
Zelf je woning 
bouwen in Heino?



Wonen in Heino
Net ten zuiden en op loopafstand van van het centrum van Heino en het station 

van Heino bieden wij momenteel twee fraai gelegen bouwkavels te koop aan. 

De kavels hebben een oppervlakte van 785 m2 en 681 m2 en bieden volop de 

mogelijkheid om uw eigen droomwoning te realiseren. 

De ligging van deze kavels is bijzonder te noemen: zowel de voorzieningen in 

het dorp als het fraaie buitengebied met diverse wandelpaden en museum 

Kasteel het Nijenhuis liggen op loopafstand. Het station van Heino is ook op 

loopafstand van de woning gelegen (traject Zwolle-Enschede).

Per kavel heeft u de volledige vrijheid om binnen de kaders van het 

vastgestelde bestemmingsplan uw eigen ontwerp op de woning te situeren. 

Het bestemmingsplan biedt zowel ruimte voor een ruime vrijstaande woning als 

voor een fraaie gelijkvloerse bungalow.

Voor deze kavels gelden geen verplichtingen ten aanzien van een architect of 

aannemer. U bent dus geheel vrij om uw eigen traject vorm te geven.



Kavelpr
Kavelnummer O

Kavel 1 78

Kavel 2   68
ijs
ppervlakte in m2 Vraagprijs

5 m2 € 274.750,-- vrij op naam

1 m2 € 238.350,-- vrij op naam



De volgende kosten zijn niet inbegrepen:

• Architectkosten

• Legeskosten voor verkrijgen omgevingsvergunning

• Aansluitkosten

• Aanleggen inrit

• Eventueel uit te voeren grondwerk

Bij deze vraagprijs is ingegrepen:

• Verkennend bodemonderzoek waaruit blijkt dat bodem
geschikt is voor het voorgenomen gebruik

• Inclusief 8% overdrachtsbelasting

• Inclusief notariskosten voor het opstellen van de akte van
levering

• Inclusief kadasterkosten voor zowel de inmeting als de
inschrijvingskosten

• Voor het realiseren van de inrit zal een lantaarnpaal
verplaatst moeten worden. De verkoper zal deze kosten
voor zijn rekening nemen.

Kavelinformatie

Bebouwingsmogelijkheden:

• Op de kavels mag per kavel één vrijstaande woning
gerealiseerd worden

• Op de kavels dienen twee parkeerplaatsen op eigen
terrein gerealiseerd te worden

• De op de tekening aangegeven  locatie van de inrit is
vastgelegd met de gemeente in het bestemmingsplan
en mag niet gewijzigd worden

• De goothoogte van het hoofdgebouw mag niet minder
dan 3.50 meter bedragen en niet meer dan 6.50 meter

• De nokhoogte van het hoofdgebouw mag niet meer
dan 10 meter zijn

• Het hoofdgebouw moet binnen het bouwblok
gesitueerd worden.

• Kijk voor alle bestemmingsvoorschriften op
ruimtelijkeplannen.nl

• Op de kadastrale grens tussen kavel 1 en de bestaande
woning aan de Stationsweg 11A zal voor rekening van de
verkopende partij een schutting geplaatst worden. Deze
schutting wordt op de grens geplaatst en vormt een
gezamenlijke erfafscheiding. Kandidaten die zich
inschrijven voor kavel 1 accepteren deze gezamenlijke
erfafscheiding.

• Tussen kavel 2 en de woning gelegen aan de Acacia 20 is
ook een erfafscheiding geplaatst. Deze staat thans op
grens. Koper zal in overleg met de eigenaar van het
naastgelegen perceel een eventuele erfafscheiding
plaatsen

• Het bestemmingsplan is op 23 april 2021 door de
gemeenteraad vastgesteld. Vanaf 5 mei 2021 is de
beroepstermijn voor een periode van 6 weken ingegaan.
Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerp
bestemmingsplan, waardoor het niet aannemelijk is dat er
een beroepsprocedure ingediend wordt. Verkoper
behoudt zich het recht voor om deze koopovereenkomst
te ontbinden indien blijkt dat er beroep ingediend is bij
de Raad van State en het bestemmingsplan gewijzigd
moet worden, danwel vernietigd wordt door de Raad van
State.
In dat geval is verkoper op geen enkele wijze kosten
verschuldigd aan de koper en wordt deze
koopovereenkomst kosteloos ontbonden.



Locatie
Z



Bestemmingsinformatie
"Wonen"



Kavel 1

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0148.BgemDalfsen-vs01/r_NL.IMRO.0148.BgemDalfsen-vs01_2.27.html


Kavel 2

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0148.BgemDalfsen-vs01/r_NL.IMRO.0148.BgemDalfsen-vs01_2.27.html


Verkoopvoorwaarden:

Deze kavels worden te koop aangeboden middels een inschrijving. Indien u belangstelling heeft voor deze 

kavels, dan kunt u uw interesse kenbaar maken middels inschrijving. 

Het biedingsformulier hiervoor kunt u opvragen via ons kantoor. De inschrijving dient uiterlijk op vrijdag 28 

mei 2021 om 12:00 bij ons binnen te zijn. Deze kunt u per mail versturen naar info@kavelteam.nl

Hierbij kunt u aangeven voor welke kavel u belangstelling heeft.

Bij een bieding op een kavel is het belangrijk om u goed te laten informeren over de 

financieringsmogelijkheden. Het is van belang dat u op uw inschrijfformulier duidelijk vermeld welke 

voorbehouden u opneemt en voor welke termijn(en).
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan 

het Heino, Stationsweg 11a met identificatienummer NL.IMRO.0177.BP20200003-VG01 
van de gemeente Raalte. 

1.2  bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 
bijlagen. 

1.3  verbeelding 

de analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen ruimtelijke 
informatie, bestaande uit de kaart NL.IMRO.0177.BP20200003-VG01. 

1.4  aanbouw: 

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in 
directe verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en 
dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

1.5  aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 
de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 
gronden. 

1.6  aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.7  bebouwing 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

1.8  bedrijf aan huis 

het bedrijfsmatig verlenen van diensten dan wel het uitoefenen van ambachtelijke 
bedrijvigheid door middel van handwerk, al dan niet gericht op uiterlijke verzorging (zoals 
onder andere kapper, pedicure, manicure, gezichtsverzorging), waarvan de omvang in een 
woning met bijbehorende gebouwen past en waarbij de woonfunctie blijft behouden; 

1.9  beroep aan huis 

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, 
therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door 
zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende gebouwen, met behoud van de 
woonfunctie kan worden uitgeoefend; 

1.10  bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak. 

1.11  bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.12  bevoegd gezag 

bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.13  bijbehorend bouwwerk 

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander 
bouwwerk, met een dak; 
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1.14  bijgebouw: 

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan 
worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het 
hoofdgebouw; 

1.15  bouwen 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of 
veranderen van een standplaats. 

1.16  bouwgrens 

de grens van een bouwvlak. 

1.17  bouwperceel 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten; 

1.18  bouwperceelgrens 

de grens van een bouwperceel 

1.19  bouwvlak 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten. 

1.20  bouwwerk 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 
direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op 
de grond. 

1.21  dak 

iedere boven beëindiging van een gebouw; 

1.22  detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, verkopen, verhuren en leveren van goederen, geen 
motorbrandstoffen zijnde, aan personen die deze goederen kopen of huren voor gebruik, 
verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

1.23  gebouw 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt. 

1.24  gebruiken 

onder gebruiken wordt mede verstaan het in gebruik geven en het laten gebruiken; 

1.25  hellend dak 

een afdekking van een gebouw, die geen horizontale of gebogen vlakken bevat, met 
uitzondering van dakkapellen of vergelijkbare onderdelen; 

1.26  hoofdgebouw 

een op zichzelf staand al dan niet vrijstaand gebouw dat, door zijn vorm en/of constructie en 
mede gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwvlak kan 
worden aangemerkt; 
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1.27  kampeermiddel 

een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan, enig ander onderkomen of enig 
ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voorzover geen bouwwerk zijnde, 
één en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen voertuigen geheel of 
ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor 
recreatief nachtverblijf; 

1.28  kunstwerken 

bouwwerken geen gebouwen zijnde van weg- en waterbouwkundige aard, zoals bruggen, 
viaducten, duikers, keerwanden, beschoeiingen, kademuren en dergelijke; 

1.29  nutsvoorzieningen 

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, 
gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, 
telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en 
apparatuur voor telecommunicatie; 

1.30  overkapping 

een bouwwerk, al dan niet aangebouwd aan een gebouw of een bouwwerk, geen gebouw 
zijnde, bestaande uit een slechts van boven afgesloten ruimte van lichte constructie zonder 
dan wel met ten hoogste 1 wand; 

1.31  parkeernormen 

De beleidsregels parkeren van de gemeente Raalte, zoals vastgelegd in de beleidsnota 
"Parkeernormen Raalte 2015", vastgesteld op 3 november 2015. Indien gedurende de 
planperiode de beleidsregels wijzigen, gelden de gewijzigde regels; 

1.32  peil 

a. voor gebouwen, waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: een horizontaal 
vlak gelegen op 30 cm boven de hoogte van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang; 

b. in andere gevallen: een horizontaal vlak gelegen op 10 cm boven de gemiddelde 
hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld; 

1.33  prostitutie 

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander 
tegen vergoeding; 

1.34  seksinrichting 

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang 
alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 
erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval 
verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, 
seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar; 

1.35  uitbouw: 

een gebouw dat is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, 
welk gebouw een geheel vormt met het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht 
ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en een vergroting van een bestaande ruimte 
inhoudt; 

1.36  voorgevel 

de naar de openbare weg en/of fiets- en voetpad toegekeerde gevel van een hoofdgebouw 
of indien het een hoofdgebouw betreft met meer dan één naar de weg gekeerde gevel, de 
gevel die kennelijk als zodanig moet worden aangemerkt; 

1.37  woning 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 
huishouden. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  dakhelling: 

langs het vlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.2  afstand tot de perceelgrens: 

de afstand tussen de perceelgrens en het dichtstbijzijnde punt van een bouwwerk; 

2.3  goothoogte van een bouwwerk/gebouw: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 

2.4  inhoud van een bouwwerk/gebouw: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het 
hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

2.5  bouwhoogte van een bouwwerk/gebouw: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen 
gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, 
antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

2.6  oppervlakte van een bouwwerk/gebouw: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, nederwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk; 

2.7  meten op de verbeelding 

op de verbeelding dient hart-op-hart van de grenzen te worden gemeten; 

2.8  overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen: 

bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 
bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, 
schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, 
mits de overschrijding van bouw-, dan wel bestemmingsgrenzen niet meer dan 0,75 m 
bedraagt.  
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Tuin 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen; 

met de daar bijbehorende: 

b. erven; 
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
d. verhardingen; 

met daaraan ondergeschikt: 

e. groenvoorzieningen; 
f. waterlopen en waterpartijen; 
g. wegen en paden; 
h. in- en uitritten. 
3.2  Bouwregels 

Op deze gronden mogen ten dienste van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: 

3.2.1  Gebouwen 

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van voor 
de voorgevellijn van en aansluitend aan woningen gelegen: 

a. erkers, serres en andere gebouwen op de begane grond; 
b. luifels en dakoverstekken; 
c. balkons; 

tot een diepte van 1,5 meter, met dien verstande dat de totale oppervlakte van de 
overschrijding niet meer mag bedragen dan 5 m² en de lengte niet groter is dan 2/3 van de 
betreffende gevel, één en ander voorzover de afstand tot de perceelgrens niet kleiner wordt 
dan 4,00 meter. 

