterkwantiteit en waterkwaliteit. Belangrijkste ruimtelijk relevante thema s zijn
de Kaderrichtlijn Water en het Nationaal Bestuursakkoord Water. Daarnaast zijn Keur en leggers van het waterschap belangrijk
regelstellende instrumenten waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden.

Het Beleidsplan Waterkeringen Kijk op Dijk en Duin omvat de hoofdlijnen van beleid, visie en richting met betrekking tot het
beheer van de waterkeringen. In het beleidsplan staat beschreven welke aspecten met betrekking tot waterkeringen in
(bestemmings)plannen een nadere verankering behoeven. Hierbij is het uitgangspunt dat de kern- en beschermingszones,
zoals opgenomen in de legger, opgenomen moeten worden in het (bestemmings)plan. In de toekomst geldt dit ook voor het
profiel van vrije ruimte ten behoeve van eventuele toekomstige dijkversterkingen.

Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met het waterschap opgestelde (deel)gemeentelijk Waterplan en het
(deel)gemeentelijk Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.

Watersysteem

In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. Dit betekent concreet dat
droge perioden worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en stank, en dat in natte perioden geen overlast optreedt
door hoge grondwaterstanden of inundaties vanuit oppervlaktewateren. Problemen worden niet afgewenteld op andere
gebieden of latere generaties. Het principe eerst vasthouden, dan bergen, dan pas afvoeren is hierbij leidend. Rijk, provincies
en gemeenten hebben in het Nationaal Bestuursakkoord Water doelen vastgelegd voor het op orde brengen van het
watersysteem.

Afvalwaterketen

Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een goede waterkwaliteit. Door te
voorkomen dat grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater door rioolstelsels worden afgevoerd, neemt het aantal
overstorten van verontreinigd rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe.
Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van oppervlaktewateren waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van het effluent
ontvangende oppervlaktewater. Indien het schone hemelwater door middel van infiltratie in het gebied wordt vastgehouden
alvorens het wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, draagt dit bovendien bij aan de duurzaamheid van het watersysteem.
Vandaar dat het principe eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren een belangrijk uitgangspunt is bij nieuwe
stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van het bestaande rioolstelsel is
oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is lozing op het
oppervlaktewater via een bodempassage gewenst.

 

Wegenbeleid



Het Wegenbeleidsplan Wegen naar de toekomst van waterschap Hollandse Delta vormt het beleidskader voor de
wegenbeheertaak.

Belangrijkste relevante thema s zijn de verkeersveiligheid, berijdbaarheid en weginrichting, en bereikbaarheid en mobiliteit.
Daarnaast is de Keur van het waterschap een belangrijk regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet
worden gehouden.

Wateraspecten plangebied

Waterhuishouding

Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen schadelijke gevolgen
voor de waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen wateroverlast of grondwateroverlast
geconstateerd. De toename van het verharde oppervlak is minder dan 500 m2 en er zal geen oppervlaktewater worden
gedempt. Binnen of aangrenzend aan het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Het plangebied bevindt zich niet
binnen een beschermingszone van de belangrijkste typen watergangen.

Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer

In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via een gemengd stelsel

Er worden geen (bouw)materialen toegepast waardoor het afstromende hemelwater bijvoorbeeld door uitloging verontreinigd
kan raken.

In het plan wordt er naar gestreefd het voorkeursbeleid van het waterschap op te volgen.

Grondwater

Het plan mag niet resulteren in een blijvende grondwaterpeilverlaging of in vervuiling van het grondwater. Na aanleg dient de
ontwatering (het verschil tussen de grondwaterstand en maaiveld) in het plangebied minstens 70 centimeter te bedragen

Wegen

Het plan voorziet niet in een nieuwe aansluiting op een weg buiten de bebouwde kom daarnaast ligt het plangebied niet in een
obstakelvrije zone van het waterschap.

Watertoetsproces

De initiatiefnemer heeft het waterschap geinformeerd over het plan door gebruik te maken van de Digitale Watertoets. Toetsing
aan de kaartlagen en beantwoording van de vragen heeft ertoe geleid dat de verkorte watertoetsprocedure is toegepast. Het
plan heeft een geringe invloed op de belangen van het waterschap.

De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap geeft een positief wateradvies.

De WaterToets 2014
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Samenvatting

Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en booronderzoek uitgevoerd voor 
sloop- en bouwwerkzaamheden aan de Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland. 

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA, 
protocollen 4002 en 4003. In het kader van het onderzoek zijn kaarten, 
databases en literatuur geraadpleegd om tot een gespecificeerde archeologische
verwachting van het gebied te komen.

De ingreep bestaat uit de sloop en bouw van een woonhuis (ca. 112 m2) met 
garage (ca. 30 m2) op een perceel van 630 m2.

Het plangebied ligt in het Zeeuws kleigebied. De top van het Pleistoceen ligt 
tussen -16 en -17 m NAP. Op de pleistocene afzettingen liggen marineafzettingen
van de Formatie van Naaldwijk, onderverdeeld in een Laagpakket van Wormer 
en een Laagpakket van Walcheren, gescheiden door Hollandveen. In elk van 
deze geologische pakketten kunnen archeologische resten aanwezig zijn. 

In het plangebied zijn vijf boringen geplaatst tot maximaal 480 cm diep. Uit het 
booronderzoek blijkt dat de top van het Laagpakket van Wormer op 460 cm -mv 
(-449 cm NAP) ligt en de top van het Hollandveen op 410 cm -mv (-399 cm NAP).
In de top van het Laagpakket van Walcheren bevindt zich een bouwvoor met 
daaronder een omgewerkt pakket. De top van dit omgewerkte pakket met een 
dikte van 30 tot 60 cm ligt tussen 20 en 50 cm -mv (-24 en 65 cm NAP).

In het omgewerkte pakket wad-kwelderafzettingen bevinden zich archeologische 
indicatoren uit de Nieuwe tijd. De indicatoren vormen een aanwijzingen dat in het 
plangebied mogelijk waardevolle archeologische resten aanwezig zijn uit de 
periode van de stichting van het dorp Nieuw-Beijerland en de eerste eeuwen 
daarna.

Het archeologisch niveau ligt boven de ontgravingsdiepte van de nieuwbouw, 
waardoor bij de voorgenomen ontwikkeling eventuele archeologische waarden 
worden vergraven. 

Een archeologisch proefsleuvenonderzoek is niet goed mogelijk aangezien het 
vlak van de nieuwbouw grotendeels overlapt met de bestaande woning. Daarom 
wordt aanbevolen om de civiele graafwerkzaamheden voor sloop en voor 
nieuwbouw van de woning en garage te voorzien van een archeologische 
begeleiding.

Dit onderzoek is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is echter nooit uit te 
sluiten dat bij graafwerkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen 
op plaatsen en dieptes waar die niet worden verwacht. Eventuele archeologische
resten is men verplicht te melden bij de Minister van OCW in overeenstemming 
met artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt aangeraden 
om contact op te nemen met de gemeente Korendijk.

Bureau voor Archeologie Rapport 243 Nieuw-Beijerland Achterdoel 37
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1 Inleiding

Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor de 
sloop en nieuwbouw van een woning met bijgebouwen aan de Achterdoel 37 te
Nieuw-Beijerland. 

In het gebied geldt een vastgesteld archeologisch beleid.1 Het plangebied ligt in 
bestemmingsplan “Nieuw-Beijerland”. In het plangebied geldt de 
dubbelbestemming Waarde Archeologie 1. Dit betekent dat voor 
bouwwerkzaamheden met een oppervlak groter dan 30 m2 een archeologisch 
onderzoek moet worden uitgevoerd. 

Het plangebied (fig. 2) heeft een oppervlak van ongeveer 630 m2.  De beoogde 
ontwikkeling leidt tot een bodemverstoring tot naar verwachting 80 cm of dieper. 
Hiermee overschrijdt het plan de vrijstellingscriteria en geldt de verplichting om 
een onderzoek op de locatie uit te voeren.

Het onderzoeksgebied is een zone met straal van circa 500 m om de 
ontwikkeling heen.

In Nederland wordt voor het vaststellen van de archeologische waarde van een 
plangebied de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.3) 
gehanteerd. Gemeenten kunnen hierop aanvullende uitvoeringskaders 
vaststellen. De gemeente Korendijk heeft geen aanvullende uitvoeringskaders 
vastgesteld voor het uitvoeren van archeologisch vooronderzoek, noch zijn deze 
voor dit project afzonderlijk opgesteld. 

1 (Huizer, Benjamins, en Van der A 2009)

Bureau voor Archeologie Rapport 243 Nieuw-Beijerland Achterdoel 37
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1.1 Doelstelling en vraagstelling
Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde 
archeologische verwachting. Het doel van het veldonderzoek is het controleren 
en verfijnen van de archeologische verwachting zodat een beslissing genomen 
kan worden over hoe met eventuele archeologische waarden rekening moet 
worden gehouden bij de voorgenomen werkzaamheden.

Het veldonderzoek is uitgevoerd als booronderzoek (IVO – O) heeft de 
verkennende en karterende vorm. Met het verkennende veldonderzoek wordt 
inzicht verkregen in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van 
invloed zijn op de locatiekeuze in het verleden. Hiermee kunnen kansarme zones
worden uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd. Met een kartering 
kan de aanwezigheid van archeologische waarden in kansrijke bodemlagen in 
kaart worden gebracht.

De volgende onderzoeksvragen zijn in dit onderzoek gebruikt:

• Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?

• Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van 
geomorfologie, geologie en bodemkunde?

• Is sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of is deze (deels) 
verstoord? Indien sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang van 
de verstoring?

• Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied 
aanwezig, en zo ja, wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en 
datering hiervan?

• Indien er (mogelijk) archeologische waarden aanwezig zijn:

• Worden deze archeologische waarden verstoord door de voorgenomen 
bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?

• Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening te 
houden met deze archeologische waarden?

Bureau voor Archeologie Rapport 243 Nieuw-Beijerland Achterdoel 37
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2 Bureauonderzoek

2.1 Methode
Het bureauonderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de
KNA 3.3, protocol 4002.2

In het kader van het onderzoek zijn kaarten, databases en literatuur 
geraadpleegd om tot een gespecificeerde archeologische verwachting van het 
gebied te komen. Eerst wordt het plan- en onderzoeksgebied vastgesteld en het 
onderzoek gemeld bij ARCHIS. Daarna wordt achtereenvolgens de aardkundige, 
archeologische en historische context van het te onderzoeken gebied 
bestudeerd. Deze gegevens leiden tot het opstellen van een gespecificeerde 
verwachting. In de gespecificeerde verwachting worden de mogelijk aanwezige 
archeologische waarden beschreven in termen van onder meer de diepteligging, 
omvang, ouderdom en conservering.

Genoemde stappen leidden tot onderhavig rapport en het openbaar maken van 
de resultaten bij ARCHIS en het e-Depot voor de Nederlandse Archeologie.3 In 
de hierna volgende hoofdstukken worden de belangrijkste onderzoeksgegevens 
gepresenteerd.

2.2 Huidige situatie en beoogde ingreep
Het plangebied ligt in de gemeente Korendijk, in de bebouwde kern van Nieuw-
Beijerland, aan de Achterdoel 37 (fig. 3 en 4). Het plangebied wordt gevormd 
door de kadastrale percelen 2096 en 1922 (gedeeltelijk). In het plangebied staat 
een woning uit 1911.4 De woning is verwaarloosd en onbewoond en de 
schuur/aanbouw aan de achterzijde is onlangs gesloopt (fig. 5). De huidige 
bebouwing is uit 1911.5 De woning heeft geen kelder en is vermoedelijk ondiep 
op staal gefundeerd. 

De beoogde ingreep bestaat uit het slopen van de woning en op ongeveer 
dezelfde plaats een nieuwe woning te bouwen (fig. 2). Achterop het perceel wordt
een schuur gebouwd. Het perceel heeft een omvang van 630 m2.  De 
bouwtekeningen zijn nog niet beschikbaar. Op basis van de schets in fig. 2 heeft 
de nieuwe woning een omvang van ongeveer 112 m2 en ligt deze iets verschoven
vergeleken met de huidige woning; ongeveer 50 m2 van het vlak van de nieuwe 
woning valt buiten het huidige bebouwde vlak. De nieuwe schuur heeft een 
omvang van ongeveer 30 m2. De nieuwbouw wordt gerealiseerd zonder kelders 
en met een fundering op staal. De ontgravingsdiepte is maximaal 80 cm -mv. Er 
zijn geen egalisatie-, ontgrondings- of ophogingswerkzaamheden voorzien.

2.3 Aardkunde
De aardkundige gegevens staan samengevat in tabel 1. 

De top van het Pleistoceen ligt tussen -16 en -17 m NAP. Er zijn geen 
rivierduinen. De top van de Laagpakket van Wormer (voorheen Afzettingen van 

2 (CCvD 2013)
3 (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Data Archiving and Networking Services)
4 (Kadaster 2013)
5 (Kadaster 2013)
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Calais) ligt tussen -4 en -5 m NAP.6 Hierop liggen veen (Formatie van 
Nieuwkoop, Hollandveen Laag) en jonge afzettingen van het Laagpakket van 
Walcheren (voorheen: Afzettingen van Duinkerke, fig. 6 en 7). Het veen is 
gevormd tussen ongeveer 2750 v. Chr. tot in de Middeleeuwen.7 Deze jonge 
zeeafzettingen zijn vermoedelijk in de Late Middeleeuwen gevormd tijdens 
overstromingen nadat de veengebieden werden ontgonnen, inklonken en 
zodoende kwetsbaar werden. Het dorp Nieuw-Beijerland ligt op de jonge 
zeeafzettingen.