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, mag niet meer 
dan 1,00 meter bedragen, met uitzondering van pergola's die niet hoger mogen zijn dan 
2,70 meter, alsmede vlaggenmasten en verlichtingsarmaturen waarvan de hoogte 
maximaal 6,00 meter mag bedragen. 

3.2.3  Overkappingen 

Overkappingen zijn toegestaan, met dien verstande dat het bepaalde in artikel 4.2.4 van 
overeenkomstige toepassing is. 

3.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen 
van de bebouwing, ten behoeve van: 

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
b. een goede woonsituatie; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de milieusituatie; 
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
3.4  Specifieke gebruiksregels 

3.4.1  Strijdig gebruik 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: het gebruik 
van de gronden en/of bouwwerken voor detailhandel. 
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Artikel 4  Wonen - 2 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een beroep en/of bedrijf aan huis, in 
de categorie:  
1. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand', voor een vrijstaande woning; 

b. aan- en bijgebouwen; 

met de daar bijbehorende: 

c. tuinen, erven en terreinen; 
d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

met daaraan ondergeschikt: 

e. waterlopen en waterpartijen; 
f. groenvoorzieningen; 
g. wegen en paden. 
4.2  Bouwregels 

Op deze gronden mogen ten dienste van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: 

4.2.1  Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

a. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;  
b. de goothoogte van een gebouw mag niet minder bedragen dan 3,50 meter en niet meer 

dan 6,50 meter; 
c. de maximale bouwhoogte bedraagt 10 meter; 
d. de minimale dakhelling bedraagt 25° en de maximale dakhelling bedraagt 60°; 
e. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens dient aan de niet 

aangebouwde zijde tenminste 3,00 meter te bedragen. 
4.2.2  Aan- en bijgebouwen 

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij woningen gelden de volgende regels: 

a. aan- en bijgebouwen dienen ten minste 3,00 meter achter het verlengde van de 
voorgevel(s) van het hoofdgebouw te worden gebouwd; 

b. aan- en bijgebouwen dienen in, dan wel tenminste 1,00 meter uit de perceelgrens te 
worden gebouwd; 

c. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en bijgebouwen bij een hoofdgebouw mag 
niet meer bedragen dan 75 m². Tevens geldt dat de gezamenlijke oppervlakte van de 
bebouwing niet meer mag bedragen dan 50% van het bouwperceel; 

d. de goothoogte, bouwhoogte, en bij toepassing van een hellend dak, de dakhelling van 
bijbehorende bouwwerken dienen te voldoen aan de eisen die in het volgende 
bouwschema zijn gesteld: 

Goothoogte in meters Bouwhoogte in meters Dakhelling in graden 

Min. Max. Min. Max. Min. Max. 

-  3,25 - 5,50 25 60 

e. in afwijking van het bepaalde onder d mag de bouwhoogte van aangebouwde 
bijgebouwen tot 3 meter achter de achterste bouwgrens maximaal 6,5 meter bedragen, 
met dien verstande dat de bouwhoogte minimaal 1,50 meter onder de nok van het 
hoofdgebouw moet zijn gelegen; 

f. bij de berekening van de gezamenlijke oppervlakte van de aan– en bijgebouwen blijven 
buiten beschouwing: (gedeelten van) gebouwen gelegen binnen het bouwvlak meer 
dan 3,00 meter van de zijdelingse perceelgrens aan de niet aangebouwde zijde(n) van 
het hoofdgebouw; 

g. in aanvulling op het bepaalde onder d geldt dat bij toepassing van een lessenaarsdak, 
het dakvlak naar de dichtstbijzijnde perceelgrens dient te worden gericht. 
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4.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2,00 meter bedragen; 
b. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van het verzamelen 

van huishoudelijke afvalstoffen (hieronder mede verstaan ondergrondse afvalopslag) 
mag niet meer bedragen dan 2 meter; 

c. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3,00 meter 
bedragen. 

4.2.4  Overkappingen 

Voor overkappingen gelden de volgende regels: 

a. een overkapping dient tenminste 3 meter achter het verlengde van de voorgevel(s) van 
het hoofdgebouw te worden gebouwd; 

b. in afwijking van het bepaalde onder a mag een overkapping tot niet minder dan 1,00 
meter achter de voorgevel of het verlengde daarvan worden gebouwd met dien 
verstande dat de overkapping aan de voorzijde geheel open dient te zijn; 

c. de bouwhoogte van een overkapping mag niet meer dan 3,25 meter bedragen, tenzij de 
afstand tot de voorgevel of het verlengde daarvan meer dan 3 meter bedraagt, in welk 
geval de in 4.2.2 onder d genoemde goot- en bouwhoogtes van toepassing zijn; 

d. overkappingen worden meegerekend bij het bepalen van de oppervlakte en het 
percentage als bedoeld in 4.2.2 onder c. 

4.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen 
van de bebouwing, ten behoeve van: 

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
b. een goede woonsituatie; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de sociale veiligheid; 
e. de milieusituatie; 
f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
4.4  Afwijken van de bouwregels 

4.4.1  Afwijkingsregels 

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in 4.2.1 onder d en de 
bouw van gebouwen toestaan met een plat dak of met een kap met een afwijkende 
dakhelling. 

4.4.2  Toetsingscriteria 

De in 4.4.1 vermelde ontheffing kan slechts worden verleend, mits geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van: 

1. het straat- en bebouwingsbeeld; 
2. de woonsituatie; 
3. de verkeersveiligheid; 
4. de sociale veiligheid; 
5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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4.5  Specifieke gebruiksregels 

4.5.1  Gebruik in overeenstemming met de bestemming 

In overeenstemming met de bestemming is een gebruik van maximaal 35% of 50 m2 van 
het vloeroppervlak van het hoofdgebouw met bijgebouwen, voor een beroep en/of bedrijf 
aan huis met in achtneming van de volgende regels: 

a. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de verkeersafwikkeling en de 
parkeerbalans; 

b. het bedoelde gebruik mag geen onevenredige aantasting van het woon en- leefklimaat 
opleveren en geen onevenredige afbreuk doen aan het woonkarakter van de wijk of 
buurt; dit betekent onder meer dat: 
1. het uitoefenen van bedrijvigheid, die onder de werking van de Wet milieubeheer 

valt, niet is toegestaan; 
2. het gebruik naar aard met het woonkarakter van de woonomgeving in 

overeenstemming dient te zijn; 
3. het gebruik dient de woonfunctie te ondersteunen, in die zin dat degene die de 

activiteiten in het hoofdgebouw of bijgebouw uitvoert, tevens de gebruiker van het 
hoofdgebouw dient te zijn; 

c. parkeren dient zoveel mogelijk op eigen terrein plaats te vinden; 
d. detailhandel is niet toegestaan, uitgezonderd een beperkte verkoop in het klein in direct 

verband met bedrijfsmatige activiteiten in of bij het hoofdgebouw; 
e. de woonfunctie dient als hoofdfunctie te worden behouden. 
4.5.2  Strijdig gebruik 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van de gronden en/of bouwwerken voor detailhandel, met uitzondering van 
het bepaalde in 4.5.1 sub d; 

b. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning; 
c. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen. 
4.6  Afwijken van de gebruiksregels 

4.6.1  Afwijkingsregels 

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in 4.5.2 onder b voor het 
gebruik van een deel van het hoofdgebouw of bijgebouwen bij een woning als afhankelijke 
woonruimte. 

4.6.2  Toetsingscriteria 

De in 4.6.1 vermelde afwijking wordt slechts verleend, indien: 

a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg; 
b. op het perceel al een woning aanwezig is; 
c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen 

waaronder die van omwonenden en bedrijven; 
d. per woning niet meer dan een afwijking ten behoeve van inwoning voor mantelzorg mag 

worden verleend; 
e. inwoning in beginsel dient plaats te vinden bij, in of direct aansluitend aan de woning, 

waarbij de afhankelijke woonruimte een onderlinge verbinding met de woning dient te 
hebben; het gebruik van een vrijstaand bijgebouw als afhankelijke woonruimte is 
uitsluitend toegestaan indien realisering van inwoning in of aan het hoofdgebouw voor 
de inwoner of andere bewoner(s) onredelijke bezwarend is; 

f. niet meer dan 75 m² van het hoofdgebouw en/of bijgebouwen mag worden gebruikt ten 
behoeve van inwoning.  
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 5  Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 6  Algemene gebruiksregels 

6.1  Strijdig gebruik 

Onder een gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval verstaan: 

a. het gebruik of laten gebruiken van de gronden en/of bouwwerken voor opslag-, stort-, of 
bergplaats van voorwerpen, stoffen of producten tenzij in rechtstreeks verband met de 
bestemming; 

b. het gebruik of laten gebruiken van de gronden en/of bouwwerken ten behoeve van een 
seksinrichting. 
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Artikel 7  Algemene afwijkingsregels 

7.1  Afwijkingsbevoegdheid 

Bij omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het 
straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de 
sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, worden 
afgeweken van: 

a. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de 
aansluiting van wegen onderling wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of 
–intensiteit daartoe aanleiding geven, mits de afwijking ten opzichte van hetgeen is 
aangegeven op de verbeelding niet meer dan 5,00 meter bedraagt; 

b. de bestemmings-, bouwgrenzen en overige aanduidingen indien en voor zover deze 
afwijkingen noodzakelijk zijn in verband met de uitmeting van het terrein dan wel indien 
dit uit het oogpunt van doelmatig gebruik van de grond gewenst is, mits de afwijking ten 
opzichte van hetgeen op de verbeelding is aangegeven niet meer dan 5,00 meter 
bedraagt; 

c. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot 
tot niet meer dan 40,00 meter. 
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Artikel 8  Overige regels 

8.1  Werking wettelijke regelingen 

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels van dit plan wordt verwezen, gelden zoals 
deze luiden op het moment van vaststelling van het plan. 

8.2  Parkeerregels 

8.2.1  Parkeerregels bij bouwplannen 

Een bouwplan dient te voorzien in voldoende parkeermogelijkheden op de bij het bouwplan 
behorende en daartoe bestemde gronden. De toename van de parkeerbehoefte wordt 
bepaald op de wijze zoals beschreven in de beleidsregels “Parkeernormen Raalte 2015”. 
Indien deze beleidsregels gedurende de planperiode wijzigen, gelden de gewijzigde regels. 

8.2.2  Parkeerregels bij gebruikswijzigingen 

Indien het wijzigen van het gebruik van gronden en/of bouwwerken daartoe aanleiding 
geeft, moet, voor wat betreft de toename in de parkeerbehoefte, in voldoende mate ruimte 
zijn aangebracht op die gronden of op de bij die bouwwerken behorende en daartoe 
bestemde gronden. De parkeerbehoefte wordt bepaald op de wijze zoals beschreven in de 
beleidsregels “Parkeernormen Raalte 2015”. Indien deze beleidsregels gedurende de 
planperiode wijzigen, gelden de gewijzigde regels. 

8.3  Gebruiksregels 

8.3.1  Strijdig gebruik 

Tot een strijdig gebruik met de bestemming, voorzover gelegen binnen de gemeente 
Raalte, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden of bouwwerken als bedoeld 
in lid 8.2, indien niet wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid volgens de normering 
zoals deze is opgenomen in de op dat moment geldende beleidsregel "Parkeernormen 
Raalte 2015". 

8.3.2  Afwijken van de parkeerregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 
in lid 8.3.1, indien voldaan wordt aan het gestelde in paragraaf 5.5. van de beleidsregels 
"Parkeernormen Raalte 2015".  

Indien gedurende de planperiode de beleidsregels wijzigen, gelden de gewijzigde regels. 

8.3.3  Specifieke gebruiksregels 

Ruimte(n) voor het parkeren van voertuigen, voor zover de aanwezigheid van deze 
ruimte(n) krachtens deze parkeerregels is geëist, dient te allen tijde voor dit doel 
beschikbaar te blijven. Ander gebruik wordt aangemerkt als strijdig gebruik.  
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 9  Overgangsrecht 

9.1  Bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sub a een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 
als bedoeld onder sub a met maximaal 10%. 

c. Het bepaalde onder sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan 
op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning 
en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling 
van dat plan. 

9.2  Gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde 
in sub a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, 
tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder sub a, na het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, 
is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

d. Het bepaalde onder sub a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was 
met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 
overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 10  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 

"Heino, Stationsweg 11a". 

Aldus vastgesteld door de Raad in de vergadering d.d.: 

 

 

 

Voorzitter 

 

 

 

Griffier      





BETREFT

Heino C 4576
UW REFERENTIE

Kavel 1 Heino
GELEVERD OP

29-04-2021 - 10:14
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097153567
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

28-04-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

28-04-2021 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Heino C 4576
Kadastrale objectidentificatie : 065690457670000

Kadastrale grootte 785 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 212179 - 493936
Ontstaan uit Heino C 3097

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Aandeel 1/2

Afkomstig uit stuk Hyp4 5431/70 Zwolle
Naam gerechtigde 

Adres Stationsweg 11 A
8141 SB  HEINO

Geboren te 

Geboorteland Nederland
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Zie akte(n)

1 Eigendom (recht van)
Aandeel 1/2

Afkomstig uit stuk Hyp4 5431/70 Zwolle
Naam gerechtigde 

Adres Stationsweg 11 A
8141 SB  HEINO

Geboren te 

Geboorteland Nederland
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Zie akte(n)

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

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

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.65690457670000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.65690309770000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_5431_70_ZLE
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_5431_70_ZLE
https://www.kadaster.nl/contact


Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 29 april 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Heino
C
4576

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

Uw referentie: Kavel 1 Heino



BETREFT

Heino C 4579
UW REFERENTIE

Kavel 2 Heino
GELEVERD OP

29-04-2021 - 10:14
PRODUCTIEORDERNUMMER

S11097153683
VOLLEDIG GESIGNALEERD T/M

28-04-2021 - 14:59
VOLLEDIG BIJGEWERKT T/M

28-04-2021 - 14:59
BLAD

1 van 1

Eigendomsinformatie  

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding Heino C 4579
Kadastrale objectidentificatie : 065690457970000

Kadastrale grootte 681 m²
Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 212166 - 493925
Ontstaan uit Heino C 3097

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking

Basisregistratie Kadaster

Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)
Aandeel 1/2

Afkomstig uit stuk Hyp4 5431/70 Zwolle
Naam gerechtigde 

Adres Stationsweg 11 A
8141 SB  HEINO

Geboren te 

Geboorteland Nederland
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Zie akte(n)

1 Eigendom (recht van)
Aandeel 1/2

Afkomstig uit stuk Hyp4 5431/70 Zwolle
Naam gerechtigde 

Adres Stationsweg 11 A
8141 SB  HEINO

Geboren te 

Geboorteland Nederland
Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen

Burgerlijke staat Zie akte(n)

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

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

https://www.kadaster.nl/producten/woning/eigendomsinformatie
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.65690457970000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=NL.IMKAD.KadastraalObject.65690309770000
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_5431_70_ZLE
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/selectie.asp?identificatie=stuk.2_5431_70_ZLE
https://www.kadaster.nl/contact


Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 29 april 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Heino
C
4579

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

Uw referentie: Kavel 2 Heino
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TOELICHTING 
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Om aan de woningvraag van de komende 10 jaar in Heino te kunnen voldoen is er behoefte aan nieuwe 
woningbouwlocaties. Middels co-creatie is de gemeente Raalte op zoek gegaan naar de gewenste ruimtelijke 
invulling van deze opgave. De kopgroep woningbouw Heino, bestaande uit dorpsvertegenwoordigers en 
ambtenaren van de gemeente, heeft een advies uitgebracht op basis van een breed participatietraject met de 
inwoners van Heino. Dit ‘Eindadvies kopgroep Heino locatiestudie woningbouw’, met als doel woningbouw 
mogelijk te maken op een aantal inbreidingslocaties, is op 23 mei 2019 unaniem door de gemeenteraad van 
Raalte vastgesteld. Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op één van deze inbreidingslocatie, te 
weten de locatie Stationsweg 11a in de kern Heino. 

Op het perceel is in de huidige situatie een vrijstaande woning aanwezig met aangrenzend grasland. 
Initiatiefnemer is voornemens conform het advies ter plaatse van het grasland twee extra vrijstaande 
woningen te realiseren, in de lijn met de bestaande bebouwing langs de Stationsweg. Het voornemen voorziet 
in een passende functie voor de locatie en resulteert in een verbetering van het straatbeeld. Als voorwaarde is 
gesteld dat parkeren op eigen erf dient plaats te vinden. In deze toelichting zal worden aangetoond dat aan 
deze voorwaarden wordt voldaan. 

Het geldende bestemmingsplan bevat geen wijzigings- of afwijkingsbevoegdheden op basis waarvan 
voorliggend initiatief mogelijk kan worden gemaakt. Om op deze locatie twee extra vrijstaande woningen 
mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Voorliggend bestemmingsplan 
voorziet hierin. Er zal worden aangetoond dat het gewenste plan vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt 
verantwoord is. 

1.2 Ligging van het plangebied 

Het plangebied omvat een gedeelte van het perceel Stationsweg 11a te Heino. Het perceel is kadastraal 
bekend als gemeente Heino, sectie C, perceelnummer 3097 (gedeeltelijk). In afbeelding 1.1 is de ligging van 
het plangebied in de kern Heino en ten opzichte van de directe omgeving met respectievelijk de rode ster en 
de rode omlijning weergegeven. Voor de exacte begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar de 
verbeelding. 

 

Afbeelding 1.1  Ligging plangebied binnen de kern Heino en ten opzichte van de directe omgeving (Bron: PDOK) 
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1.3 De bij het plan behorende stukken 

Het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Heino, Stationsweg 11a” bestaat uit de volgende stukken: 

• verbeelding (tek.nr. NL.IMRO.0177.BP20200003-VG01) en een renvooi; 
• regels (en bijbehorende bijlagen). 

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden weergegeven. In de regels zijn 
bepalingen opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van een 
toelichting. De toelichting geeft een duidelijk beeld van het bestemmingsplan en van de daaraan ten grondslag 
liggende gedachten maar maakt geen deel uit van het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan. 

1.4 Huidig planologisch regime 

1.4.1 Algemeen 

Het plangebied is gelegen binnen de begrenzing van het bestemmingsplan “Heino” en het bestemmingsplan 
“Paraplubestemmingsplan Parkeren”, welke respectievelijk op 22 april 2010 en 27 september 2018 door de 
gemeenteraad van Raalte zijn vastgesteld. Op basis van het geldende bestemmingsplan kent het plangebied de 
enkelbestemming “Wonen - 2”. 

In afbeelding 1.2 is een uitsnede van de verbeelding van het geldende bestemmingsplan opgenomen waarbij 
het plangebied met de rode omlijning indicatief is aangegeven.  

 

Afbeelding 1.2  Uitsnede bestemmingsplan “Heino” (Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 
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1.4.2 Beschrijving bestemmingen 

Gronden met de bestemming ‘Wonen – 2’ zijn bestemd voor wonen al dan niet in combinatie met ruimte voor 
een beroep en/of bedrijf aan huis en aan- en bijgebouwen. Met de daarbij behorende tuinen, erven en 
terreinen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met daaraan ondergeschikt: waterlopen en waterpartijen, 
groenvoorzieningen, wegen en paden. Op basis van de bouwregels mogen woningen uitsluitend binnen een 
bouwvlak worden gebouwd, een en ander met inachtneming van de aangegeven maatvoeringseisen. 

1.4.3 Strijdigheid 

Op basis van het geldende bestemmingsplan is de bouw van twee extra vrijstaande woningen binnen het 
plangebied niet toegestaan omdat er geen bouwvlak aanwezig is. Het geldende bestemmingsplan bevat geen 
wijzigings- en afwijkingsbevoegdheden welke voor voorliggend initiatief uitkomst bieden. Een herziening van 
het bestemmingsplan is daarom noodzakelijk. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in het juridisch 
planologisch kader op basis waarvan de gewenste ontwikkeling mogelijk kan worden gemaakt. 

1.5 Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 de huidige situatie van het plangebied beschreven en in hoofdstuk 3 de 
gewenste situatie. 

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, provincie Overijssel 
en de gemeente Raalte beschreven.  

In hoofdstuk 5 passeren alle relevante milieuthema's de revue.  

Hoofdstuk 6 gaat in op de wateraspecten.  

In de hoofdstukken 7 en 8 wordt respectievelijk ingegaan op de juridische aspecten/planverantwoording en de 
economische uitvoerbaarheid.  

Hoofdstuk 9 gaat in op het vooroverleg en de inspraak.  
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HOOFDSTUK 2  HUIDIGE SITUATIE 

Het plangebied is gelegen aan de Stationsweg in de kern van Heino. Het plangebied wordt in het noorden 
begrensd door de woning aan de Stationsweg 11a, ten westen wordt het begrensd door de Stationsweg en 
verder wordt het omringd door woonpercelen. In afbeelding 2.1 is een luchtfoto van de huidige situatie in het 
plangebied weergegeven.  