Op zowel de bodemkaart als de geomorfologische kaart valt het plangebied in de
bebouwde kom (fig. 8 en 9). Buiten de bebouwde kom, ten zuiden van het 
plangebied, liggen kalkrijke poldervaaggronden (Mn15A) op een getij-oeverwal. 
De getij-oeverwal behoort tot de Beijerlandse Kreek die langs de zuidzijde van 
Nieuw-Beijerland in oostelijke richting loopt.

De hoogte van het maaiveld ligt aan de oostzijde van het perceel op 0,7 m NAP 
en aan de westzijde op 0,2 m NAP (fig. 10). De hogere ligging aan de oostzijde 
kan een relatie hebben met de woningbouw uit de jaren '60 van de panden die 
aan de oostzijde aan het perceel grenzen; mogelijk is bij de bouw het peil 
verhoogd en daarbij eveneens de achterzijde van het plangebied. Op de hoogte-
reliëfkaart zijn geen natuurlijke landschapsvormen herkenbaar. 

In het plangebied zijn geen bodemverontreinigingen of saneringen bekend.8 Het 
veldwerk van onderhavig archeologisch onderzoek is gelijktijdig met het 
milieuhygiënisch onderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn nog niet 
bekend.

De opdrachtgever geeft aan dat de afgelopen 30 jaar geen grond- en 
bouwwerkzaamheden op het perceel zijn uitgevoerd. 

In Dinoloket en BISNederland staan geen voor het plangebied relevante 
boorprofielen geregistreerd.9

Bron Situatie plangebied, omschrijving

Geologie (fig. 6 en 7)10 A0.3b: Afzettingen van Duinkerke IIIb op Hollandveen op Afzettingen 
van Calais/Gorkum (overwegend klei op zand).

Bodemkunde (fig. 8)11 Bebouwd – buiten de bebouwde kom liggen kalkrijke 
poldervaaggronden (Mn15A).

Geomorfologie (fig. 9)12 Bebouwd – buiten de bebouwde kom ligt een vlakte van getijafzettingen
(2M35) en een kreek (3K34: getij-oeverwal en 2R13: getij-
kreekbedding).

AHN (fig. 10) Het maaiveld in plangebied ligt tussen 0,2 en 0,7 m NAP. Er zijn geen 
natuurlijke landschapsvormen herkenbaar.

Tabel 1: Aardkundige waarden.

2.4 Bewoning en historische situatie
In het Laat-Paleolithicum en Mesolithicum ligt het plangebied in de riviervlakte 

6 (Van Staalduinen 1979; De Mulder 2003)
7 (Dinoloket)
8 (Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu)
9 (Alterra Wageningen UR 2012; Dinoloket)
10 (Verbraeck en Bisschops 1971; Van Staalduinen 1979)
11 (Vos, Steur, en Heijink 1984; Alterra Wageningen UR 2012)
12 (Alterra 2004)
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van de Rijn en de Maas. Waarschijnlijk trekken groepen mensen rond die leven 
van de jacht, het verzamelen van voedsel en de visvangst. Gezien de grote 
diepte waarop deze niveaus voorkomen (circa -10 m NAP) is hierover niets 
bekend.

In de Late Middeleeuwen bestaat het landschap in de omgeving van het 
plangebied deels uit een binnenzee en deels uit een gebied bestaande uit gorzen
en slikken, platen en geulen. De begroeide gorzen worden gebruikt als weiland 
voor vee. In 1532 verandert het landschap van de polder enigszins – in sommige 
reconstructies ontstaat bij een stormvloed het Spui die vanaf dat moment de 
scheiding tussen Voorne-Putten en de Hoeksche Waard vormt. In andere 
reconstructies bestaat het Spui al vóór de 15e eeuw.13

In 1557 wordt de polder “Beijerland, Moerkerken, Cromstrijen en de Greup” 
bedijkt en wordt het dorp (Oud-) Beijerland gesticht. Het toponiem 'Beijerland' 
verwijst naar de vrouw van de stichter Lamoraal van Egmont. Drie decennia later 
worden enkele kilometers westelijk hiervan de polder en het dorp Nieuw-
Beijerland gesticht. Het dorp ligt op de noordoever van de 'Beijerlandse kreek', de
restgeul van een laatmiddeleeuwse kreek.14 

Het dorp Nieuw-Beijerland is in tegenstelling tot andere dorpen in de omgeving 
bebouwd in carré-vorm (vierkant), en ruim van opzet. Dit is nog goed te zien in de
ligging van de Voorstraat/Voordoel en de daaraan evenwijdig liggende 
Middelstraat/Middeldoel en de Achterstraat/Achterdoel, ook de Wilhelminastraat 
(vroeger Achterweg geheten) en de na de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) 
aangelegde Julianastraat. De naamgeving 'Doel' verwijst in veel historische 
steden naar de plaats waar de schutterij oefent (schietbaan). Het is onduidelijk of 
het hier dezelfde herkomst heeft.

Het dorp wordt afgebeeld op de kaart van Blaeu uit 1631. Het bestaat uit 
lintbebouwing langs de dijk, enkele woningen langs de 'Spuy Kreek' en een kerk. 
Het is opvallend dat de huidige carré vorm van het dorp op deze kaart ontbreekt. 
De huidige kerk heeft het bouwjaar van 1703.15

Op de kadastrale minuut van begin 19e eeuw staat het dorp wel als carré 
afgebeeld. Het stratenpatroon in het centrum is op deze kaart zoals vandaag de 
dag. Het plangebied ligt op een onbebouwd perceel aan het Achterdoel. 

De uitgaven van de Bonnekaarten uit 1881 (fig. 13) tot en met 1921 geven 
eenzelfde beeld. In 1911 wordt de huidige woning op het perceel gebouwd. Op 
de topografische kaart van 1943 staat deze afgebeeld (fig. 15 en 16).

2.5 Bekende archeologische en ondergrondse 
bouwhistorische waarden
Archeologische waarnemingen en onderzoeksmeldingen staan weergegeven in 
fig. 17 en toegelicht in tabel 2. De belangrijkste gegevens worden hieronder 
samengevat.

In het plangebied heeft niet eerder onderzoek plaatsgevonden, noch liggen in het
plangebied archeologische waarnemingen. In een straal van 500 m liggen wel 
verschillende onderzoeksmeldingen en waarnemingen.

13 (Van den Bosch en Ras 2000)
14 Duinkerke IIIb kreek
15 (Kadaster 2013)
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Driehonderd meter westelijk is voor nieuwbouw aan de Kerkstraat 2 een 
booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd (onderzoeken 52.270 
en 53.099, waarneming 435.422). Bij het booronderzoek is een ondoordringbare 
laag met veel puin aangetroffen, mogelijk resten van een pastorie uit de 18e 
eeuw. Bij het proefsleuvenonderzoek zijn echter geen funderingen aangetroffen, 
maar wel is geadviseerd de sloop van de bestaande bebouwing archeologisch te 
laten begeleiden.

Driehonderd meter zuidelijk is buiten de huidige bebouwde kom voor een 
dorpsuitbreiding bij de Dorpsweg een bureau- en booronderzoek uitgevoerd 
(onderzoek 46.143). Bij het onderzoek zijn geen oude cultuurlagen aangetroffen 
en in geen van de boringen zijn archeologische indicatoren of puinconcentraties 
aangetroffen. Ook zijn er op de percelen die zich hiervoor lenen geen 
oppervlaktevondsten gedaan. De onderzoekers adviseerden het vrij te geven.

Voor de realisatie van bestemmingsplan Nieuw-Beijerland Oost is een 
booronderzoek uitgevoerd in een gebied 200 m ten oosten van het plangebied 
(onderzoek 11.268). Hierbij is een terplichaam uit de Late Middeleeuwen in kaart 
gebracht. Het terrein is geplaatst op de Archeologische Monumenten Kaart 
(AMK), maar echter in 2007 weer afgevoerd van de AMK (waarneming 44.579), 
vermoedelijk omdat eventuele resten in het terrein niet bewaard zijn gebleven 
sinds het bebouwd is.

Voor aanvullende informatie met betrekking tot de archeologische waarde van 
het plangebied is de Stichting Archeologie Hoeksche Waard (SAHW) benaderd 
(dhr. Ras). De Stichting heeft geen onderzoek verricht in de historische kern van 
Nieuw-Beijerland en er zijn geen vondsten bekend. Dhr. Ras geeft aan dat de 
kans op archeologische resten die samenhangen met de historische kern groot 
zijn. 

Bron Omschrijving

Archeologische terreinen Geen

Waarnemingen 44.759 - Nieuw-Beijerland - Voormalig AMK-terrein M15387 / 
CMA37G-060: Polder Nieuw Piershil

In 1998 heeft SOB Research een Aanvullende Archeologische 
Inventarisatie verricht in plangebied Nieuw-Beijerland Oost/Randweg. 
Op het terrein zal een nieuwbouwwijk en een rondweg worden 
aangelegd. De AAI bestond uit een inspectie en het zetten van boringen
dat de dijk naar het oosten toe nog veel verder doorloopt. Op de plaats 
waar de dijk iets breder is en op een terpje gaat lijken, is aardewerk, bot
en bouwmateriaal uit de periode 1350-1400 gevonden. Bij het 
onderzoek is een uit veen- en kleiplaggen bestaand dijklichaam ontdekt.
Deze heeft een lengte van minimaal 160 m, en een breedte van 10 tot 
18 m. Het terrein is opgenomen op de Archeologische 
Monumentenkaart. In 2007 is het terrein herbeoordeeld en afgevoerd 
van de AMK.

419.664 - Nieuw-Beijerland - Lange Hille

Nieuw-Beijerland, Spuidijk. Deze oude woonplaats de 'Lange Hille' 
wordt weergegeven op de kaart van Lauris Pietersz - anno 1552 
'Egmonts bezittingen' . De Hille is ooit uitgevlakt en hedendaags niet 
meer zichtbaar in het landschap. Op de locatie staat nu een boerderij.

435.422 - Nieuw-Beijerland - Kerkstraat 2

Zie verder onderzoeksmelding: 53.099

439.214 - Goudswaard - dijkversterking Spui-Oost

Zie verder onderzoeksmelding: 58.727

Vondstmeldingen Geen
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Onderzoeksmeldingen 11.268 - Nieuw-Beijerland - Aanvullende Archeologische 
Inventarisatie Bestemmingsplan Nieuw-Beijerland Oost/Randweg 
booronderzoek

Onderzoek voor de uitbreiding van Nieuw-Beijerland. Het door middel 
van boringen onderzochte gedeelte is kleiner dan in fig. 17 staat 
aangegeven.16 Hierbij is een laatmiddeleeuws, uit veen- en kleiplaggen 
bestaand, dijk-/terplichaam met een minimale lengte van 160 meter in 
kaart gebracht. Tevens werden in het oostelijke deel van het plangebied,
bij een verbreding van het dijk-/terplichaam, bewoningssporen 
aangetroffen uit de periode 1350 - 1400 A.D. Hier werd onder meer 
aardewerk en botmateriaal geborgen. De dijk of terp is gelegen op het 
Hollandveen, en wordt afgedekt door Afzettingen van Duinkerke 3B. Op 
basis van luchtfotoanalyses wordt een verdere voortzetting van het 
dijk-/terplichaam verwacht.

18.591 - Piershil - Dorpsweg 7 - booronderzoek

Tijdens het booronderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden voor 
archeologische vindplaatsen in het plangebied. In overeenstemming 
met het bureauonderzoek ligt het plangebied in een jonge zeekleipolder.
Hierop zijn geen aanwijzingen voor archeologische vindplaatsen uit de 
Late Middeleeuwen en/of Nieuwe tijd aangetroffen. De top van het veen 
was geërodeerd en bevond zich op een gemiddelde diepte van 455 cm 
-Mv. Op basis hiervan kan gesteld worden dat er geen vindplaatsen uit 
de IJzertijd en/of Romeinse tijd (meer) aanwezig zijn in het plangebied. 
De lage verwachting voor de Afzettingen van Calais is niet getoetst 
vanwege het dichtslaan van het boorgat door het aanwezige 
zandpakket bij boringen met een diepte van meer dan 400 cm. Op basis
van de lage verwachting voor deze afzettingen wordt dit verder niet als 
een probleem beschouwd. Op grond van het ontbreken van (duidelijke) 
aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische resten wordt 
geen vervolgonderzoek aanbevolen.