Het huidige plangebied is op dit moment in gebruik als grasland bij de woning aan de Stationsweg 11a. Het 
perceel is onbebouwd, met uitzondering van een houten schuurtje (zie afbeelding 2.2). 

 

Afbeelding 2.1  Luchtfoto van het plangebied (Bron: Provincie Overijssel)  
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Afbeelding 2.2  Straatbeeld plangebied vanaf de Stationsweg (Bron: Google Streetview) 
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HOOFDSTUK 3  GEWENSTE SITUATIE 

In hoofdstuk 2 is reeds ingegaan op de huidige situatie binnen het plangebied. In dit hoofdstuk wordt 
allereerst ingegaan op het Eindadvies van de kopgroep Heino. Daarna wordt ingegaan op de gewenste 
invulling van het plangebied. 

3.1 Eindadvies kopgroep Heino locatiestudie woningbouw 

3.1.1 Opgave 

Om de komende 10 jaar in de woningbouwbehoefte van Heino te kunnen voorzien, zijn er nieuwe 
woningbouwlocaties nodig. Samen met de inwoners en belanghebbenden in Heino is de kopgroep Heino op 
zoek gegaan naar de gewenste ruimtelijke invulling van deze opgave.  

Er is op basis van een Plan van Aanpak (vastgesteld door het college op 16 januari 2018) een co-creatieproces 
gestart waarbij de kopgroep Heino, bestaande uit zeven brede vertegenwoordigers van het dorp en drie 
ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeente Raalte, het proces begeleidt. De kopgroep heeft een advies 
uitgebracht aan de gemeenteraad over de mogelijke ontwikkelingslocaties. Daarbij is zowel gekeken naar 
bouwmogelijkheden binnen bestaand bebouwd gebied (inbreidingslocaties), als naar locaties aansluitend aan 
het dorp (uitleggebieden). Doelstelling is dat het totale woningbouwprogramma, zowel in aantallen als in 
woningtypen, gerealiseerd kan worden. 

Vanuit de woningbouwprogrammering is ruimte voor het toevoegen van ca. 90 woningen binnen de kern 
Heino op basis van een gemêleerd programma: verschillende woning typologieën (levensloopbestendig, 
eenpersoonshuishoudens, gezinswoning), zowel huur als koop en in verschillende prijsklassen. De verwachting 
is echter dat de vraag de komende jaren doorgroeit naar minstens 100-150 woningen. 

3.1.2 Inventarisatie locaties 

De kopgroep heeft, mede op basis van input van vakspecialisten van de gemeente, alle door de inwoners 
aangedragen voorkeurslocaties met de achterliggende argumentatie doorgesproken en beoordeeld. Aspecten 
als landschap, stedenbouw, waterhuishouding, duurzaamheid en verkeer zijn aan de orde geweest. De locaties 
zijn vervolgens geclusterd tot kansrijke en niet-kansrijke locaties. Waarna dertien kansrijke locaties 
overbleven, welke vervolgens nadere beoordeeld zijn. 

Het eindadvies, met de daarin opgenomen kansrijke locaties, is op 23 mei 2019 unaniem door de 
gemeenteraad van Raalte vastgesteld. Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op één van deze 
inbreidingslocatie, te weten de locatie Stationsweg 11a. Hierna wordt nadere ingegaan op de beoordeling van 
de kopgroep ten aanzien van deze locatie.  

3.1.3 Solitaire locatie inbreiding: Stationsweg 

De kopgroep is van oordeel dat op deze locatie één vrijstaande woning, twee vrijstaande woningen of één 2 
onder 1 kap woning ingepast kan worden. Dit in aansluiting op de bebouwingsstructuur van de lintbebouwing. 
Hierbij geldt als voorwaarde dat het parkeren op eigen erf wordt gerealiseerd. Met deze (beperkte) verdichting 
wordt de ruimtelijke kwaliteit van het gebied volgens de kopgroep niet onevenredig aangetast.  

Initiatiefnemer heeft het advies met de buren besproken, waarbij de aandachts- en zorgpunten in kaart zijn 
gebracht. Op voorliggend initiatief zijn geen bezwaren binnen gekomen.  
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3.2 Gewenste ontwikkeling 

Initiatiefnemer is voornemens om in het plangebied de bouwmogelijkheden voor twee vrijstaande woningen 
te realiseren. Beoogd wordt dat er qua bouwstijl aangesloten wordt bij de bestaande bebouwingsstructuur van 
de omringende woningen. De situering van de nieuwe vrijstaande woningen is enigszins verspringend 
overeenkomstig bestaande aangrenzende bebouwing. In de onderstaande schets zijn de te realiseren 
woningen weergegeven. De nu nog aanwezige houten schuur zal worden gesloopt. 

 
Afbeelding 3.1 Impressie gewenste situatie (Bron: Kavelteam) 

 

Wat betreft de bouwmogelijkheden van de woning wordt er aangesloten bij de bestemming ‘Wonen – 2’ zoals 
opgenomen in het bestemmingsplan “Heino”. Hierdoor gaat de woning wat betreft massa en schaal passen bij 
de bebouwingskenmerken van de omgeving. 
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3.3 Verkeer en parkeren 

3.3.1 Algemeen 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de effecten op de parkeerbehoefte en 
verkeersgeneratie die ontstaat door een nieuwe ontwikkeling. Voor het berekenen van de parkeerbehoefte 
wordt aangesloten bij de uitgangspunten uit de nota ‘Parkeernormen Raalte 2015’. Deze parkeernormen zijn 
geënt op de landelijke parkeerkencijfers van het CROW. Voor de verkeersgeneratie wordt aangesloten bij de 
CROW-publicatie. Deze kencijfers zijn gebaseerd op literatuuronderzoek en praktijkervaringen van gemeenten. 
De kencijfers zijn landelijk (en juridisch) geaccepteerd en worden gezien als de meest betrouwbare gegevens 
met betrekking tot het bepalen van de verkeergeneratie en het benodigde aantal parkeerplaatsen. 

Bij het gebruik van kencijfers moet rekening worden gehouden met onder meer de bereikbaarheidskenmerken 
van de locatie. Ook de stedelijkheidsgraad is van invloed op het aanbod en de kwaliteit van alternatieve 
vervoerswijzen en dus op de hoogte van het parkeerkencijfer. Onder stedelijkheidsgraad wordt verstaan het 
aantal adressen per vierkante kilometer. In de vermelde publicatie van het CROW worden parkeerkencijfers 
weergegeven onderverdeeld naar functies, de stedelijke zone en de stedelijkheidsgraad.  

3.3.2  Parkeerbehoefte 

In het voorliggende plan wordt planologisch gezien twee vrijstaande woningen toegevoegd. Op basis van de 
nota ‘Parkeernormen Raalte 2015’ (gebaseerd op het CROW) geldt voor deze functie de volgende 
parkeernorm: 

Woningtype Locatie Parkeernorm 

Koop, vrijstaand Heino (rest bebouwde kom) 2,3 per woning waarvan 0.3 
bezoekers 

Als gevolg van dit plan ontstaat er een parkeerbehoefte aan afgerond 5 parkeerplaatsen. Binnen het 
plangebied dienen de benodigde parkeerplaatsen te worden gerealiseerd. Gezien de omvang van de kavels is 
het mogelijk te voorzien in de noodzakelijke parkeerplaatsen. Geconcludeerd wordt dat de parkeerbehoefte 
eenvoudig op eigen terrein kan worden opgelost. 

3.3.3 Verkeersgeneratie en ontsluiting 

3.3.3.1 Verkeersgeneratie 

Gekeken wordt naar de extra verkeersgeneratie ten opzichte van de huidige planologische situatie. Qua 
verkeersgeneratie worden voor de verstedelijkingsgraad en stedelijke zone de volgende uitgangspunten 
gehanteerd:  

- Verstedelijkingsgraad: weinig stedelijk (gemeente Raalte) (Bron: CBS Statline)  
- Stedelijke zone: rest bebouwde kom 
- Koop, huis, vrijstaand: gemiddelde verkeersgeneratie: 8,2 verkeersbewegingen per weekdag per 

woning 

Het aantal verkeersbewegingen zal in totaal 17 verkeersbewegingen per weekdag betreffen als gevolg van de 
voorgenomen ontwikkeling. Gelet op het vorenstaande is van een onevenredig toename van de 
verkeersbewegingen geen sprake. De Stationsweg is functioneel ingericht en beschikt over voldoende 
capaciteit om de (zeer) beperkte toename van het aantal verkeersbewegingen te kunnen afhandelen. 

3.3.32 Ontsluiting Stationsweg 

De nieuw te bouwen woningen zullen worden ontsloten op de Stationsweg. Hiervoor worden twee nieuwe in- 
en uitritten aangelegd. Hiervoor is het van belang dat deze tussen de bestaande karakteristieke bomen 
worden gesitueerd. In afbeelding 3.2 is een schets weergegeven waar deze in- en uitritten dienen te worden 
gesitueerd. Het is van belang dat de bestaande bomen worden gehandhaafd en dat er geen negatieve effecten 
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optreden door het aanleggen van de in- en uitritten. De bestaande lichtmast dient in noordoostelijke richting 
te worden verplaatst om het een en ander mogelijk te maken.  

 

Afbeelding 3.2 Impressie gewenste situatie in- en uitritten (Bron: Kavelteam) 

3.3.4 Conclusie 

Het aspect ‘verkeer en parkeren’ vormt geen belemmering voor de uitvoering van voorliggend plan. 
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HOOFDSTUK 4  BELEIDSKADER 

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Naast de 
belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit plangebied geldende uitgangspunten 
weergegeven. 

4.1 Rijksbeleid 

4.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

4.1.1.1 Algemeen 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. De Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en vervangt de Nota 
Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor 
de Snelwegomgeving. Tevens vervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in onder andere de 
Agenda Landschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt de SVIR het kader voor thematische of 
gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.  

4.1.1.2 Rijksdoelen en regionale opgaven 

In de SVIR heeft het Rijk drie rijksdoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden 
voor de middellange termijn (2028): 

• Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-
economische structuur van Nederland;  

• Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker 
voorop staat; 

• Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische 
waarden behouden zijn. 

Voor de drie rijksdoelen worden de 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd. Hiermee geeft het Rijk 
aan waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. Buiten deze nationale belangen 
hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 

De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven die regionaal neerslaan. 
Opgaven van nationaal belang in Oost-Nederland (de provincies Gelderland en Overijssel) zijn:  

• Het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen (weg, spoor en vaarwegen) 
die door Oost Nederland lopen. Dit onder andere ten behoeve van de mainports Rotterdam en 
Schiphol;  

• Het formuleren van een integrale strategie voor het totale rivierengebied van Maas en Rijntakken 
(Waal, Nederrijn, Lek en de IJssel, deelprogramma rivieren van het Deltaprogramma) en de 
IJsselvechtdelta (deelprogramma’s zoetwater en rivieren) voor waterveiligheid in combinatie met 
bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, natuur, economische ontwikkeling en woningbouw;  

• Het tot stand brengen en beschermen van de NNN, inclusief de Natura 2000 gebieden (zoals de 
Veluwe);  

• Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV), onder andere door het 
aanwijzen van het tracé voor aansluiting op het Duitse hoogspanningsnet.  

4.1.1.3 Ladder voor duurzame verstedelijking 

In de SVIR is de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als 
motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen.  
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Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale 
benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij geldt een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag 
als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt. 

Teneinde een ontwikkeling adequaat te kunnen toetsen aan de ladder is het noodzakelijk inzicht te geven in de 
begrippen 'bestaand stedelijk gebied' en 'stedelijke ontwikkeling'. 

In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor: 

bestaand stedelijk gebied: 'bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, 
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal 
culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur'. 

stedelijke ontwikkeling: ´ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van 
kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.´ 

4.1.2  Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten in het rijksbeleid 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte laat zich niet specifiek uit over dergelijke lokale ontwikkelingen. De 
voorgenomen ontwikkeling raakt geen rijksbelangen als opgenomen in de structuurvisie.  

Ten aanzien van de Ladder voor duurzame verstedelijking is het van belang om te bekijken of sprake is van een 
nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 3.6 lid 2 Bro. Op het realiseren van woningen is 
ondermeer de uitspraak ABRvS 16 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2921) van toepassing. Uit deze uitspraak 
blijkt dat de realisatie van 11 woningen niet wordt gezien als stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 
1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i, Bro. In voorliggend geval is de ladder voor duurzame verstedelijking dan 
ook niet van toepassing aangezien sprake is van een toevoeging van twee nieuwe woningen. Geconcludeerd 
wordt dat er geen sprake is van strijd met het rijksbeleid.  
 

4.2 Provinciaal beleid 

Het provinciaal beleid is verwoord in tal van plannen. Het belangrijkste plan betreft de Omgevingsvisie 
Overijssel, welke is verankerd in de Omgevingsverordening. Op 12 april 2017 hebben Provinciale Staten van 
Overijssel de nieuwe Omgevingsvisie Overijssel 2017 'Beken Kleur' en bijbehorende Omgevingsverordening 
Overijssel 2017 vastgesteld. Op 1 mei 2017 zijn de nieuwe Omgevingsvisie en Omgevingsverordening in 
werking getreden. 

4.2.1 Omgevingsvisie Overijssel 

De Omgevingsvisie Overijssel is het integrale provinciale beleidsplan voor de fysieke leefomgeving van 
Overijssel. De hoofdambitie van de Omgevingsvisie is een toekomstvaste groei van welvaart en welzijn met 
een verantwoord beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voorraden. 

Leidende thema’s voor de Omgevingsvisie zijn: 

• Duurzaamheid;  
• Ruimtelijke kwaliteit. 

Enkele belangrijke beleidskeuzes waarmee de provincie haar ambities wil realiseren zijn: 

• door meer aandacht voor herstructurering wordt ingezet op een breed spectrum aan woon-, werk- en 
mixmilieu ’s; dorpen en steden worden gestimuleerd hun eigen kleur te ontwikkelen; 

• investeren in een hoofdinfrastructuur voor wegverkeer, trein, fiets en waarbij veiligheid en 
doorstroming centraal staan; 

• zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik; deze methode gaat ervan uit dat eerst het gebruik van de ruimte 
wordt geoptimaliseerd, dan de mogelijkheid van meervoudig ruimtegebruik wordt onderzocht en dan 
pas de mogelijkheid om het ruimtegebruik uit te breiden, wordt bekeken; 

• ruimtelijke plannen ontwikkelen aan de hand van gebiedskenmerken en keuzes voor duurzaamheid. 
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4.2.2 Omgevingsverordening Overijssel 

De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. Het gaat er 
daarbij om steeds de meest optimale mix van instrumenten toe te passen, zodat effectief en efficiënt resultaat 
wordt geboekt voor alle ambities en doelstellingen van de Omgevingsvisie. De keuze voor inzet van deze 
instrumenten is bepaald aan de hand van een aantal criteria. In de Omgevingsvisie is bij elke beleidsambitie 
een realisatieschema opgenomen waarin is aangegeven welke instrumenten de provincie zal inzetten om de 
verschillende onderwerpen van provinciaal belang te realiseren. 

Eén van de instrumenten om het beleid uit de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de 
Omgevingsverordening Overijssel. De Omgevingsverordening is het provinciaal juridisch instrument dat wordt 
ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de doorwerking van het beleid van de 
Omgevingsvisie juridisch geborgd is. 

4.2.3 Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel  

Om te bepalen of een initiatief bijdraagt aan de provinciale ambities wordt gebruik gemaakt van het 
'Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel'. In dit uitvoeringsmodel staan de stappen of, waar en hoe 
centraal. Bij een initiatief voor bijvoorbeeld woningbouw, een nieuwe bedrijfslocatie, toeristisch-recreatieve 
voorzieningen, natuurontwikkeling, et cetera kun je aan de hand van deze drie stappen bepalen of een 
initiatief binnen de geschetste visie voor Overijssel mogelijk is, waar het past en hoe het uitgevoerd kan 
worden. 

De eerste stap, het bepalen van de of-vraag, lijkt in strijd met de wens zoveel mogelijk ruimte te willen geven 
aan nieuwe initiatieven. Met het faciliteren van initiatieven moet echter wel gekeken worden naar de 
(wettelijke) verantwoordelijkheden zoals veiligheid of gezondheid. Het uitvoeringsmodel maakt helder wat kan 
en wat niet kan. 

Om een goed evenwicht te vinden tussen het bieden van ruimte aan initiatieven en het waarborgen van 
publieke belangen, varieert de provinciale sturing: soms normstellend, maar meestal richtinggevend of 
inspirerend. 

 

Afbeelding 4.1 Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel) 
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In onderstaande tekst worden de lagen nader toegelicht. 

Of – generieke beleidskeuzes 

Maatschappelijke opgaven zijn leidend in ons handelen. Allereerst is het dan ook de vraag of er een 
maatschappelijke opgave is. Of een initiatief mogelijk is, wordt onder andere bepaald door generieke 
beleidskeuzes van EU, Rijk of provincie. Denk hierbij aan beleidskeuzes om basiskwaliteiten als schoon 
drinkwater en droge voeten te garanderen. Maar ook aan beleidskeuzes om overaanbod van bijvoorbeeld 
woningbouw- en kantorenlocaties – en daarmee grote financiële en maatschappelijke kosten – te voorkomen. 
In de omgevingsvisie zijn de provinciale beleidskeuzes hieromtrent vastgelegd. 

De generieke beleidskeuzes zijn vaak normstellend. Dit betekent dat ze opgevolgd moeten worden: het zijn 
randvoorwaarden waarmee iedereen rekening moet houden vanwege zwaarwegende publieke belangen. De 
normstellende beleidskeuzes zijn vastgelegd in de omgevingsverordening. 

Waar – ontwikkelingsperspectieven 

Na het beantwoorden van de of-vraag, is de vraag waar het initiatief past of ontwikkeld kan worden. In de 
omgevingsvisie op de toekomst van Overijssel onderscheid de provincie zes ontwikkelingsperspectieven. Deze 
ontwikkelingsperspectieven schetsen een ruimtelijk perspectief voor een combinatie van functies en geven 
aan welke beleids- en kwaliteitsambities leidend zijn. De ontwikkelingsperspectieven geven zo richting aan 
waar wat ontwikkeld zou kunnen worden 

De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend. Dit betekent dat er ruimte is voor lokale afweging: een 
gemeente kan vanwege maatschappelijke en/of sociaaleconomische redenen in haar Omgevingsvisie en 
bestemmings- of omgevingsplan een andere invulling kiezen. Die dient dan wel te passen binnen de – voor dat 
ontwikkelingsperspectief – geldende kwaliteitsambities. Daarbij dienen de nieuwe ontwikkelingen verbonden 
te worden met de bestaande kenmerken van het gebied, conform de Catalogus Gebiedskenmerken (de derde 
stap in het uitvoeringsmodel). Naast ruimte voor een lokale afweging t.a.v. functies en ruimtegebruik, is er 
ruimte voor een lokale invulling van de begrenzing: de grenzen van de ontwikkelingsperspectieven zijn 
signaleringsgrenzen. 

Hoe – gebiedskenmerken 

Ten slotte is de vraag hoe het initiatief ingepast kan worden in het landschap. De gebiedskenmerken spelen 
een belangrijke rol bij deze vraag. Onder gebiedskenmerken worden verstaan de ruimtelijke kenmerken van 
een gebied of gebiedstype die bepalend zijn voor de karakteristiek en kwaliteit van dat gebied of gebiedstype. 
Voor alle gebiedstypen in Overijssel is in de Catalogus Gebiedskenmerken beschreven welke kwaliteiten en 
kenmerken van provinciaal zijn en behouden, versterkt of ontwikkeld moeten worden. 

De gebiedskenmerken zijn soms normstellend, maar meestal richtinggevend of inspirerend. Voor de 
normerende uitspraken geldt dat deze opgevolgd dienen te worden; ze zijn dan ook in onze 
omgevingsverordening geregeld. De richtinggevende uitspraken zijn randvoorwaarden waarmee in principe 
rekening gehouden moet worden. Hier kan gemotiveerd van worden afgeweken mits aannemelijk is gemaakt 
dat met het alternatief de kwaliteitsambities even goed of zelfs beter gerealiseerd kunnen worden. De 
inspirerende uitspraken bieden een wenkend perspectief: het zijn voorbeelden van de wijze waarop 
ruimtelijke kwaliteitsambities ingevuld kunnen worden. Initiatiefnemers kunnen zich hierdoor laten inspireren, 
maar dit hoeft niet. 

4.2.4 Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 

De toetsing van het initiatief aan de Omgevingsvisie Overijssel levert globaal het onderstaande beeld op. 

4.2.4.1 Of - Generieke beleidskeuzes  

Bij de afwegingen in de eerste fase 'Of – generieke beleidskeuzes' zijn artikel 2.1.3 (Zuinig en zorgvuldig 
ruimtegebruik) en artikel 2.2.2 (Realisatie nieuwe woningen) uit de Omgevingsverordening Overijssel van 
belang. Hierna wordt nader op de artikelen ingegaan. 
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Artikel 2.1.3 Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik 

Lid 1: 

Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in stedelijke ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag door 
bouwen en verharden leggen op de groene omgeving wanneer aannemelijk is gemaakt:  

1. dat er voor deze opgave in redelijkheid geen ruimte beschikbaar is binnen het bestaande bebouwd 
gebied en de ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied ook niet geschikt te maken is door 
herstructurering en/of transformatie;  

2. dat mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied optimaal 
zijn benut. 