41.016 - Spijkenisse - Fietspad locatie F464 Spui - 
bureauonderzoek

In verband met de aanleg van een fietspad is een bureauonderzoek 
voor het tracé uitgevoerd. Op grond van de resultaten van het 
onderzoek wordt voor het plangebied geen vervolgonderzoek 
geadviseerd. Toelichting: In de diepere ondergrond komen afzettingen 
voor uit het Pleistoceen behorende tot de Formatie van Kreftenheye en 
die zijn geërodeerd door latere inbraken van de zee. Er vond 
veenvorming plaats behorende tot de Formatie van Nieuwkoop. Dit 
veen werd geërodeerd als gevolg van invloed van de zee, waarna weer 
veenvorming optrad en nieuwe afzettingen werden gevormd door 
zeeinbraken. Het plangebied ligt grotendeels op een dijklichaam, 
grenzend aan een aanwasvlakte. Het westelijke deel van het tracé ligt 
geheel in een aanwasvlakte. De verstoringsdiepte van de voorgenomen 
graafwerkzaamheden is relatief gering en de archeologische 
verwachting voor het tracé is op laag gesteld. Indien binnen het tracé 
archeologische resten aanwezig zouden zijn worden deze op grotere 
diepte verwacht, zodat deze niet bedreigd worden door de aanleg van 
een fietspad.

41.749 - Spijkenisse - Dijk Spui West - bureauonderzoek

Voor de voorgenomen dijkversterking van de dijk Spui West is een 
bureauonderzoek uitgevoerd met als doel bekende en verwachte 
archeologische waarden die mogelijk verstoord worden door de 
geplande dijkversterking te inventariseren en een advies m.b.t. de 
omgang daarmee te formuleren. Dit onderzoeksmelding betreft 
deelgebied 1 (gemeente Spijkenisse: deelgebied 1). Een deel van 
dijktracé ligt in de gemeente Bernisse. Daarvoor zie onderzoeksmelding
41751 (deelgebied 2). Het advies luidt: vervolgonderzoek in de vorm 
van een karterend booronderzoek.

46.143 - Nieuw-Beijerland - Uitbreiding Nieuw-Beijerland - - 

16 (Ras 2000)
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booronderzoek 

Archeologisch bureauonderzoek in combinatie met een verkennend 
booronderzoek op een terrein aan de Dorpsweg in Nieuw-Beijerland. De
aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van een 
woonwijk. Voor het plangebied gold op basis van het bureauonderzoek 
een onbekende verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het laat-
paleolithicum en mesolithicum en nederzettingsresten uit het vroeg- en 
midden-neolithicum, een lage verwachting voor nederzettingsresten uit 
de periode laat-neolithicum tot en met de bronstijd en een hoge 
verwachting voor nederzettingsterreinen uit de periode ijzertijd tot en 
met de vroege middeleeuwen. Voor de late middeleeuwen en de nieuwe
tijd gold een middelhoge verwachting. Het doel van het inventariserend 
veldonderzoek was om deze verwachting te toetsen.

Afzettingen van het Laagpakket van Wormer zijn niet aangetroffen. 
Tijdens het veldonderzoek is het Hollandveen in 1 boring vastgesteld op
een diepte van 265 cm beneden maaiveld. Er zijn geen oude 
cultuurlagen aangetroffen en in geen van de boringen zijn 
archeologische indicatoren of puinconcentraties aangetroffen. Ook zijn 
er op de percelen die zich hiervoor lenen geen oppervlaktevondsten 
gedaan. Er wordt geen vervolgonderzoek noodzakelijk geacht.17

52.270 - Nieuw-Beijerland - Kerkstraat 2 - booronderzoek 

Onderzoek uit 2012 voor geplande nieuwbouw een bureauonderzoek en
Inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie Kerkstraat 2 in 
Nieuw-Beijerland (gemeente Korendijk). Op basis van het 
bureauonderzoek werden potentiële archeologische niveaus verwacht 
op en in de top van het Laagpakket van Wormer, Hollandveen 
Laagpakket en Laagpakket van Walcheren. In de niveaus werden resten
verwacht uit de perioden Mesolithicum-Neolithicum, Bronstijd-IJzertijd 
en Late Middeleeuwen-Nieuwe tijd verwacht.

Om deze verwachting te toetsen werd in het plangebied een 
verkennend booronderzoek uitgevoerd.

Tijdens het booronderzoek zijn vanaf 85 tot 320 cm -mv zandige 
geulafzettingen behorende tot het Laagpakket van Walcheren 
aangetroffen. De zandige afzettingen bevonden zich onder de 
grondwaterspiegel waardoor het technisch niet haalbaar was de 
boringen dieper door te zetten.

Aangenomen is dat tijdens de vorming van de geulafzettingen het 
oudere Hollandveen Laagpakket en de top van het Laagpakket van 
Wormer zijn geërodeerd. In de top van het Laagpakket van Walcheren 
is in twee boringen gestuit op met de hand ondoordringbaar materiaal. 
In de boor werd een hoge concentratie geelbruin gekleurd baksteen 
aangetroffen. Hoogstwaarschijnlijk is gestuit op funderingsresten van de
op de kadastrale minuut afgebeelde pastorie. De pastorie uit de Nieuwe 
tijd kan meer informatie verschaffen over de geschiedenis van Nieuw-
Beijerland.18

53.099 - Nieuw-Beijerland - Kerkstraat 2 - proefsleuvenonderzoek 

Proefsleuven voor het plangebied Kerkstraat 2 te Nieuw-Beijerland. In 
het onderzoeksgebied is een proefsleuf aangelegd met een omvang van
ca. 40 m2, en is een kijkgat aangelegd met een omvang van ca. 5,5 m2.

Vastgesteld is dat op 0,5 tot 0,7 m onder maaiveld intacte sporen 
aanwezig zijn uit de Nieuwe Tijd (vermoedelijk 18e eeuw). Een spoor 
geïnterpreteerd worden als een pad of mogelijk verharde weg voor 
karren. Deze verharde weg is afgedekt door een ophogingslaag. In deze
ophogingslaag is een greppel gegraven, wat wijst op mogelijk meerdere 
bewoningsniveaus. Met welke reden het terrein is opgehoogd is niet 
bekend.

Uit historische bronnen is bekend dat op de locatie een pastorie heeft 
gelegen, behorende bij een verderop in de staat gelegen 18e-eeuwse 

17 (Hagens en Leuvering 2011)
18 (Van Kappel en De Jonge 2012)
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kerk. Mogelijk staan de aangetroffen sporen in relatie tot deze 
vermoedde pastorie. Restanten van de pastorie zelf zijn niet 
aangetroffen, maar zouden ook eerder verwacht kunnen worden op de 
locatie van de bestaande bebouwing, zoals ook al eerder gebleken is uit
historisch onderzoek. Gezien de diepte waarop het verharde pad is 
aangetroffen, zou verondersteld mogen worden dat sporen van de 
oudere pastorie nog onder de bestaande bebouwing aanwezig kunnen 
zijn. Immers, de bestaande woning is niet onderkelderd en de bouw van
de woning heeft daarmee vermoedelijk slechts beperkt verstoring 
teweeg gebracht.

De periode waaruit de sporen dateren is de tijd waarin de plaats Nieuw-
Beijerland is ontstaan. Over de geschiedenis van het dorp is 
archeologisch gezien weinig bekend.

Over eventueel oudere bewoningsperiodes is weinig duidelijk geworden.
Met een boring is een veenlaag op ca. 3,0 m onder maaiveld 
aangetroffen. Deze veenlaag is vrij dun (20 cm) en heeft geen veraarde 
top. Eventuele bewoning op het veen lijkt niet waarschijnlijk. Onzeker is 
of op een dieper niveau een ander veenpakket verwacht kan worden. 
Ook de wad- en/of kwelderafzetting waarop vroeg prehistorische 
bewoning kan hebben plaatsgevonden, zijn niet onderzocht. Daarmee 
kan bewoning niet uitgesloten worden. Op basis van de waardering 
scoort de vindplaats behoudenswaardig. Gezien de aard en diepte van 
de bouwwerkzaamheden wordt geadviseerd om het onderzoek te laten 
plaatsvinden door het uitvoeren van een archeologische begeleiding ten
tijde van de aanleg van de bouwput.19

54.507 en 58.727 - Goudswaard - WSHD10 - dijkversterking Spui-
Oost – bureau en booronderzoek

Onderzoek voor dijkverzwaring. Het onderzoek bestaat uit vijf 
deelgebieden. In al deze deelgebieden zijn zones aangegeven 
waarvoor archeologisch vervolgonderzoek wordt geadviseerd. In delen 
van gebied 1 en 5 kan dit uitgevoerd worden in de vorm van 
proefsleuven. Voor de deelgebieden 2, 3 en 4 wordt vervolgonderzoek 
in de vorm van een archeologische begeleiding geadviseerd.

Gemeentelijke kaart Hoge verwachting, historische kern

Tabel 2: Bekende waarden in tot ca. 500 m van het plangebied.

2.6 Gespecificeerde verwachting
Het plangebied ligt in het Zeeuws kleigebied. De top van het Pleistoceen ligt 
tussen -16 en -17 m NAP. Er zijn geen rivierduinen. Op de pleistocene 
afzettingen liggen marineafzettingen van de Formatie van Naaldwijk, 
onderverdeeld in een Laagpakket van Wormer en een Laagpakket van 
Walcheren, gescheiden door Hollandveen. Het Hollandveen is gevormd tussen 
2750 en 1500 v. Chr. De top van de afzettingen van het Laagpakket van Wormer 
ligt tussen -4 en -5 m NAP. 

In het bodemprofiel kunnen, boven de top van het Pleistoceen, de volgende drie 
archeologische niveaus worden onderscheiden:

Niveau 1: Laagpakket van Wormer

1. Datering: Mesolithicum, Neolithicum, Bronstijd.

2. Complextype: Bewoning op kreekruggen (nederzettingen, kampementen).

3. Omvang: Enkele vierkante meters tot honderden vierkante meters.

19 (Alma 2012)
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4. Diepteligging: In de top van kreekoevers en hoog opgeslibte kwelders, 
Laagpakket van Wormer; -4 m NAP of dieper.

5. Gaafheid, conservering en verstoringen: De conservering van eventuele 
archeologische resten zal gezien de hoge grondwaterstand, 
goed zijn.

6. Locatie: Hele plangebied.

7. Uiterlijke kenmerken: Nederzettingsresten manifesteren zich als een 
archeologische laag – een laag bestaand uit het oorspronkelijke
sediment vermengd met indicatoren zoals bot- houtskool- en 
aardewerk fragmenten.

Niveau 2: Hollandveen

1. Datering: IJzertijd, Romeinse tijd.

2. Complextype: Bewoning op veen.

3. Omvang: Enkele honderden vierkante meters.

4. Diepteligging: In de top van het veen, tussen -4 en -5 m NAP.

5. Gaafheid, conservering en verstoringen: Mogelijk is het veen afgegraven 
(moernering) of geërodeerd bij overstromingen. De 
conservering van eventuele archeologische resten zal gezien 
de hoge grondwaterstand, goed zijn.

6. Locatie: Hele plangebied.

7. Uiterlijke kenmerken: Nederzettingsresten manifesteren zich als een 
archeologische laag – een laag bestaand uit het oorspronkelijke
sediment vermengd met indicatoren zoals bot- houtskool- en 
aardewerk fragmenten.

Niveau 3: Laagpakket van Walcheren

1. Datering: Middeleeuwen en Nieuwe tijd.

2. Complextype: Bewoning op kreken en kwelders.

3. Omvang: Enkele honderden vierkante meters.

4. Diepteligging: Direct onder het maaiveld tot enkele meters diep.

5. Gaafheid, conservering en verstoringen: Door bouw- en sloopwerkzaamheden 
kunnen archeologische resten zijn verstoord. Archeologische 
resten onder het grondwater, naar verwachting tussen 1 en 2 m
-mv, kunnen goed zijn geconserveerd. 

6. Locatie: Hele plangebied.

7. Uiterlijke kenmerken: Nederzettingsresten manifesteren zich als een 
archeologische laag – een laag bestaand uit het oorspronkelijke
sediment vermengd met indicatoren zoals bot- houtskool- en 
aardewerk fragmenten.
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3 Booronderzoek

3.1 Methode
Het veldonderzoek is uitgevoerd zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie 3.3,20 in het bijzonder het hoofdstuk “protocol 4003 
inventariserend veldonderzoek overig”. Het veldonderzoek bestaat uit een 
booronderzoek (specificatie VS03). 

Op basis van de grootte van het plangebied en de archeologische verwachting 
zijn vijf boringen geplaatst. Deze zijn zo goed mogelijk verspreid over het gebied. 

De boringen zijn in de eerste plaats gezet met het doel de bodemopbouw te 
verkennen. Met de verkenning wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van 
het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het 
verleden. Hiermee kunnen kansarme zones worden uitgesloten en kansrijke 
zones worden geselecteerd. 

De boringen zijn in de tweede plaats gezet met het doel de archeologische 
waarden te karteren. Tijdens een karterend veldonderzoek wordt het terrein 
systematisch onderzocht op de aanwezigheid van vondsten en/of sporen. 

Het onderzoek is opgezet uitgaande van de Leidraad IVO Karterend 
booronderzoek, methode D1:21

• Prospectie type: Archeologische laag.

• Datering: Bronstijd – Middeleeuwen.

• Complextype: Huisplaats(en).

• Omvang: 500- 2000 m2 (1200 m2).

• Boorgrid: 30 x 35 m.

• Boordiameter: 3 cm guts.

• Waarnemingstechniek: Boormes.

De boringen zijn gezet met een 10 of 7 cm Edelmanboor en 3 cm guts tot 
minimaal 200 cm en maximaal 480 cm -mv.

De opgeboorde grond is systematisch uitgelegd op een plastic zeil. Alle 
uitgelegde boorprofielen zijn gefotografeerd. De opgeboorde grond is onderzocht 
door deze te versnijden en te verbrokkelen. De bodemtextuur en archeologische 
indicatoren zijn beschreven volgens ASB 1.1 van het NITG-TNO. In de ASB 
wordt onder meer de standaardclassificatie van bodemmonsters volgens NEN 
5104 gehanteerd.22 De gegevens in het veld zijn digitaal geregistreerd in het 
programma PIM 3.3. De X en Y coördinaten van de boringen zijn bepaald door 
middel van een GPS met WAAS en GLANOSS correctie met een 
nauwkeurigheid van 3 m. 

Het veldwerk is uitgevoerd op woensdag 21 oktober 2015 door A. de Boer (KNA 
Senior Prospector).

20 (CCvD 2013)
21 (Tol, Verhagen, en Verbruggen 2012)
22 (Bosch 2008; Nederlands Normalisatie Instituut 1989)
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3.2 Resultaten
De locatie van de boringen staat in fig. 19 weergegeven. De boorgegevens staan
in Bijlage 1.

De bodemopbouw bestaat uit de volgende pakketten, van diep naar ondiep:

Pakket 1: matig siltige bruin-grijze zwak humeuze klei. Het pakket is alleen 
bereikt in boorprofiel 2. In het pakket bevinden zich planten resten 
(riet). De top van het pakket ligt op 460 cm -mv (-449 cm NAP). De 
dikte van het pakket is niet bepaald.

Pakket 2: mineraal arm bruin veen. Het pakket is alleen bereikt in boorprofiel 2 en
ligt op pakket 1. De top van het pakket ligt op 410 cm -mv (-399 cm 
NAP). Het pakket is 50 cm dik.

Pakket 3: kalkrijke sterk siltige en zandige klei of zeer fijn zand. Het pakket is 
aanwezig alle boorprofielen. De top van het pakket bevindt zich tussen 
60 en 100 cm -mv (-62 en 25 cm NAP). De basis van het pakket is 
alleen bereikt in boorprofiel 2 waar het 340 cm dik is en ligt op pakket 
2. De fijnzandige laag bevindt zich in boorprofielen 1 en 2, is ongeveer 
60 cm dik en de top van deze laag bevindt zich tussen 210 en 250 cm 
-mv.

Pakket 4: overwegend zandige klei. Het pakket is aanwezig in alle boorprofielen 
en heeft een geroerde textuur. De top van het pakket ligt tussen 20 en 
50 cm -mv (-24 en 65 cm NAP) en is 30 tot 60 cm dik. In het pakket 
bevinden zich sporen baksteen, slakken/sintels en aardewerk 
fragmenten, namelijk: 

• boorprofiel 3, 70 cm -mv: roodbakkend tweezijdig geglazuurd 
(Nieuwe tijd A of B)

• boorprofiel 5, 50 cm -mv: faience (Nieuwe tijd B)

• boorprofiel 5, 80 cm -mv: roodbakkend tweezijdig geglazuurd 
(Nieuwe tijd A of B)

Pakket 5: humeuze zandige klei of grind. Het pakket is in alle boorprofielen 
aanwezig, is 20 tot 50 dik en ligt op pakket 4. 

De grondwaterstand tijdens het onderzoek bevond zich op 150 cm -mv.

3.3 Interpretatie
Met de boorprofielen is een schematische doorsnede gemaakt en weergegeven 
in fig. 20.

Het onderste kleipakket (pakket 1) wordt op grond van de textuur 
geïnterpreteerd als wad-kwelderafzettingen. Op grond van de stratigrafische 
ligging onder pakket 2 wordt het gerekend tot het Laagpakket van Wormer. De 
diepteligging van de top van het pakket komt overeen met die van de Afzettingen 
van Calais in fig. 7. De zware textuur en slappe consistentie wijzen erop dat het 
pakket geen beschikbaar leefniveau vormt.

Het veenpakket (pakket 2) wordt gerekend tot de Formatie van Nieuwkoop 
(Hollandveen). In de top van het veen is geen cultuurlaag aanwezig, noch is de 
top veraard. Het pakket is geen potentieel archeologisch niveau.
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Het kleipakket op het veen (pakket 3) wordt op grond van de textuur 
geïnterpreteerd als wad-kwelderafzettingen. Op grond van de stratigrafische 
ligging op het veen wordt het gerekend tot het Laagpakket van Walcheren. 
Vanwege de zandige aard van het pakket en de zandlaag in boorprofielen 1 en 2 
bestaat de indruk dat de afzettingen behoren tot de oever- en beddingafzettingen
van de Beijerlandse kreek die ten zuiden van de dorpskern gekarteerd staat.

Pakket 4 wordt geïnterpreteerd als omgewerkte wad-kwelderafzettingen van het 
Laagpakket van Walcheren. Omdat in het pakket archeologische indicatoren 
aanwezige zijn die te dateren zijn in de Nieuwe tijd A of B, wordt het beschouwd 
als een potentieel archeologisch niveau. Het kan niet worden uitgesloten dat de 
aardewerkfragmenten door moderne grondbewerkingen in de bodem terecht zijn 
gekomen. Echter, voor zover bekend zijn in de 20e eeuw in het plangebied geen 
diepe graafwerkzaamheden geweest, en de scherven liggen op 50 cm -mv of 
dieper. Het is dus waarschijnlijk dat de scherven in de grond terecht zijn gekomen
door bewoningsactiveiten tijdens en in de eerste eeuwen na de stichting van het 
dorp. Het archeologisch niveau is dus intact. Eventuele sporen kunnen in de 
bodem bewaard zijn gebleven.

Pakket 5 wordt geïnterpreteerd als de bouwvoor die door 20e-eeuwse 
tuinwerkzaamheden is gevormd.
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4 Waardestelling en Selectieadvies

In overeenstemming met KNA 3.3 vormt een waardestelling (VS06) en 
selectieadvies (VS07) van vindplaatsen onderdeel van een standaardrapport 
(VS05). Alhoewel in het plangebied een potentieel archeologisch niveau 
aanwezig is uit de Nieuwe tijd, zijn onvoldoende gegevens aanwezig om een 
waardestelling te kunnen doen. Er is daarom geen waardestelling gedaan en er 
is geen selectieadvies opgesteld.
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5 Conclusie

De onderzoeksvragen kunnen als volgt worden beantwoord:

• Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?

De ingreep bestaat uit de sloop en bouw van een woonhuis (ca. 112 m2) met 
garage (ca. 30 m2) op een perceel van 630 m2.

• Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van 
geomorfologie, geologie en bodemkunde?

Het plangebied ligt in het Zeeuws kleigebied. De top van het Pleistoceen ligt 
tussen -16 en -17 m NAP. Op de pleistocene afzettingen liggen marineafzettingen
van de Formatie van Naaldwijk, onderverdeeld in een Laagpakket van Wormer 
en een Laagpakket van Walcheren, gescheiden door Hollandveen. Uit het 
booronderzoek blijkt dat de top van het Laagpakket van Wormer op 460 cm -mv 
(-449 cm NAP) ligt en de top van het Hollandveen op 410 cm -mv (-399 cm NAP).

• Is sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of is deze (deels) 
verstoord? Indien sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang van 
de verstoring?

Het bodemprofiel heeft een bouwvoor met daaronder een omgewerkt pakket 
wad-kwelderafzettingen van het Laagpakket van Walcheren. De top van dit 
omgewerkte pakket ligt tussen 20 en 50 cm -mv (-24 en 65 cm NAP) en het 
pakket is 30 tot 60 cm dik.

• Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied 
aanwezig, en zo ja, wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en 
datering hiervan?

In het omgewerkte pakket wad-kwelderafzettingen bevinden zich archeologische 
indicatoren uit de Nieuwe tijd A en B. De indicatoren vormen een aanwijzingen 
dat in het plangebied mogelijk waardevolle archeologische resten aanwezig zijn 
uit de periode van de stichting en in de eerste eeuwen na de stichting van het 
dorp Nieuw-Beijerland.

• Indien er (mogelijk) archeologische waarden aanwezig zijn:

• Worden deze archeologische waarden verstoord door de voorgenomen 
bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?

Het archeologisch niveau ligt boven de ontgravingsdiepte van de nieuwbouw. Bij 
de voorgenomen ontwikkeling worden eventuele archeologische waarden 
zodoende zeer waarschijnlijk vergraven.

• Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening te 
houden met deze archeologische waarden?

Omdat het vlak van de nieuwbouw grotendeels overlapt met een bestaande 
woning is een archeologisch proefsleuvenonderzoek niet goed mogelijk. Daarom 
wordt aanbevolen de civiele graafwerkzaamheden voor de sloop en voor de 
nieuwbouw te voorzien van een archeologische begeleiding.

Bureau voor Archeologie Rapport 243 Nieuw-Beijerland Achterdoel 37



22

6 Advies

Bureau voor Archeologie adviseert de civiele graafwerkzaamheden voor de sloop
en de nieuwbouw te voorzien van een archeologische begeleiding.

Dit onderzoek is met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is echter nooit uit te 
sluiten dat bij graafwerkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen 
op plaatsen waar die niet worden verwacht. Eventuele archeologische resten is 
men verplicht te melden bij de Minister van OCW in overeenstemming met artikel
53 van de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt aangeraden om contact 
op te nemen met de gemeente Korendijk.
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Figuren
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Figuur 3: Topografische kaart met het plangebied.

Figuur 4: Luchtfoto.
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Figuur 5: Foto's van het plangebied.
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Figuur 6: Geologische kaart (Verbraeck en Bisschops 1971; Van Staalduinen 1979). Het 
plangebied ligt in: A0.3b: Afzettingen van Duinkerke IIIb op Hollandveen op Afzettingen 
van Calais/Gorkum (overwegend klei op zand).

Figuur 7: Fragment van geologisch profiel 
door Nieuw-Beijerland (Van Staalduinen 
1979).
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Figuur 8: Bodemkaart (Alterra Wageningen UR 2012). Het groene vlak zijn 
poldervaaggronden.

Figuur 9: Geomorfologische kaart (Alterra 2004). 
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Figuur 10: Hoogte-reliëfkaart op basis van het AHN2 (Kadaster en PDOK 2014). De 
getallen geven de hoogte in meters ten opzichte van NAP. 
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Figuur 11: Kaart uit begin 17e eeuw van Blaeu (Blaeu 1631) .

Figuur 12: Kadastrale minuut 1811-1832 (Kadaster 1811). Percelen 353 en 354 zijn 
volgens de Onderling Aanwijzende Tafels in gebruik als tuin (353) en boomgaard (354).
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Figuur 13: Bonnekaart 1881.

Figuur 14: Detail van fig. 13 met ligging plangebied.
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Figuur 15: Topografische kaart 1943.

Figuur 16: Topografische kaart 1980.
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Figuur 17: Archeologische Onderzoeksmeldingen (blauw) en waarnemingen (geel) uit 
ARCHIS (ARCHIS - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2015). In het afgebeelde 
gebied zijn geen archeologische terreinen of vondstmeldingen aanwezig.
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Figuur 18: Archeologische verwachtingskaart van de gemeente (Huizer, Benjamins, en 
Van der A 2009).
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Figuur 19: Boorpuntenkaart.
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Figuur 20: Schematische doorsnede.