In de Omgevingsverordening Overijssel is het begrip “groene omgeving” nader gedefinieerd als: de gronden die 
niet vallen onder bestaand bebouwd gebied. 

In de Omgevingsverordening Overijssel is het begrip “bestaand bebouwd gebied” nader gedefinieerd als: de 
gronden binnen steden en dorpen die benut kunnen worden voor stedelijke functies op grond van geldende 
bestemmingsplannen en op grond van voorontwerp-bestemmingsplannen voor zover de provinciale diensten 
daarover schriftelijk een positief advies hebben uitgebracht in het kader van het vooroverleg als bedoeld in 
artikel 3.1.1 Bro. 

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.3 van de Omgevingsverordening Overijssel  

Met de gewenste ontwikkeling wordt er geen extra ruimtebeslag op de groene omgeving gelegd. Het betreft 
namelijk een inbreidingslocatie binnen de bebouwde kom met een bestemming voor stedelijke functies (tuin 
en wonen). Er wordt dan ook geconcludeerd dat de gewenste ontwikkeling in overeenstemming is met artikel 
2.1.3 uit de omgevingsverordening Overijssel. 

Artikel 2.2.2 Realisatie nieuwe woningen 

1. Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo, 
voorzien uitsluitend in de mogelijkheid tot het realiseren van nieuwe woningen als de behoefte 
daaraan is aangetoond door middel van actueel onderzoek woningbouw. 

2. De behoefte aan nieuwe woningen zoals bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval geacht te zijn 
aangetoond als realisatie daarvan past binnen de geldende woonafspraken zoals die zijn gemaakt 
tussen gemeente en provincie op basis van regionale afstemming. 

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.2.2 van de Omgevingsverordening Overijssel 

Voorliggend initiatief is passend binnen de regionale woningbouwprogrammering welke tot stand is gekomen 
op basis van Primos-cijfers. Realisatie van voorliggend initiatief past binnen de geldende regionale 
woonafspraken. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 4.3.2. Hier wordt geconcludeerd dat het initiatief in 
overeenstemming is met artikel 2.2.2 van de Omgevingsverordening Overijssel. 

4.2.4.2 Ontwikkelingsperspectieven  

In dit geval zijn vooral de ontwikkelingsperspectieven voor de stedelijke omgeving van belang. In de stedelijke 
omgeving is de uitdaging om de economische centra bereikbaar te houden en door herstructurering de 
kwaliteit van de woonomgevingen en bedrijfslocaties te vergroten. In afbeelding 4.2 is een uitsnede van de 
perspectievenkaart behorende bij de Omgevingsvisie opgenomen.  
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Afbeelding 4.2  Uitsnede Perspectievenkaart Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel) 

“Woon en werklocaties buiten de stedelijke netwerken” 

De steden en dorpen buiten de stedelijke netwerken mogen altijd bouwen voor de lokale behoefte aan 
wonen, werken en voorzieningen, inclusief lokaal gewortelde bedrijvigheid, mits onderbouwd en regionaal 
afgestemd. Herstructurering en transformatie van de woon-, werk-, voorzieningen- en mixmilieus moeten deze 
vitaal en aantrekkelijk houden en de diversiteit aan milieus versterken. Herstructurering en transformatie 
bieden kansen om te anticiperen op klimaatverandering (bijvoorbeeld door ruimte voor groen, natuur en 
water te reserveren). Van belang is de stedelijke ontwikkeling altijd af te stemmen op de kenmerken van het 
watersysteem, bijvoorbeeld in laaggelegen gebieden bij bouw- en evacuatieplannen rekening houden met 
risico’s op overstroming of wateroverlast. Herstructurering en transformatie kunnen ook bijdragen aan de 
energietransitie (door het nemen van energie-efficiënte maatregelen en/of het opwekken van duurzame 
energie door bijvoorbeeld het aanwezige dakoppervlak te benutten).  

Toetsing van het initiatief aan het “Ontwikkelingsperspectief”  

Binnen gebieden met het ontwikkelingsperspectief ‘Woon- en werklocaties buiten de stedelijke netwerken’ is 
ruimte voor herstructurering, inbreiding en transformatie. In het voorliggend geval vindt er door het 
toevoegen van twee woningen inbreiding plaats binnen een bestaande woonwijk. Door de ontwikkeling wordt 
binnen het bestaand stedelijk gebied voorzien in een beperkt deel van de lokale woningbehoefte in de kern 
Heino. Doordat het plangebied is aangemerkt als woon- en werklocatie is van ruimtebeslag op de groene 
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omgeving tevens geenszins sprake. Geconcludeerd wordt dat het ontwikkelingsperspectief ‘Woon- en 
werklocaties buiten de stedelijke netwerken’ zich niet verzet tegen de voorgenomen herontwikkeling. 

4.2.4.3 Gebiedskenmerken 

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch-cultuurlandschap, 
stedelijke laag en laag van beleving) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en -opgaven voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. De “Natuurlijke laag” en de “Laag van het agrarisch cultuurlandschap” kunnen in dit geval 
buiten beschouwing blijven aangezien de oorspronkelijke waarden van deze lagen niet meer voorkomen in het 
plangebied. Daarnaast wordt de “Laag van de beleving” buiten beschouwing gelaten omdat er geen 
kenmerken of elementen vanuit deze laag op het plangebied van toepassing zijn. 

1.  De “Stedelijke laag“ 

In de “Stedelijke laag” ontstaat de koppeling van de sociale en fysieke dynamiek van de stedelijke functies aan 
het verbindende netwerk van wegen, paden, spoorwegen en kanalen. Elke stad of dorp bezit zijn eigen 
karakteristieke ruimtelijke, sociale en functionele opbouw en kwaliteiten. Het plangebied is op 
gebiedskenmerkenkaart in de “Stedelijke laag” aangeduid met het gebiedstype “Woonwijken 1955 – nu”. In 
afbeelding 4.3 is dit weergegeven. 

 

Afbeelding 4.3  De ‘Stedelijke” (Bron: Provincie Overijssel)  



 Bestemmingsplan Heino, Stationsweg 11a 
Vastgesteld 

 

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

 

21 21 

“Woonwijken 1955 – nu 

De woonwijken van 1955 tot nu zijn planmatig opgezette uitbreidingswijken op basis van een collectief idee en 
grotere bouwstromen. De functies (wonen, werken, voorzieningencentra) zijn uiteengelegd en de wijken zijn 
opgedeeld in buurten met een homogeen bebouwingskarakter: buurten met eengezinswoningen, flatwijken, 
villawijken, wijk(winkel)centra. De tijdsgeest van de bouwperiode is af te lezen in de stedenbouwkundige 
structuur en architectuur. De wederopbouwwijken worden bijvoorbeeld vaak gekenmerkt door een 
repeterende stempelstructuur in de bouwblokken, de ruime opzet van de groene ruimte en aandacht voor 
details zoals deuromlijstingen pergola’s boven de entrees, siermetselwerk e.d. Als ontwikkelingen plaats 
vinden in de naoorlogse woonwijken, dan voegt nieuwe bebouwing zich in de aard, maat en het karakter van 
het grotere geheel (patroon van o.a. wooneenheden en parken), maar is als onderdeel daarvan wel 
herkenbaar. De groenstructuur is onderdeel van het wijkontwerp. 

Toetsing van het initiatief aan de “Stedelijke laag” 

Met het realiseren van de vrijstaande woningen wordt rekening gehouden met omliggende functies en 
bestaande bebouwingsstructuren. Wat betreft bouwmogelijkheden wordt aangesloten bij het geldende 
bestemmingsplan. Hiermee worden bouwkenmerken (o.a. goot-/bouwhoogte) afgestemd op de omgeving 
zodat de woning en de bijbehorende bouwwerk(en) qua bouwmassa en verschijningsvorm goed opgaan in het 
bebouwingskarakter van de omgeving. De invulling van het plangebied is in overeenstemming met de ter 
plekke geldende gebiedskenmerken van de ‘Stedelijke laag’. 

4.2.5  Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid 

Geconcludeerd wordt dat het initiatief in overeenstemming is met de uitgangspunten uit het provinciaal beleid 
zoals genoemd in de Omgevingsvisie Overijssel en is verankerd in de Omgevingsverordening Overijssel. 
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4.3 Gemeentelijk beleid 

4.3.1 Omgevingsvisie Horizon gemeente Raalte 2040 

4.3.1.1 Algemeen 

De omgevingsvisie is een strategisch document. Het geeft richting aan de ontwikkelingen in de fysieke 
leefomgeving van de gemeente Raalte.  

Een belangrijk onderdeel van de omgevingsvisie zijn de kernopgaven. Hierin is een driedeling gemaakt in 
kernopgaven voor het buitengebied, toekomstbestendige wijken en dorpen en de identiteit en regio. 

4.3.1.2 Toekomstbestendige wijken en dorpen 

Ambitie: Raalte geeft ruimte aan eigenzinnig samenleven 

De gemeente omarmt de verduurzamingsopgave van de wijken en dorpen en de demografische veranderingen 
die hier plaatsvinden. De gemeente ziet de noodzaak en kans om samen te werken aan een verbouwing van 
onze wijken en dorpen tot duurzame, gezonde, klimaat- en levensloopbestendige leefomgevingen. 
Transformatie is een kans om ruimte te geven aan nieuwe woonvormen. Gemeente Raalte als proeftuin 
waarin gemeente, bewoners en bedrijven samen invulling geven aan eigentijds wonen. In de gemeente Raalte 
kunnen jong én oud, arm en rijk, een passende woning vinden doordat vol wordt ingezet op diversiteit; er is 
ruimte voor flexibel ontwikkelen en renoveren en nieuwe manieren van collectief wonen. Er is voor ieder wat 
wils. Nieuwbouw in de dorpen heeft een voorbeeldfunctie, daar zijn mogelijkheden om te laten zien dat het 
anders kan en dat inwoners de ruimte krijgen om anders, flexibel en samen invulling te geven aan de opgaven.  

Ontwikkelingsrichtingen 

De ambitie vraagt om een gemeente die de samenleving de ruimte geeft om duurzame en nieuwe 
woonvormen te ontwikkelen, maar ook richtinggevend en regisserend is bij ingrijpende veranderingen. 

Hiervoor zijn vijf ontwikkelrichtingen opgesteld. 

1. Toekomstbestendige dorpen en wijken: energieneutraal, klimaat adaptief, gezond, veilig en 
levensloopbestendig; 

2. Flexibele en collectieve woonconcepten bij nieuwbouw en transformatie; 
3. Samenwerken aan voldoende ontmoetingsplekken in elk dorp en een goede bereikbaarheid van 

voorzieningen wanneer die op strategische plekken geclusterd zijn; 
4. Nieuwbouw en transformatie binnen bestaand bebouwd gebied waarbij woningbouw zo min mogelijk 

ten koste gaat van waardevol groen, binnen en buiten de kern; 
5. Woningbouw voor een bovenlokale behoefte. Dorpen leefbaar houden door in elk dorp ruimte te 

geven voor woningbouw en bedrijvigheid zodat minimaal de autonome groei van bevolking en 
bedrijvigheid kan worden opgevangen. 