Bijlage 1: Boorbeschrijvingen

nr. grens (cm - mv) grond bijmenging mediaan kleur kalk
nieuw-
vormingen

antropogene 
bijmengingen

boortype overig

boven onder

1

0 50 grind
matig humeus; 
zwak zandig

fijn grind
donker-bruin-
grijs

kalkrijk spoor baksteen 10cm- Edelmanboring;
bouwvoor; omgewerkte 
grond

50 80 klei
zwak zandig; 
zwak grindig; 
zwak humeus

bruin-grijs kalkrijk 10cm- Edelmanboring; omgewerkte grond

80 160 klei matig zandig licht-grijs-bruin kalkrijk
weinig 
roestvlekken

10cm- Edelmanboring;

160 180 klei zwak zandig licht-bruin-grijs kalkrijk 10cm- Edelmanboring;

180 210 klei sterk zandig grijs kalkrijk 10cm- Edelmanboring;

210 270 zand zwak siltig zeer fijn grijs kalkrijk 10cm- Edelmanboring;

270 300 klei zwak zandig grijs kalkrijk 10cm- Edelmanboring; spoor veenbrokjes

2
grondwaterstand tijdens 
boring: 150 (cm - mv) 

0 30 klei
matig humeus; 
sterk zandig

donker-grijs-
bruin

kalkrijk weinig baksteen 7cm- Edelmanboring; bouwvoor

30 70 klei matig zandig bruin-grijs kalkrijk spoor baksteen 7cm- Edelmanboring; 
enkele grind korrels; 
omgewerkte grond

70 100 klei zwak zandig licht-bruin-grijs kalkrijk
spoor 
roestvlekken

7cm- Edelmanboring; 

100 140 klei zwak zandig licht-bruin-grijs kalkrijk
spoor 
roestvlekken

3cm- Guts; 

140 200 klei zwak zandig grijs kalkrijk
spoor 
roestvlekken

3cm- Guts; 

200 250 klei matig zandig donker-grijs kalkrijk 3cm- Guts; 



nr. grens (cm - mv) grond bijmenging mediaan kleur kalk
nieuw-
vormingen

antropogene 
bijmengingen

boortype overig

boven onder

250 310 zand zwak siltig zeer fijn grijs kalkrijk 3cm- Guts; 

310 330 klei
matig zandig; 
zwak humeus

bruin-grijs kalkrijk 3cm- Guts; 

330 360 klei
zwak zandig; 
zwak humeus

bruin-grijs kalkrijk 3cm- Guts; weinig veenbrokjes

360 410 klei
sterk siltig; matig 
humeus

grijs-bruin kalkloos 3cm- Guts; 

410 460 veen mineraalarm bruin kalkloos 3cm- Guts; 

460 480 klei
matig siltig; zwak 
humeus

bruin-grijs kalkloos
riet; spoor plantenresten, 
ongeconsolideerd

3

0 40 klei
sterk zandig; 
matig humeus

donker-bruin-
grijs

kalkrijk 7cm- Edelmanboring; basis diffuus

40 100 klei zwak zandig bruin-grijs kalkrijk
spoor 
aardewerk-
fragmenten

7cm- Edelmanboring; 

basis diffuus; geleidelijk 
lichter naar basis, wortels, 
aardewerkfragment 
roodbakkend tweezijdig 
geglazuurd met geel-rode 
kleur op 70

100 200 klei zwak zandig licht-bruin-grijs kalkrijk
spoor 
roestvlekken

3cm- Guts; spoor schelpmateriaal

4

0 20 klei
matig zandig; 
matig humeus

donker-bruin-
grijs

kalkrijk 7cm- Edelmanboring; basis diffuus; bouwvoor

20 60 klei
zwak zandig; 
zwak humeus

bruin-grijs kalkrijk
spoor baksteen; 
spoor slakken / 
sintels

7cm- Edelmanboring; omgewerkte grond

60 160 klei matig zandig licht-bruin-grijs kalkrijk
weinig 
roestvlekken

7cm- Edelmanboring; 

160 200 klei zwak zandig grijs kalkrijk spoor 7cm- Edelmanboring; 



nr. grens (cm - mv) grond bijmenging mediaan kleur kalk
nieuw-
vormingen

antropogene 
bijmengingen

boortype overig

boven onder

roestvlekken

5

0 40 klei
matig zandig; 
matig humeus

donker-bruin-
grijs

kalkrijk 7cm- Edelmanboring; basis diffuus

40 60 klei
zwak zandig; 
zwak humeus

bruin-grijs kalkrijk
spoor 
aardewerk-
fragmenten

7cm- Edelmanboring; 

aardewerk fragment faience 
wit geglazuurd, beige baksel 
op 50 cm; omgewerkte 
grond

60 90 klei zwak zandig licht-bruin-grijs kalkrijk
spoor 
aardewerk-
fragmenten

7cm- Edelmanboring; 
Aardewerkfragment 
roodbakkend op 80 cm, 
tweezijdig geglazuurd

90 130 klei matig zandig licht-bruin-grijs kalkrijk
spoor 
roestvlekken

3cm- Guts; 

130 160 klei sterk zandig grijs kalkrijk
weinig 
roestvlekken

3cm- Guts; 

160 200 klei sterk zandig grijs kalkrijk 3cm- Guts; zandlagen



Coördinaten van de boringen:

nr. X (m RD) Y (m RD) Z (cm NAP)

1 82830 425124 26

2 82821 425118 11

3 82834 425134 38

4 82844 425128 85

5 82853 425139 63
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1. INLEIDING  
 
 

1.1 Inleiding 

 
Er is het voornemen voor woningbouw aan de Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland waarbij de beoogde 
woning gedeeltelijk binnen de huidige tuinbestemming wordt gebouwd. Met betrekking tot de uitruil van 
gronden zijn afspraken met de gemeente gemaakt. Het voorkomen van beschermde planten- en 
diersoorten vormt een te onderzoeken aspect omdat met de plannen effecten kunnen gaan ontstaan op 
soorten die beschermd zijn via de Flora- en faunawet. Op grond hiervan is aan Adviesbureau Mertens B.V. 
uit Wageningen gevraagd om een verkennend veldonderzoek uit te voeren naar het voorkomen van 
wettelijk beschermde soorten en om bij het eventueel voorkomen hiervan, aan te geven hoe hiermee dient 
te worden omgegaan. In dit rapport worden de resultaten van deze verkenning gepresenteerd.   
  

1.2 Het plangebied en de plannen 

 
De woning zal worden gebouwd aan de Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland (zie figuur 1 voor de globale 
ligging en bijlage 1 voor de exacte ligging en begrenzing). Het huidige kavel is langwerpig. Het voornemen 
is daarom om grondruil uit te voeren waardoor het perceel van de nieuwe woning een betere woonfunctie 
kan verkrijgen.  
De bebouwing op het perceel waren in slechte staat en zijn gesloopt. In figuur 2 wordt een beeld gegeven 
van het plangebied op dinsdag 24 augustus 2016. Figuur 3 bevat de deelgebieden en in figuur 4 wordt een 
impressie gegeven van de plannen.  

 

 
Figuur 1. Globale ligging van het plangebied Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland (rood).    
 
 
 
 

 
 

 

N ▲ 
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Figuur 2. Aanzicht van het plangebied Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland.  
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Figuur 3. Deelgebieden Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland.  

 
 

  
Figuur 4. Impressie van de plannen Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland.  
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1.3 Doelstelling van het onderzoek 
 

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke wettelijk beschermde 
natuurwaarden in het kader van de soortbescherming van planten- en diersoorten te verwachten zijn. 
Anderzijds worden de consequenties van deze aanwezigheid voor de planontwikkeling weergegeven.  
Gelet op de opdracht genoemd in de inleiding en de doelstelling, is het van belang dat de volgende vragen 
worden beantwoord: 
1. Welke wettelijk beschermde planten- en diersoorten komen mogelijk voor ter plaatse van en in de 

directe omgeving van het plangebied? 
2. Welke verwachte wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden nadelen van de 

plansituatie? 
3. Hoe dient te worden omgegaan met eventuele negatieve effecten van de plansituatie op wettelijk 

beschermde planten- en diersoorten? 

 
 

1.4 Opbouw rapport 
 

Na een korte uitleg over de Flora- en faunawet (hoofdstuk 2) komen achtereenvolgens aan de orde: 
- De onderzoeksmethode (hoofdstuk 3). 
- Een beschrijving van de aanwezigheid van beschermde soorten (hoofdstuk 4). 
- Een beoordeling van de effecten op beschermde soorten (hoofdstuk 5). 
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte definities en afkortingen.   
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2. BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN  
 

 

2.1 Flora- en faunawet  

 
In 1992 is de Flora- en faunawet geïntroduceerd ter vervanging van onder andere de Vogelwet  en 
Jachtwet 1954. Deze wet is vanaf juli gefaseerd 1999 in werking getreden. In de Flora- en faunawet zijn 
regels gegeven over de bescherming van de in het wild levende planten- en diersoorten, mede ter 
uitvoering van de soortbescherming in de Europese Richtlijnen (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn). Deze 
soortenbescherming van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn geïntegreerd in de Flora- en faunawet. 
Deze soortenbescherming houdt in dat handelingen zoals het doden, opzettelijk verontrusten, verstoren of 
vernietigen van vaste rust- en verblijfplaatsen, holen, nesten, eieren van dieren en het uitgraven, plukken 
en vernietigen van groeiplaatsen van planten verboden zijn.  
 

Een ruimtelijke ingreep kan gepaard gaan met negatieve effecten op planten en dieren. Om een ruimtelijk 
plan tot uitvoering te kunnen brengen die negatieve effecten heeft op beschermde soorten, is in een aantal 
gevallen een ontheffing van het Ministerie van Economische Zaken noodzakelijk. Om een dergelijke 
ontheffing te kunnen verkrijgen, moet aangetoond worden dat de voorgenomen ruimtelijke ingreep geen 
afbreuk zal doen aan de gunstige staat van instandhouding van de beschermde soorten. Qua mate van 
bescherming kan onderscheid worden gemaakt in de volgende drie beschermingsregimes. 

 
Algemeen voorkomende soorten (categorie 1: lichte bescherming) 
Voor algemeen voorkomende soorten zoals haas, egel, veldmuis, bruine kikker of gewone pad geldt sinds 
begin 2005 een algemene vrijstelling. Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd als 
zij worden geschaad op voorwaarde dat met deze soorten goed omgegaan wordt: zij mogen niet onnodig 
gedood of gewond worden en activiteiten dienen buiten de kritieke periode plaats te vinden.  
 
Minder algemeen voorkomende soorten (categorie 2: matige bescherming) 
Voor soorten die minder algemeen voorkomen als eekhoorn, steenmarter, levendbarende hagedis en 
diverse soorten orchideeën geldt dat een ontheffing vereist blijft bij ruimtelijke ingrepen die negatieve 
effecten voor deze soorten hebben. Een uitzondering hierop kan gemaakt worden als wordt gewerkt 
volgens een door de Minister van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode. In zo’n gedragscode 
geeft een sector of initiatiefnemer zelf aan welke gedragslijnen men volgt om het schaden van 
beschermde soorten zo veel mogelijk te voorkomen. Bij het hebben van een gedragscode voor de minder 
algemeen voorkomende soorten is alleen nog een ontheffing nodig voor werkzaamheden die niet conform 
de gedragscode worden uitgevoerd.   
 
Strikt beschermde soorten (categorie 3: strikte bescherming) 

Voor soorten die in bijlage IV van de Habitatrichtlijn staan, vanwege de Vogelrichtlijn te beschermen 
vogelsoorten en soorten die zijn opgenomen bijlage 1 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en 
plantensoorten (o.a. ringslang, hazelworm, boommarter, das en waterspitsmuis) geldt dat een ontheffing 
alleen wordt verleend als geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van deze 
soorten, er geen andere bevredigende oplossing voor de ingreep bestaat en er sprake is van een in of bij 
de wet genoemd belang.   
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2.2 Wet natuurbescherming  

 
Naar verwachting wordt 1 januari 2017 de Nieuwe Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet integreert 
de Flora- en faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet 1998 tot één wet. Deze wet implementeert 
tevens de Vogel- en Habitatrichtlijn en andere verdragen in het nationaal natuurbeschermingsrecht. Het 
bevoegdheid van deze nieuwe wet is Gedeputeerde Staten van de Provincie(s) waar een project wordt 
gerealiseerd. Gedeputeerde Staten kunnen deze bevoegdheid ook overdragen conform lid 7 van deze 
wet. De Nieuwe Wet natuurbescherming sluit aan bij de internationale kaders zoals de Vogel- en 
Habitatrichtlijn. De soortbescherming richt zich dan ook op de bescherming van plant- en diersoorten die 
genoemd zijn in deze richtlijnen. Een uitzondering hierop vormt een deel van de Rode Lijst soorten (zie 
paragraaf 2.3). Deze soorten zullen wel worden beschermd via de Nieuwe Wet natuurbescherming. 
Daarnaast geldt de algemene zorgplicht, zoals deze ook al geldt onder de Flora- en faunawet.  
Indien een plan resulteert in negatieve beïnvloeding van een soort of soorten kan ontheffing worden 
verleend conform artikel 3.3 van de Nieuwe Wet natuurbescherming voor soorten van artikel 3.1 en 3.2 
(Vogelrichtlijnsoorten). Ontheffing kan worden verleend conform artikel 3.8 van de Nieuwe Wet 
natuurbescherming voor soorten van artikel 3.4 en 3.6 (Habitatrichtlijnsoorten). De criteria voor 
ontheffingsverlening zijn eender aan die van de Flora- en faunawet omdat de ontheffingsgronden van de 
Vogel- en Habitatrichtlijn gelijk zijn gebleven. Het nationaal recht staat het niet toe om hiervan af te wijken.   

 
 

2.3 Rode lijst 

 

De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in 
2009 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen onder 
het beschermingsregime van de Flora- en faunawet.  

 
Tussen de Flora- en faunawet en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van 
“gunstige staat van instandhouding” kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere" 
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor 
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die niet afnemen in aantal (geen 
Rode lijstsoort) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van instandhouding" niet in 
het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen in aantal (soorten die 
wél op de Rode lijst staan) is een uitgebreide effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de 
zorgplicht (artikel 2 van de Flora- en faunawet). Deze zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in 
acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun leefomgeving en voor alle planten en 
hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen van doden en verwonden van 
algemene soorten. Onder de Nieuwe Wet natuurbescherming zijn een aantal Rode lijst soorten gekomen. 
Op deze manier wordt nader invulling gegeven aan de bescherming van soorten die in aantal en/of 
verspreiding afnemen. 
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3. METHODE  
 
 

Op dinsdag 23 augustus 2016 is een bezoek gebracht aan het plangebied en de directe omgeving. 
Gedurende dit bezoek is dit gebied en de directe omgeving beoordeeld op het mogelijk voorkomen van 
beschermde planten- en diersoorten. Dit vond plaats aan de hand van aanwezige ecotopen en sporen. Er 
is zeer beperkt gebruik gemaakt van bestaande verspreidingsgegevens om het (potentieel) voorkomen 
van beschermde soorten te bepalen omdat deze via o.a. Waarneming.nl worden beheerd voor een veel 
groter gebied. Overige waarnemingen worden tevens bewaard voor een groot gebied, namelijk op 
kilometerniveau zoals weergegeven op www.telmee.nl. en op een nog groter schaalniveau in 
verspreidingsatlassen.  
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4. RESULTAAT INVENTARISATIE EN BEOORDELING  
 

 

4.1 Flora 

 
Het plangebied en directe omgeving ligt volledig braak of is of wordt verhard. Het huidige kavel is 
gedeeltelijk een onbegroeide vlakte met enkele recent ontkiemde planten. Het  naastgelegen terrein 
bestaat uit een grazige vegetatie met overwegend grassen. Ook dit deelgebied is het pionierecotoop niet 
ontgroeid. Het voorkomen van beschermde planten wordt derhalve uitgesloten. Gedurende het 
verkennend veldonderzoek op dinsdag 23 augustus 2016 zijn geen beschermde plantensoorten of resten 
van beschermde plantensoorten vastgesteld. Op grond hiervan wordt het voorkomen van beschermde 
plantensoorten uitgesloten.  

 

4.2 Vleermuizen 

 
Het voorkomen van verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en overwinteringsplaatsen van vleermuizen kan 
worden uitgesloten. Het ontbreekt aan bebouwing en bomen.   

 
Gelet op het feit dat er in potentie geen verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen zijn, zijn de daaraan 
gekoppelde vliegroutes eveneens uit te sluiten. Binnen het plangebied zijn ook geen rechtlijnige 
landshapselementen aanwezig waardoor het aannemelijk is binnen het plangebied vliegroutes voorkomen. 
Tevens worden geen externe landschapselementen beïnvloed. Effecten op vliegroutes worden derhalve 
uitgesloten.  
 
Het voorkomen van migratieroutes wordt uitgesloten omdat grootschalige landschapselementen zoals 
dijken en rivieren niet aansluiten op het plangebied aan de Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland.  
 
Met de realisatie van de plannen zal het gebied van vorm veranderen. Met de realisatie van de plannen zal 
de pioniervegetatie aan de voorzijde van het perceel verloren gaan. Mogelijk foerageert er sporadisch 
gewone dwergvleermuis als gevolg van de braaklegging. Het plangebied is nu niet van waarde als 
essentieel foerageergebied en in de toekomst zal deze functie niet verminderen. In de omgeving zijn 
daarnaast voldoende alternatieve foerageermogelijkheden. Effecten op de foerageermogelijkheden van 
vleermuizen worden derhalve uitgesloten.  
 
 

4.3 Overige zoogdieren  

 
Gelet op de braaklegging, wordt het voorkomen van matig of zwaar beschermde zoogdieren uitgesloten. 
Mogelijk bevindt zich plaatselijk wel huisspitsmuis, bosmuis en mol. Voor deze algemene soort bestaat 
een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet.   
 

4.4 Broedvogels 

 
Gedurende het verkennend veldonderzoek op dinsdag 23 augustus 2016 zijn geen geschikte (potentiële) 
nestlocaties aangetroffen die eventueel van waarde zouden kunnen zijn voor vogels. Derhalve kunnen 
effecten op broedvogels worden uitgesloten.  
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4.5 Amfibieën 

  
Door het ontbreken van oppervlaktewater in het plangebied en de braaklegging, is het plangebied geen 
belangrijk leefgebied voor amfibieën. plaatselijk komen mogelijk sporadisch de bruine kikker en gewone 
pad voor. Deze soorten zijn licht beschermd en niet bedreigd. Voor deze licht beschermde soorten bestaat 
een algemene vrijstelling van de Flora- en faunawet. Het plangebied bezit geen ecotopen voor matig of 
zwaar beschermde amfibieën.  

 

4.6 Vissen 

 
Door het ontbreken van oppervlaktewater in en rond het plangebied Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland, 
wordt het voorkomen van vissen uitgesloten.  
 

4.7 Reptielen 

 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen van het plangebied ten opzichte van de verspreiding van reptielen 
(zie Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009), kan de aanwezigheid van reptielen worden uitgesloten.  
 

4.8 Overige 

 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen kan de aanwezigheid van beschermde geleedpotigen en 
mollusken (o.a. brede geelgerande waterroofkever en zeggekorfslak) worden uitgesloten. 
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5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE  
 
 
 
Er zijn plannen voor de realisatie van een woning aan de Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerlandwaarbij de 
woningbouw de huidige perceelsgrens overschrijdt. Deze activiteit zou kunnen samen gaan met effecten 
op beschermde planten- en diersoorten. Op grond hiervan is een verkennend veldonderzoek uitgevoerd 
naar het voorkomen van beschermde soorten.  
 
Er is vastgesteld dat het voorkomen van matig of zwaar beschermde soorten is uitgesloten. Het 
plangebied bezit geen mogelijkheden voor vleermuizen of vogels om te verblijven. Wel vliegen er 
vleermuizen in lage dichtheid. Gedurende en na realisatie van de plannen kunnen deze soorten er blijven 
vliegen. Effecten op vleermuizen worden derhalve uitgesloten. Er kunnen daarnaast algemene licht 
beschermde zoogdieren en amfibieën voorkomen. Voor deze algemene soorten bestaat een algemene 
vrijstelling van de Flora- en faunawet. Voor overige soort(groep)en is het gebied verder volledig 
ongeschikt.   
 
Op grond van bovenstaande analyse worden effecten op matig en zwaar beschermde planten- en 
diersoorten uitgesloten; de plannen aan de Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland zijn niet in strijd met het 
gestelde binnen de Flora- en faunawet en de Nieuwe Wet natuurbescherming. 
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1. PLANGEBIED  

 

 
 

N ▲ 

 

Nieuwe perceel 

 

Bestaand perceel 

 



 

 

 

 

2. BEGRIPPEN 
 
 
 
Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 

verdedigd tegen andere mannetjes.  
 
Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 

regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.  

 
Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 

van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 
 

Kolonie  Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt. 

 
Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 

vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.  
 
Paarplaats  Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 

is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij  
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”. 

 
Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 

vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent). 
 
Vliegroute  Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 

foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel. 

 
Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 

trekkers. 
 
 
Zwermen  Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 

de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.  

 

Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap  
(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en  



 

 

 

temperatuurwisselingen zijn nihil. 
 
Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap  zijn waarvan  

niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen  vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  

 
 



 

 

 

 

 

 





 

 

Nota Zienswijzen 
 

 

Behorende bij het besluit van   

 

Betreffende de omgevingsvergunning voor de activiteiten  

bouw en afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve 

Achterdoel 37 te Nieuw-Beijerland 

 

(Wabo-2016-033) 



 

 
2 

Gevolgde procedure 
 

Aanvraag omgevingsvergunning 

Op 1 april 2016 is er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een 

woning, een erfafscheiding, het maken van een inrit en het kappen van een boom op het perceel 

Achterdoel 37 in Nieuw-Beijerland. De ontvangst van de aanvraag is in week 14 van 2016 in Het 

Kompas en op de gemeentelijke website gepubliceerd. 

Op 4 mei 2016 is de vergunning verleend en verzonden. Tegen het besluit is bezwaar aangetekend 

en een verzoek gedaan bij de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. De 

voorzieningenrechter heeft het bestreden besluit ten aanzien van de activiteit bouwen geschorst tot 

zes weken nadat op het bezwaar zal zijn beslist. Het voorlopige oordeel van de 

voorzieningenrechter is dat de vergunning niet met een kruimelgeval verleend had mogen worden. 

Op 12 juli 2016 is beslist op de bezwaren. De bezwaren tegen de activiteiten bouwen en afwijken 

van het bestemmingsplan zijn gegrond verklaard en het primaire besluit van 4 mei 2016 ten 

aanzien van deze activiteiten is herroepen. De bezwaren tegen de activiteiten in/uitrit en kappen 

zijn ongegrond verklaard, het primaire besluit van 4 mei 2016 blijft hiervoor in stand. Tegen de 

beslissing op bezwaar is geen beroep aangetekend. Dit betekent dat het besluit op de activiteiten 

in/uitrit en kappen onherroepelijk is. 

 

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning 

Op 30 augustus 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de procedure 

voor het afwijken van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op te starten. 

Het voornemen tot het verlenen van de omgevingsvergunning voor het afwijken van het 

bestemmingsplan is op 2 september 2016 (week 35) gepubliceerd in Het Kompas, op de 

gemeentelijke website en in de Staatscourant.  

De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken hebben tussen 5 september en 17 oktober 2016 

ter inzage gelegen. Gedurende deze periode konden schriftelijk zienswijzen door een ieder worden 

ingediend.  
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Zienswijzen 
 

Ingediende Zienswijzen 

 

 Naam Adres Woonplaats Datum 

1 Indiener 1 Achterdoel 9 3264 AA  

Nieuw-Beijerland 

12-10-2016  

ontvangen 12-10-2016 

2 Indiener 2 Wilhelminastraat 
22 A 

3264 XS  
Nieuw-Beijerland 

14-10-2016  
ontvangen 14-10-2016 

3 Franken Advocaten Postbus 23336 3001 KH  

Rotterdam 

13-10-2016  

ontvangen 13-10-2016 

 

De zienswijzen 1 t/m 3 zijn voor het einde van het ter inzage termijn ontvangen en derhalve tijdig 

ingediend. 

 

Samenvatting zienswijzen  

 

Hierna worden de ingediende zienswijzen samengevat en beantwoord. 

 

Zienswijze 1 

 

In de brief die ingediend is als reactie op de publicatie van de ontwerp-beschikking van Achterdoel 

37 in Nieuw-Beijerland wordt gesproken over bezwaar tegen de verleende vergunning. Omdat er 

nog geen sprake is van een verleende vergunning is er geen bezwaar mogelijk. De brief is daarom 

in behandeling genomen als zienswijze tegen de ontwerp-beschikking. 

 

Samenvatting zienswijze 

- Het bouwplan doet afbreuk aan de veiligheid van de oostzijde van de T-kruising van de 

Achterdoel/Laning. Door de afstand van de woning ten opzichte van de Achterdoel / Laning 

ontstaat er een “blinde hoek” voor de automobilisten, die zich verplaatsend op de 

Achterdoel, richting Laning westzijde rijden. Dit wordt onder kopje “uitzicht, snelheden, 

afstanden en weerlegging” in voorbeelden uitgewerkt. 

Aan de Achterdoel wordt geen 30 km per uur gereden zoals is beschreven in de ruimtelijke 

onderbouwing. Er is sprake van 50 km per uur gebied en dat automobilisten veelvuldig 

deze snelheid overschrijden. 

- De vergelijking tussen de Achterdoel en de Wilhelminastraat/Laning in de ruimtelijke 

onderbouwing op pagina 15 is niet juist. Deze situaties zijn niet te vergelijken. 

- Door de verplaatsing van de speelruimte wordt de locatie “ingesloten” waardoor de sociale 

controle vrijwel volledig ontbreekt. 

 

Beantwoording 

a. Indiener gaat uit van een rijsnelheid van 50 km/uur, gelijk aan de maximumsnelheid die in 

deze straat geldt. Op genoemd kruispunt is deze snelheid echter niet realistisch. De inrichting 

van het kruispunt, zowel nu als in de toekomstige situatie, dwingt automobilisten aanzienlijk 

snelheid te minderen. Een snelheid van hooguit 10 a 15 km/uur net voor het kruisingsvlak is 

reëel. Er is namelijk geen mogelijkheid voor automobilisten om met hoge snelheid over het 

kruispunt te rijden, omdat het een T-splitsing betreft, waarop men altijd moet afslaan. De 

rechtdoorgaande verbinding betreft immers een fiets-/voetpad. In combinatie met een open 

zichthoek en een verwachtingspatroon van de automobilist (hij/zij ziet immers dat hij een 

kruispunt met een scherpe/haakse bocht nadert) zijn fietsers komende uit de Laning en/of 

Achterdoel voor een normaal oplettende bestuurder tijdig zichtbaar om conflicten te 

voorkomen.  In het dorp zijn veel meer van dergelijke locaties, waar zich geen opvallende 

verkeersproblemen voordoen.  

Overigens geeft indiener terecht aan dat in de ruimtelijke onderbouwing uitgegaan wordt van 

de verkeerde toegestane snelheid op de Achterdoel. De maximale toegestane snelheid is 50 
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km/uur. Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) dient een akoestisch onderzoek plaats te 

vinden waarmee aangetoond wordt dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat. Dat betekent dat paragraaf 4.3 “Wegverkeerslawaai” in de ruimtelijke 

onderbouwing wordt aangepast en wordt aangevuld met de resultaten van het akoestisch 

onderzoek. 

 

b. Indiener spreekt tegen dat de hoeksituaties aan de Laning met de andere straten (zoals 

omschreven in hoofdstuk 4 paragraaf 4.1 Stedenbouwkundige inpassing) vergelijkbaar is. In de 

ruimtelijke onderbouwing wordt in paragraaf 4.1 uitgelegd waarom de nieuwe woning 

stedenbouwkundig kan worden ingepast. In deze paragraaf wordt qua stedenbouwkundige 

aspecten een vergelijking gemaakt met de woning op de hoek van de Laning en de 

Wilhelminastraat. Indiener gaat echter in op de verkeerssituatie op de hoek van de Laning en 

de Wilhelminastraat en geeft aan dat de vergelijking in de ruimtelijke onderbouwing mank 

gaat. Er worden door indiener echter twee aspecten door elkaar gehaald.  Het aspect verkeer 

en parkeren wordt behandeld in paragraaf 4.2 van de ruimtelijke onderbouwing. De gestelde 

vergelijking door de indiener met betrekking tot verkeersveiligheid is niet aan de orde.  