 

4.3.1.3 Toetsing van het initiatie aan de ‘Omgevingsvisie Horizon gemeente Raalte 2040’ 
De in voorliggende bestemmingsplan besloten ontwikkeling is in overeenstemming met de ‘Omgevingsvisie 
Horizon gemeente Raalte 2040’. Middels voorgenomen ontwikkeling wordt bijgedragen aan de 
toekomstbestendigheid van Heino middels woningbouw binnen bestaand bebouwd gebied. De woningbouw is 
beoogd op een intensief beheerd grasland waarbij geen sprake is van schade aan bestaande groenelementen 
in de kern Heino. De woonfunctie voorziet verder in de invulling van concrete woningbehoefte voor de kern 
Heino. Daarnaast worden de beoogde woningen gasloos uitgevoerd wat bijdraagt aan het energieneutraal 
bouwen. Geconcludeerd wordt dat voorgenomen initiatief in overeenstemming is met de ‘Omgevingsvisie 
Horizon gemeente Raalte 2040’. 
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4.3.2 Woningbouw Heino (advies kopgroep Heino) 

4.3.2.1 Algemeen 

Om de komende 10 jaar in de woningbouwbehoefte van Heino te kunnen voorzien, zijn er nieuwe 
woningbouwlocaties nodig. Samen met de inwoners en belanghebbenden in Heino zijn we op zoek gegaan 
naar de gewenste ruimtelijke invulling van deze opgave. Er is op basis van een Plan van Aanpak (vastgesteld 
door het college op 16 januari 2018) een cocreatieproces gestart waarbij de kopgroep Heino, bestaande uit 
zeven brede vertegenwoordigers van het dorp en drie ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeente 
Raalte, het proces begeleidt. De kopgroep brengt een advies uit aan de gemeenteraad over mogelijke 
ontwikkellocaties. Daarbij wordt zowel gekeken naar bouwmogelijkheden binnen bestaand bebouwd gebied 
(inbreidingslocaties), als naar locaties aansluitend aan het dorp (uitleggebieden). Doelstelling is dat het totale 
woningbouwprogramma, zowel in aantallen als in woningtypen, gerealiseerd kan worden. 

4.3.2.2 Wonen 

Uitgangspunt van de structuurvisie is het handhaven van vitale kernen. Dit betekent ook ruimte bieden voor ] 

De kopgroep heeft, mede op basis van input van vakspecialisten van de gemeente, alle door de inwoners 
aangedragen voorkeurslocaties met de achterliggende argumentatie doorgesproken en beoordeeld. Aspecten 
als landschap, stedenbouw, waterhuishouding, duurzaamheid en verkeer zijn aan de orde geweest. De locaties 
zijn vervolgens geclusterd tot kansrijke en niet-kansrijke locaties. Twee locaties (De Weerd en de melkfabriek) 
zijn in eerste aanleg als neutraal beoordeeld. Deze zijn in de basis wel kansrijk, maar het vermoeden bestond 
dat deze niet vrij zouden komen voor woningbouw.  

Er zijn drie soorten locaties onderscheiden:  

• Solitaire locaties  
Percelen waar één of enkele woningen gerealiseerd kunnen worden binnen bestaand stedelijk 
gebied.  

• Inbreidingslocaties  
Locaties in bestaand bebouwd gebied waar meer dan vier woningen gerealiseerd kunnen worden.  

• Grootschalige uitleggebieden 
Locaties aansluitend aan het bestaande dorp waar enkele tientallen woningen en meer gerealiseerd 
kunnen worden. 

4.3.2.3 Stationsweg 11a 

Op deze locatie is sprake van een klein graslandje met een oude schuur. Voorgesteld wordt één of twee 
vrijstaande woningen mogelijk te maken of één 2 onder 1 kap woning. Dit past in de aanwezige lintbebouwing 
en kan een aanvulling zijn op de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Parkeren moet op eigen terrein 
opgevangen worden. 

4.3.2.4 Toetsing van het initiatief aan het eindadvies ‘Woningbouw Heino (advies kopgroep Heino)’’ 

Het ontwikkeling vindt plaats op een inbreidingslocatie binnen bestaand bebouwd gebied van de kern Heino. 
Deze locatie is tot stand gekomen op basis van een uitgebreid participatieproces, waarbij middels co-creatie de 
toekomstige woningbouwlocaties in kaart zijn gebracht. Voor een nadere toelichting op het eindadvies wordt 
verwezen naar paragraaf 3.1. De structuurvisie belemmerd de ontwikkeling niet en vanuit ruimtelijk en 
functioneel oogpunt past in de omgeving. Geconcludeerd wordt dan ook dat de ontwikkeling passend is in het 
eindadvies van de Kopgroep Heino en bijbehorende rapportage ‘Woningbouw Heino’. 

4.3.3 Woonvisie Gemeente Raalte 2016 tot en met 2020 en woningprogrammering 

4.3.3.1 Algemeen 

In de ‘Woonvisie Gemeente Raalte 2016 tot en met 2020’ wordt het voorgaande woonbeleid geëvalueerd en is 
de woningmarktsituatie in kaart gebracht en doorvertaald naar een visie tot en met 2020. Het doel van de 
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woonvisie en de uitvoeringsmaatregelen is om voldoende en kwalitatief goede huisvesting te realiseren voor 
alle doelgroepen in de gemeente Raalte.  

Ten opzichte van de vorige woonvisie verschuift in deze woonvisie duidelijk het accent van het (nieuw) 
'bouwen' van woningen naar 'wonen' in brede zin. De onderdelen duurzaamheid/energetische kwaliteit van 
woningen, de levensloopbestendigheid van het wonen en de kwaliteit met de openbare ruimte hebben een 
belangrijke plaats in deze woonvisie. 

Voor nieuwe woningbouwinitiatieven geldt: De mogelijkheden voor woningbouw (nieuwbouw) worden benut 
voor het behouden en versterken van de woonkwaliteit en ruimtelijke kwaliteit van de kernen in onze 
gemeente. Voorrang wordt gegeven aan inbreidingslocatie in de kern ter vervanging/transformatie van 
leegstaand vastgoed. 

Uitgangspunt is dat nieuwe woningen voldoen aan de vraag van de toekomst: woningen moeten raak zijn. Dit 
betekent: levensloopbestendig, toekomstbestendig en duurzaam. 

Nieuwbouw dient aan te sluiten bij de behoefte: primair bepalend is de match tussen vraag aan aanbod in 
prijs, type en eigendomsvorm. Dit is ook van belang om te zorgen voor doorstroming op de woningmarkt. Dit 
betekent ook: aansluiten bij de lokale behoefte in de kernen (maatwerk per kern). 

Toekomstige match vraag en aanbod woningen 

De woonvisie stelt dat woningbouwprogrammering geen exacte wetenschap is. Nieuwe ontwikkelingen, 
behoeftewijzigingen en nieuwe demografische prognoses kunnen aanleiding zijn voor het bijstellen van het 
programma. Daarnaast is de economie erg bepalend voor de woningbouwbehoefte en op voorhand moeilijk te 
voorspellen. Het algemene beeld is dat tot 2020 de belangrijkste opgave ligt in het toevoegen van vooral 
grondgebonden koopwoningen en voor een iets kleiner deel huurwoningen. Na 2020 verschuift het accent 
duidelijk naar de grondgebonden koopwoningen. 

4.3.3.2 Woningmarktanalyse 

Om op basis van actuele behoefte te kunnen programmeren wordt er 2 jaarlijks een woningmarktanalyse 
uitgevoerd.  

De meest recente woningmarktanalyse (oktober 2019) voorziet op basis van demografische ontwikkelingen, 
woonwensen en woonpatronen dat de behoefte aan grondgebonden koopwoningen neemt tot 2030 nog toe 
neemt, vooral in de prijsklassen tussen € 275.00en € 400.000 en de prijsklasse onder € 275.000. Ook de 
behoefte aan levensloopbestendige woningen neemt toe (in alle prijsklassen. Dit kan ook een ‘grondgebonden 
appartement’ zijn, zoals een appartement op de begane grond of een wat kleinere gelijkvloerse of 
levensloopbestendige grondgebonden woning. De ontwikkeling van de behoefte aan geschikte woningen is 
vanwege de vergrijzing een zekere ontwikkeling, op zowel de korte als de langere termijn. 

4.3.3.3 Woonafspraken provincie Overijssel 

In januari 2016 zijn er woonafspraken gemaakt met de provincie Overijssel. Afspraken in de vorm van 
regionale woningbouwprogrammering West- Overijssel (RWP) zijn hier onderdeel van.  

In april 2017 is het RWP geactualiseerd. De primosprognose is de basis van de regionale 
woningbouwprogrammering. De primosprognose is de basis van de regionale woningbouwprogrammering. De 
gemeente Raalte mag op basis van deze regionale programmeringsafspraken in de periode 2017 – 2027 785 
woningen aan de woningvoorraad toevoegen. Op 1-1-2020 was de harde plancapaciteit van Raalte 391 
woningen 

Er is daarom nog sprake van een woningbehoefte waar nog niet in voorzien wordt. Conform de woonvisie 
krijgt elke kern ruimte om te bouwen voor de eigen vraag. In de kern Heino is er op dit moment geen harde 
plancapaciteit beschikbaar, terwijl er wel vraag is. Er is sprake van (forse) onderprogrammering. Nieuwe 
plannen zijn nodig om in de behoefte te voorzien. 
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4.3.3.4 Toetsing van het initiatief aan de ‘Woonvisie Gemeente Raalte 2016 tot en met 2020’ 

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in het toevoegen van twee vrijstaande woningen op een 
inbreidingslocatie in de kern Heino. De woningen worden gebouwd op een locatie wat door de gemeenteraad 
aangewezen is als een woningbouwlocatie (zie aanleiding 3.1). Het toevoegen van twee vrijstaande woningen 
is passend binnen de woningbouwprogrammering. Daarnaast blijkt uit de woonvisie en recent 
woningmarktonderzoek dat de belangrijkste opgave onder andere ligt in het toevoegen van grondgebonden 
koopwoningen en levensloopbestendig bouwen. Voorliggend geval draagt hier aan bij, waarbij wordt 
opgemerkt dat de woningen levensloopbestendig kunnen worden uitgevoerd. Gezien het voorstaande wordt 
dan ook geconcludeerd dat voorliggend initiatief in overeenstemming is met de ‘Woonvisie Gemeente Raalte 
2016 tot en met 2020’ en de woningprogrammering. 