Onder punt a wordt ingegaan op de verkeerssituatie en de verkeersveiligheid.  

 

c. Het verplaatsen van het speelveld, alsmede de grondaankoop en grondverkoop maakt geen 

onderdeel uit van de onderhavige omgevingsvergunning. Of er sprake is van sociaal veilige 

situatie op een toekomstig speelveld zal worden onderzocht bij de toekomstige invulling van dit 

terrein. Dit is een apart traject. Overigens zal de definitieve invulling van het speelveld in 

samenspraak met de omwonenden worden uitgewerkt.  

 

Indiener merkt ‘terzijde’ op dat recent in de Van Wassenhovenstraat struikbeplanting zou zijn 

verwijderd i.v.m. de verminderde sociale controle hier. Dit is een onjuiste interpretatie. De 

reden van het verwijderen van het bosplantsoen betrof een renovatie van de verouderde 

beplanting.  

 

Conclusie 

Zienswijze leidt tot aanpassing van paragraaf 4.3 van de ruimtelijke onderbouwing. 
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Zienswijze 2 

 

Samenvatting zienswijze 

a. Indiener is van mening dat de woning qua positionering en omvang niet passend is in de 

omgeving. 

b. Er wordt niet voldaan aan het gemeentelijke beleid om af te wijken van het 

bestemmingsplan. Er zijn in het beleid weliswaar uitzonderingen opgenomen, maar die zijn 

naar mening van de indiener niet van toepassing. Er wordt niet voldaan aan het beleid 

omdat: 

a. Het geldende bestemmingsplan niet ouder is dan vijf jaar. (Het bestemmingsplan 

“Nieuw-Beijerland” is in juni 2013 vastgesteld); 

b. Er geen sprake is van een aantoonbaar grote ruimtelijke verbetering of 

maatschappelijk belang dat niet te voorzien was ten tijde van het vaststellen van 

het bestemmingsplan; 

c. Ten onrechte is nagelaten aan de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen te 

vragen. Er wordt in de ontwerpbeschikking ten onrechte verwezen naar het gemeentelijke 

raadsbesluit d.d. 19 april 2011 betreffende de verklaring van geen bedenkingen omdat: 

a. Een verklaring moet gaan om gevallen die passen binnen de door de raad 

vastgestelde beleidsvisie, gezien de strijdigheid tussen beleidsdocumenten 

(afwijkingenbeleid 2012 en het geldende bestemmingsplan 2013) valt de 

afwijkingsprocedure ten behoeve van de Achterdoel 37 niet onder de reikwijdte van 

het raadsbesluit. 

d. Het gevraagde bouwplan is nadelig voor de omwonenden in het algemeen en onze 

belangen in het bijzonder. De belangen (woongenot) van de indiener worden door het 

verplaatsen van het speelveld onevenredig geschaad en is ten opzichte van de bestaande 

situatie sprake van een toename van de nadelige gevolgen. De ontwerpbeschikking bevat 

geen afweging en motivering ten aanzien van de specifieke voorwaarden en belangen zoals 

die in het gemeentelijk afwijkingenbeleid zijn genoemd.  

e. Indiener is van mening dat de ruimtelijke onderbouwing op de volgende zaken niet 

voldoende draagkrachtig is om aan de beoogde omgevingsvergunning ten grondslag te 

liggen: 

1. Er wordt gebruik gemaakt van onderzoeken die zijn opgesteld voor een ander 

bouwplan dan het voorliggende en uit dien hoofde niet representatief. 

2. In paragraaf 4.1 wordt geen afweging gemaakt over de beoogde bouwhoogte in 

relatie tot de totale bouwmassa en positionering, terwijl deze aspecten wel in de 

inleiding van paragraaf 4.1 worden genoemd als relevant voor de bebouwing. 

3. In paragraaf 4.1 wordt ingegaan op de belangen van de totale ontwikkeling van de 

ontwikkeling. De indiener is van mening dat ten onrechte zijn bezwaren op dit punt 

niet afgewogen zijn in de onderbouwing terwijl ze ten tijde van het opstellen 

daarvan bekend waren. Indiener is van mening dat dit in strijd is met het 

zorgvuldigheid- en motiveringsbeginsel. 

4. Indiener is van mening dat ten onrechte wordt nagelaten in paragraaf 4.4 te 

benoemen om welke bedrijfsactiviteiten het gaat, op welke afstand die zich van de 

nieuwe woning bevinden en welke afstand aan de orde is op grond van de 

genoemde VNG-circulaire. 

f. Indiener is van mening dat door het realiseren van een speelveld achter de woning van de 

indiener en een hangplek ontstaat en vraagt daarom of hij de grond kan aankopen. 

  

Beantwoording 

Indiener geeft aan dat er meerdere bezwaren/redenen zijn waarom bezwaar wordt gemaakt, dan 

de aangegeven punten. Uiteraard kan alleen ingegaan worden op de redenen die in de zienswijze 

kenbaar zijn gemaakt.  

 

a. De invulling van de Achterdoel en de Laning is in de loop der jaren gewijzigd en waarbij 

ook de van oorsprong aanwezige langgerekte verkaveling is veranderd. Aan de Achterdoel 
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en de Laning zijn meerdere vrijstaande woningen aanwezig, waarbij sprake is van 

diversiteit in vorm, hoogte en bouwmassa. De vervangende woning aan de Achterdoel 37 

past qua aard en omvang dan ook in straatbeeld. Het perceel  Achterdoel 37 is van 

oorsprong smal en langgerekt, waardoor voor het realiseren van een vrijstaande woning 

met garage/berging nauwelijks ruimte is en niet meer doelmatig gebruikt kan worden. De 

garage/berging zou in die situatie immers achter op het perceel geplaatst moeten worden, 

waardoor deze alleen via de Laning en het speelveld bereikbaar zou zijn. Door het perceel 

aan te passen ontstaat een kavel waar de nieuw te bouwen beter tot zijn recht komt en 

beter kan worden ingepast in het bestaande straatbeeld. De inrichting van het perceel is 

zodanig gekozen dat er  overeenkomstig het heersende straatbeeld ruimte is voor een 

ondiepe voortuin. Tevens is er sprake van een kwaliteitsverbetering door de nieuwe 

inrichting.  

 

b. Er is besloten om medewerking te verlenen aan het afwijken van het bestemmingsplan 

omdat er enerzijds het bestaande bouwvlak, dat langgerekt en smal is, niet meer 

doelmatig gebruikt kan worden. En anderzijds omdat wel degelijk sprake is van, zoals 

hierboven omschreven, een ruimtelijke verbetering. De oude woning was sterk verouderd 

en door leegstand ligt verpaupering op de loer. Bovendien past de nieuwe woning goed in 

straatbeeld, zoals dat  in de loop van de jaren is veranderd. Volgens het afwijkingenbeleid 

kan om daarom medewerking worden verleend aan de gevraagde afwijking. Er is ook geen 

sprake van extra woningen, zonder sanering. De nieuw te bouwen woning vervangt immers 

een woning die niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd en niet meer doelmatig 

gebruikt kan worden. Op het moment van vaststellen van het bestemmingsplan was dit 

bouwplan niet voorzien. 

 

c. Zoals beschreven onder b. zijn wij van mening dat de gevraagde afwijking voldoet aan de 

uitgangspunten van beleid. Om die reden is terecht gebruik gemaakt van de verklaring van 

de raad d.d. 19 april 2011, waarin categorieën van gevallen zijn aangewezen waarin een 

verklaring van geen bedenkingen niet vereist is. 

 

d. De gevraagde afwijking houdt geen functiewijziging in. De bestemming op de locatie is 

namelijk Wonen en Tuin. Op het betreffende perceel mag één woning aanwezig zijn. Het 

bouwplan behelst één woning, die de oude woning vervangt. Het aantal woningen op het 

perceel blijft dus gelijk. De gevraagde afwijking betreft dus alleen het veranderen c.q. het 

vergroten van het bebouwingsvlak. De aan- en verkoop van de grond maakt geen 

onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Ook het verplaatsen van het speelveld maakt 

geen onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Door indiener wordt aangegeven dat zijn 

woongenot wordt geschaad doordat het speelveld wordt verplaatst. Omdat de verplaatsing 

van het speelveld geen onderdeel uitmaakt van de omgevingsvergunning, het aantal 

woningen niet toeneemt en de woning niet dichter bij de woning van indiener komt (ook in 

de bestaande situatie had de woning vergunningsvrij uitgebreid kunnen worden aan de 

achterzijde), wordt indiener niet onevenredig in zijn belangen geschaad door het besluit af 

te wijken van het bestemmingsplan. Ook andere omwonenden worden hiermee niet 

onevenredig in hun belangen geschaad. 

 

e. Bodemonderzoek 

Indiener geeft terecht aan dat het bijgevoegde bodemonderzoek niet voldoende is voor de 

beoordeling van het voorliggende bouwplan. Het aanvullende onderzoek is uitgevoerd op 4 

maart 2016 (kenmerk 20160117/rap01). Uit aanvullende onderzoek is per abuis niet bij de 

aanvraag van 1 april 2016 gevoegd. Het aanvullend onderzoek toont aan dat ook op 

gewijzigde locatie de bodem geschikt is om op te bouwen. Het bodemonderzoek wordt 

alsnog toegevoegd aan de ruimtelijke onderbouwing. 
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Archeologisch onderzoek 

Het verschuiven van de woning heeft niet tot gevolg dat het archeologische onderzoek  

moet worden aangevuld. Over het totale perceel zijn vijf grondboringen uitgevoerd. Drie 

van deze boringen bevinden zich onder het huidige bouwplan. Daarmee is voldaan aan de 

eisen gesteld aan een archeologisch onderzoek.  

 

Bouwhoogte in relatie tot de bouwmassa en positionering 

Het bouwplan voldoet aan de in het bestemmingsplan gestelde voorwaarden voor wat 

betreft de goothoogte. Het bestemmingsplan kent geen beperkingen voor wat betreft de 

bouwmassa en bouwhoogte. 

Om die reden maakt de bouwhoogte en de bouwmassa geen onderdeel uit van de 

omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. 

 

Bedrijvigheid 

Volgens paragraaf 4.4 van de ruimtelijke onderbouwing is er in de omgeving sprake van de 

aanwezigheid van diverse bedrijvigheid. Door indiener wordt gesteld dat ten onrechte is 

nagelaten te benoemen om welke bedrijvigheid het gaat. Hierdoor kan niet worden bepaald 

welke afstand aan de orde is op basis van de VNG-circulaire.  

 

 

   
Afbeelding 1 Uitreksel bestemmingsplan Nieuw-Beijerland inclusief legenda 

 

Het grootste gedeelte van het projectgebied heeft de bestemming Wonen Zie afbeelding 1. 

Aan de Voordoel is een installatiebedrijf gevestigd met een milieucategorie 2. Dat houdt in 

dat de grootste richtafstand 30 meter is. Het aanwezige bedrijf is gevestigd op een ruim 
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grotere afstand dan 30 meter. Binnen de bestemming Centrumdoeleinden zijn binnen het 

projectgebied geen bedrijven gevestigd die een belemmering vormen voor de milieusituatie 

ter plaatse van het projectgebied. Binnen het projectgebied zijn geen bedrijven aanwezig 

die een belemmeringen vormen is het niet noodzakelijk om de bedrijfsactiviteiten te 

benoemen. De ruimtelijke onderbouwing is inderdaad niet duidelijk over de aanwezige 

bedrijven/bedrijvigheid. De onderbouwing wordt hierop aangepast. 

 

f. De inrichting van het gebied, alsmede de aan- en verkoop van grond, maakt geen 

onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Dit is een apart traject. Indiener wordt 

persoonlijk geïnformeerd over de mogelijkheden van aankoop van grond. Overigens zal de 

definitieve invulling van het gebied in samenspraak met de omwonenden worden 

uitgewerkt. 

 

Conclusie 

Zienswijze leidt tot aanpassing van de ruimtelijke onderbouwing op het onderdeel: 

- “Bedrijven en milieuhinder” in de zin dat in de onderbouwing wordt aangegeven welke 

bedrijven in en rond het projectgebied zijn gevestigd en de mogelijke belemmering die 

deze bedrijven opleveren voor het bouwplan dan wel de belemmering die het bouwplan 

heeft voor de bedrijfsvoering van deze bedrijven; 

- “Bodemkwaliteit”: het nader onderzoek d.d. 4 maart 2016 (kenmerk: 20160117/rap01) 

wordt toegevoegd aan de ruimtelijke onderbouwing. Paragraaf 4.8 “Bodemkwaliteit” wordt 

aangevuld met de uitkomsten van het onderzoek. 

 

Verzoek tot proceskostenvergoeding 

Er is geen aanleiding tot proceskostenvergoeding. Dit is, onder voorwaarden, alleen mogelijk in 

bezwaar- en beroepsprocedures.  
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Zienswijze 3 

 

Samenvatting zienswijze 

a. Indiener is van mening dat ten onterecht de verklaring van geen bedenkingen ontbreekt 

omdat uit het ontwerpbesluit niet blijkt dat voldaan is aan de eisen uit beleid. Te weten: 

1. Het project past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsvisie; 

2. Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd door middel van het in kennis 

geven van het besluit van het college een procedure op te starten waarbij wordt 

afgeweken van het bestemmingsplan. 

b. Indiener is van mening dat geenszins aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan voldoet 

aan zowel het Bouwbesluit als de Bouwverordening. Er zijn namelijk twee verschillende 

bouwplannen (dec. 2015 en april 2016). De toetsing heeft plaatsgevonden in december 

2015, maar het bouwplan 2016 heeft afwijkende maten. 

c. Het bodemonderzoek en het archeologische onderzoek zijn niet uitgevoerd ten behoeve 

van onderhavige omgevingsvergunning. 

d. Indiener is van mening dat het bouwwerk niet voldoet aan redelijke eisen van welstand. 

e. Indiener is van mening dat het aanvraagformulier op diverse punten afwijkt ten opzichte 

van het ontwerpbesluit. 

f. Indiener is van mening dat er in het verleden strengere voorwaarden werden gesteld aan 

bouwplannen in de omgeving. 

g. Indiener is van mening dat door de bouw van de woning kwaliteitsverslechtering ontstaat. 

Door de verplaatsing van de speelveld is er minder zicht op het speelveld met als reële 

kans dat dit hangjeugd aantrekt. Ook verslechtert de verkeersituatie op de kruising doordat 

er minder zicht is. 

h. Indiener is van mening dat in het ontwerpbesluit de erfafscheiding ontbreekt en gaat er 

vanuit dat hiervoor dan ook geen vergunning voor wordt verleend. 

i. Uit het ontwerpbesluit blijkt niet dat de belangen van omwonenden zijn meegewogen. 

j. Indien stelt vraagtekens bij de financiële uitvoerbaarheid van het bouwplan, omdat uit het 

ontwerpbesluit niet blijkt dat tussen de aanvrager en de gemeente afspraken zijn gemaakt 

over het verhaal van de overige kosten die de gemeente moet maken in verband met de 

realisering van dit bouwplan. 

k. Indiener is van mening dat de ruimtelijke onderbouwing niet kan leiden tot de conclusie dat 

de activiteit “afwijken van het bestemmingsplan” in overeenstemming is met een goede 

ruimtelijke onderbouwing. Indiener is mening dat de ruimtelijke onderbouwing is gebaseerd 

op feitelijke onjuistheden. 

De Achterdoel zou volgens de ruimtelijke onderbouwing een 30-km weg zijn. Dit is echter  

niet het geval. 

 

Beantwoording 

a. Op 19 april 2011 heeft de gemeenteraad categorieën van gevallen aangewezen waarin 

geen verklaring van geen bedenkingen vereist is en daaraan een tweetal voorwaarden 

verbonden:  

i. De gevallen passen binnen door de raad vastgestelde beleidsvisies; 

ii. De commissie wordt geïnformeerd door het college door middel van het ter 

kennisname brengen van het besluit om de procedure voor afwijking op te starten. 

Zoals hiervoor onder de beantwoording van zienswijze 2, onder b is aangegeven, past de 

aanvraag binnen de vastgestelde beleidsvisies. De raadscommissie is mondeling 

geïnformeerd door de wethouder in de vergadering van 30 augustus 2016, waarna de 

commissieleden kennis hebben kunnen nemen van de bijbehorende stukken. 

 

b. De indiener stelt dat er sprake is van twee verschillende bouwplannen. Dit is echter niet 

het geval. Het bouwplan van december 2015 is identiek aan het bouwplan van april 2016, 

met dien verstand dat de woning enkele meters is verschoven richting de Laning. De 

toetsing van het bouwplan aan het Bouwbesluit en de Bouwverordening kan daardoor in 

stand blijven. Uit toetsing is gebleken dat aannemelijk is dat het bouwplan voldoet aan het 
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bouwbesluit en de bouwverordening. Indiener geeft niet aan waarom het bouwplan niet 

voldoet aan het Bouwbesluit dan wel de Bouwverordening, noch is er een 

deskundigenrapport (contra-expertise) overlegd waaruit blijkt dat de toetsing onjuist is. 

 

c. Bodemonderzoek 

Indiener geeft terecht aan dat het bijgevoegde bodemonderzoek niet voldoende is voor de  

beoordeling van het voorliggende bouwplan. Het aanvullende onderzoek is uitgevoerd op 4  

maar 2016 (kenmerk: 20160117/rap01). Het aanvullende onderzoek is per abuis niet bij de  

aanvraag van 1 april 2016 gevoegd. Het aanvullend onderzoek toont aan dat ook op  

gewijzigde locatie de bodem geschikt is om op te bouwen. Het bodemonderzoek wordt  

alsnog toegevoegd aan de ruimtelijke onderbouwing. Paragraaf 4.8 “Bodemkwaliteit” wordt  

aangevuld met de uitkomsten van het onderzoek. 

 

 Archeologisch onderzoek 

Het verschuiven van de woning heeft niet tot gevolg dat het archeologische onderzoek  

moet worden aangevuld. Over het totale perceel zijn vijf grondboringen uitgevoerd. Drie 

van deze boringen bevinden zich onder het huidige bouwplan. Daarmee is voldaan aan de 

eisen gesteld aan een archeologisch onderzoek.  

 

d. In het stadium van vooroverleg is het bouwplan besproken met de commissie Ruimtelijke 

Kwaliteit. De commissie is van mening dat bouwplan voldoet aan redelijke eisen van 

welstand. Het verschuiven van de woning heeft niet geleid tot een andere conclusie. Om 

die reden is de verdere toetsing ambtelijk afgedaan.  

Voor wat betreft de plaatsing van de woning op het perceel is sprake van een ruimtelijke 

afweging en is het bestemmingsplan leidend.  

Daarnaast heeft indiener niet aangetoond middels een deskundigenrapport (contra-

expertise) dat niet wordt voldaan aan redelijke eisen van welstand. 

 

e. Indiener stelt terecht dat het aanvraagformulier op onderdelen niet zorgvuldig is ingevuld. 

- In het aanvraagformulier is nee aangevinkt bij de vraag of het om de bouw van één of 

meer woningen gaat. Het betreft de bouw van één woning. Dit blijkt overigens ook uit 

de toelichting op vraag 2 en de bijbehorende tekening. 

- Hoewel in het aanvraagformulier overige gebruiksfuncties is aangevinkt blijkt nergens 

anders uit de aanvraag dat er sprake is van overige gebruiksfuncties. Door de 

aanvrager is de verkeerde functie aangevinkt. Het vinkje had bij Wonen moeten staan. 

Andere activiteiten buiten de huidige bestemming Wonen zijn niet toegestaan. 

- In het aanvraagformulier is niet opgenomen dat het twee percelen betreft, maar uit de 

bijvoegde tekening wordt wel duidelijk dat het twee percelen betreft.  

Het voorgaande leidt niet tot een andere beoordeling van de aanvraag. 

 

f. Voor de beoordeling van het bouwplan wordt uitgegaan van de huidige geldende wet- en 

regelgeving. Regels zijn aan verandering onderhevig, waardoor voorwaarden kunnen 

wijzigen en soms minder streng worden. Voorbeeld hiervan is het vergunningsvrij bouwen. 

 

g. De invulling van de Achterdoel en de Laning is in de loop der jaren gewijzigd en waarbij 

ook de van oorsprong aanwezige langgerekte verkaveling is veranderd. Aan de Achterdoel 

en de Laning zijn meerdere vrijstaande woningen aanwezig, waarbij sprake is van 

diversiteit in vorm, hoogte en bouwmassa. De vervangende woning aan de Achterdoel 37 

past qua aard en omvang dan ook in straatbeeld. Het perceel  Achterdoel 37 is van 

oorsprong smal en langgerekt, waardoor voor het realiseren van een vrijstaande woning 

met garage/berging nauwelijks ruimte is en niet meer doelmatig gebruikt kan worden. De 

garage/berging zou in die situatie immers achter op het perceel geplaatst moeten worden, 

waardoor deze alleen via de Laning en het speelveld bereikbaar zou zijn. Door het perceel 

aan te passen ontstaat een kavel waar de nieuw te bouwen woning beter tot zijn recht 

komt en beter kan worden ingepast in het bestaande straatbeeld. De inrichting van het 
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perceel is zodanig gekozen dat er  overeenkomstig het heersende straatbeeld ruimte is 

voor een ondiepe voortuin. Er is sprake van een kwaliteitsverbetering door de nieuwe 

inrichting. Het verplaatsen van het speelveld, alsmede de grondaankoop en grondverkoop 

maakt geen onderdeel uit van de onderhavige omgevingsvergunning. Of er sprake is van 

sociaal veilige situatie op een toekomstig speelveld zal worden onderzocht bij de 

toekomstige invulling van dit terrein. Dit is een apart traject. Overigens zal de definitieve 

invulling van het gebied in samenspraak met de omwonenden worden uitgewerkt.  

Onder de beantwoording van zienswijze 1, onder a wordt ingegaan op de verkeerssituatie 

en de verkeersveiligheid. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. 

 

h. De indiener stelt terecht dat de erfafscheiding ontbreekt in het ontwerpbesluit. Uit 

gespreken met de aanvrager is gebleken dat de erfafscheiding niet hoger wordt dan twee 

meter. Doordat voor erfafscheiding geen redelijke eisen van welstand meer opgenomen 

zijn in de welstandsnota, zijn erfafscheidingen vergunningsvrij. Ten onrechte is in het 

ontwerpbesluit niet vermeld dat de erfafscheidingen vergunningsvrij zijn. Bij de 

besluitvorming wordt dit hersteld. 

 

i. In de ruimtelijke onderbouwing, die onderdeel uitmaakt van het besluit, vindt een 

belangenafweging plaats, waarbij op diverse onderdelen wordt onderzocht wat de gevolgen 

zijn voor het woon- en leefklimaat van het betreffende gebied. Volgens vaste jurisprudentie 

bestaat er geen recht op vrij uitzicht en privacy. In casu is de afstand tussen de woningen 

van de aanvrager en indiener ruimer dan gemiddeld in een woonwijk.  

 

j. Ten behoeve van het onderhavige bouwplan geldt dat het opstellen van een exploitatieplan 

c.q. een anterieure overeenkomst is op basis van artikel 6.12, lid 2 Wro juncto 6.2.1a Bro 

niet noodzakelijk is. Met de aanvrager is overigens wel een planschadeovereenkomst 

gesloten.  

 

k. Indiener geeft terecht aan dat in de ruimtelijke onderbouwing uitgegaan wordt van de 

verkeerde toegestane snelheid op de Achterdoel. De maximale toegestane snelheid is 50 

km/uur. Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) dient een akoestisch onderzoek plaats te 

vinden waarmee aangetoond wordt dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat. Dat betekent dat de ruimtelijke onderbouwing wordt aangepast en wordt 

aangevuld met de resultaten van het akoestisch onderzoek. 

 

Conclusie 

Zienswijze leidt tot: 

- Het aanvullen van de ruimtelijke onderbouwing met het bodemonderzoeksrapport met het 

aanvullend bodemonderzoek d.d. 4 maart 2016 (kenmerk: 20160117/rap01) 

- Het aanvullen van het besluit met de overweging dat de erfafscheiding vergunningsvrij is. 
- Het aanpassen van paragraaf 4.3 “Wegverkeerslawaai”  van de ruimtelijke onderbouwing 

met de resultaten van het akoestisch onderzoek. 
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Reactie overleg betrokken besturen  
 

In kader van artikel 6.18 Besluit omgevingsrecht juncto artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening is 

de ontwerpbeschikking voorgelegd aan de volgende besturen. 

 

 Naam Verstuurd Reactie ontvangen 

1 Provincie Zuid-Holland 1 september 2016 1 september 2016 

2 Waterschap Hollandse Delta 1 september 2016 14 september 2016 

 

Provincie Zuid-Holland 

Op 1 september 2016 is de provincie Zuid-Holland via het invullen van het E-formulier Ruimtelijk 

Plan beoordelen op de hoogte gebracht van de ontwerpbeschikking. Uit het invullen van het E-

formulier is gebleken dat het plan niet hoeft worden toegezonden aan de provincie Zuid-Holland. 

 

De provincie Zuid-Holland heeft geen reactie gegeven op de plannen. 

 

Waterschap Hollandse Delta 

Op 1 september 2016 is de ontwerpbeschikking met de bijbehorende stukken per mail opgestuurd 

naar het Waterschap Hollandse Delta. Op 14 september 2016 heeft het Waterschap Hollandse 

Delta per mail gereageerd op  het afwijken van de het bestemmingsplan: 

 

“Wij hebben de Ruimtelijke onderbouwing beoordeeld en komen tot de conclusie dat er geen 

waterstaatkundige belangen zijn die het waterschap raken. Vanuit het waterschap is er dan ook 

geen bezwaar tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning en daarmee af te wijken 

van het vigerende bestemmingsplan.” 
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