4.3.4 Groenbeleid ‘Groen, samen doen!’ 

4.3.4.1 Algemeen 

In de gemeente Raalte wordt met enige regelmaat gesproken over het groenbeleid en de wijze waarop het 
beheer plaatsvindt. In december 2015 is een wijziging van kapbepalingen APV vastgesteld. Hierbij is de 
toezegging gedaan om voorstellen te doen t.b.v. het actualiseren van het groen- en kapbeleid. De 
gemeenteraad van Raalte wil de bewoners vooraf meer betrekken bij de besluiten die zij neemt. Zo ook bij het 
groen- en kapbeleid waarvoor op 15 maart 2016 een thema-avond is gehouden. Deze nota bevat de 
uitwerking van het groen- en kapbeleid. 

4.3.4.2 Maatwerk voor kleinschalige aanpassingen groen- en bomenhoofdstructuur 

Ervaringen met de groen- en bomenhoofdstructuur leert de gemeente Raalte dat het beleid in incidentele 
gevallen als (te) knellend wordt ervaren. Met een integrale blik op het gebruik en de inrichting van de 
openbare ruimte, waarvan het groen deel uitmaakt, wil de gemeente maatwerk gaan leveren bij verzoeken om 
kleinschalige aanpassingen van de groen- en bomenhoofdstructuur. Meer flexibiliteit om voor nieuwe 
ontwikkelingen en opvattingen ruimte te creëren. Dit onder de voorwaarde dat compensatie plaatsvindt.  

Daarnaast kiest de gemeente Raalte bewust voor het beschermen van waardevolle houtopstanden waarbij 
een onderscheid wordt gemaakt naar deelgebieden, binnen de bebouwde kom (grens bebouwde kom Boswet) 
en het buitengebied. Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt naar eigendom; gemeentelijk en derden. 

4.3.4.3 Toetsing van het initiatief aan het groenbeleid ‘Groen, samen doen!’ 

In voorliggend geval blijven (waardevolle) houtopstanden binnen en in de directe nabijheid van het plangebied 
behouden. De vrijstaande woningen zullen in rondom worden ingericht door tuinen, waardoor het groene 
karakter van het plangebied zoveel mogelijk wordt behouden. Gesteld wordt dat het initiatief in 
overeenstemming is met het gemeentelijke groenbeleid. 

4.3.5 Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid 

Geconcludeerd wordt dat het initiatief in overeenstemming is met de uitgangspunten uit het gemeentelijk 
beleid zoals hiervoor is toegelicht. 
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HOOFDSTUK 5  MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting van het 
bestemmingsplan een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het 
plan zijn betrokken. Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de 
vastgestelde (boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk 
middel voor afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening. 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. 
Het betreft de thema's geluid, bodemkwaliteit, luchtkwaliteit, externe veiligheid, milieuzonering, geur, 
ecologie en archeologie & cultuurhistorie. 

5.1 Geluid 

5.1.1 Wettelijk kader 

De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus als 
gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek 
moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan/bestemmingsplan 
of het nemen van een omgevingsvergunning indien het plan een geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen 
een geluidszone van een bestaande geluidsbron of indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. 
Het akoestisch onderzoek moet uitwijzen of de wettelijke voorkeurswaarde bij geluidgevoelige objecten wordt 
overschreden en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om aan de voorkeurswaarde te voldoen. 

5.1.2 Beoordeling 

5.1.2.1 Railverkeerslawaai 

De spoorlijn Zwolle – Almelo kent een geluidzone van 100 meter. Het plangebied ligt op een afstand van circa 
540 meter van de spoorlijn. Het aspect railverkeerslawaai vormt dan ook geen belemmeringen in het kader 
van voorliggende ontwikkeling. 

5.1.2.2 Industrielawaai 

Ter plaatse van het plangebied of in de nabijheid van het plangebied zijn geen gezoneerde industrieterreinen 
aanwezig. Het aspect industrielawaai wordt daarom buiten beschouwing gelaten. In paragraaf 5.5 wordt 
ingegaan op eventuele individuele bedrijvigheid in het plangebied en daarbuiten. 

5.1.2.3 Wegverkeerslawaai 

In artikel 74 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden van de weg een wettelijke geluidszone 
hebben waarvan de grootte is opgenomen in onderstaande tabel. 

Wettelijke geluidszones van wegen: 

Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

1 of 2 rijstroken 200 m 250 m 

3 of 4 rijstroken 350 m 400 m 

5 of meer rijstroken 350 m 600 m 

De hiervoor genoemde zones gelden niet voor: 

• wegen die zijn aangeduid als woonerf (art 74.2); 
• wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art 74.2). 

Het plangebied ligt binnen de wettelijk vastgestelde geluidszone, als bedoeld in art. 74 van de Wet 
geluidhinder, van de Stationsweg. De Stationsweg ligt in een 30 km/uur zone. Echter wordt de weg 
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hoofdzakelijk gebruikt door bestemmingsverkeer, voornamelijk in de vorm van personenwagens. De 
verkeersintensiteit is zeer gering. Geconcludeerd wordt dat de geluidsbelasting onder de 
voorkeursgrenswaarde (48 dB) zal liggen. 

Gelet op vorenstaande wordt gesteld dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse 
van de beoogde woningen wat betreft wegverkeerslawaai. Nader onderzoek inzake wegverkeerslawaai wordt 
niet noodzakelijk geacht. 

5.1.3 Conclusie 

Het aspect geluid vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van voorliggend bestemmingsplan. 

5.2 Bodemkwaliteit 

5.2.1 Algemeen 

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij 
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. 
Om hierin inzicht te krijgen, dient doorgaans een bodemonderzoek te worden verricht conform de richtlijnen 
NEN 5725/NEN 5740. 

Sigma heeft ter plaatse van het plangebied een verkennend bodemonderzoek, asbestonderzoek en her 
bemonstering van het grondwater uitgevoerd. Hierna zijn de resultaten van het uitgevoerde onderzoek 
opgenomen. Voor het volledige onderzoeksrapport wordt verwezen naar bijlage 1, 2 en 3 bij deze toelichting. 

5.2.2 Situatie plangebied 

Bovengrond (0.0-0.5 m-mv) 

De bovengrondmengmonster MM1 bevat een verhoogd gehalte polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK’s som 10) t.o.v. de achtergrondwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de 
bodemindex-waarde (>0.5) wordt in dit geval niet overschreden zodat er uit milieu hygiënische overweging, 
geen directe aanleiding is tot het instellen van aanvullend onderzoek. 

Bovengrondmengmonster MM2 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de 
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 

Ondergrond (0.5-2.0 m-mv) 

Het ondergrondmengmonster MM3 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de 
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.  

Druppelzone asbest verdacht dak van de stal/schuur toplaag (0.0-0.1 m-mv) 

In de uitgegraven grond t.p.v. de druppelzone onder de daklijn van de schuur/stal stal, uit de inspectiegaten 
G1 t/m G6 (0.0-0.1 m-mv) (fractie>20 mm), is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Het 
totale gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <20 mm + fractie >20 mm) in de toplaag uit de 
inspectiegaten G1 t/m G6 bedraagt <0.4 mg /kg d.s en is daarmee niet verhoogd t.o.v. bepalingsgrens. 

De uitgegraven toplaag uit de inspectiegaten G1 t/m G6 is niet aantoonbaar verontreinigd met asbest. 

Grondwater peilbuis 1 (1.65-2.65 m-mv) 

Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte koper (zware metalen) t.o.v. de 
tussenwaarde / bodemindex-waarde (>0.5) en een verhoogd gehalte nikkel (zware metalen) t.o.v. de 
streefwaarde. Het verhoogd gemeten gehalte koper (zware metalen) in het grondwater t.p.v. peilbuis 1 
overschrijdt de tussenwaarde / bodemindex-waarde (>0.5) en geeft daardoor aanleiding tot het instellen van 
aanvullend onderzoek.  

De overschrijding van de tussenwaarde/bodemindex-waarde (>0.5) voor koper (zware metalen) in het 
grondwater ter plaatse van peilbuis 1 heeft aanleiding gegeven tot het instellen van een herbemonstering en 
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heranalyse van het grondwater. Het herbemonsteren van het grondwater is op 14 april 2020 en 26 mei 2020 
uitgevooerd. 

Grondwater herbemonstering 

Na de twee uitgevoerde herbemonsteringen en heranalyses bevat het grondwater t.p.v. peilbuis 1 nog steeds 
verhoogd gemeten gehalte koper (zware metalen) t.o.v. de tussenwaarde (indicatiewaarde voor nader 
onderzoek) /bodemindex-waarde (>0.5). 

Met de Omgevingsdienst IJsselland is besproken dat in het kader van de bestemmingsplanprocedure geen 
verder onderzoek naar koper in het grondwater noodzakelijk is. Aangezien in geen van de metingen de 
interventiewaarde voor koper in het grondwater wordt overschreden is er naar verwachting geen sprake van 
een ernstig geval van grondwaterverontreiniging. 

Gezien de tussenwaarde-overschrijding voor koper in het grondwater moet rekening gehouden worden met 
het feit dat grondwater niet zondermeer is toe te passe of te lozen. Het bevoegd gezag kan een 
gebruiksbeperking voor het grondwater opleggen. 

Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling tijdens bv. de bouwfase, dient bekeken te worden in 
hoeverre de grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt. 

5.2.5 Conclusie 

Het aspect bodemkwaliteit vormt, op uitzondering van de hogere waardes in het grondwater, geen 
belemmering voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. 

5.3 Luchtkwaliteit 

5.3.1  Beoordelingskader 

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese Unie een viertal kaderrichtlijnen 
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet 
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit. 

In de Wet luchtkwaliteit staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende 
stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen: 

• Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen); 
• Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen); 

5.3.1.1  Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen 

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de 
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip “niet in betekenende 
mate” is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet 
luchtkwaliteit vindt niet plaats. 

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) 
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn: 

• woningen: 1.500 met een enkele ontsluitingsweg; 
• woningen: 3.000 met twee ontsluitingswegen; 
• kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg. 

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in 
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de 
grenswaarden. 
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5.3.1.2  Besluit gevoelige bestemmingen 

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te 
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en 
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen. 

De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden 
van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 
50 meter. Bij realisatie van ‘gevoelige bestemmingen’ binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die 
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig. 

5.3.2  Situatie plangebied 

Gelet op de aard en beperkte omvang van de voorgenomen ontwikkeling wordt voldaan aan het Besluit Niet in 
Betekenende Mate (NIBM) voor luchtemissies stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Nader luchtonderzoek is 
dan ook niet noodzakelijk. 

Daarnaast wordt geconcludeerd dat de bestemming in de voorgenomen ontwikkeling niet wordt aangemerkt 
als een gevoelige bestemming in het kader van het ‘Besluit gevoelige bestemmingen’. 

Voldoende duidelijk is dat het woon- en leefklimaat voor het aspect luchtkwaliteit aanvaardbaar is voor 
realisatie van de nieuwe woningen. 

Ter onderbouwing van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor het aspect luchtkwaliteit is onderstaande 
tabel bijgevoegd. In voorliggend geval wordt er ruimschoots voldaan aan de grenswaarden van bijlage 2 van de 
Wet milieubeheer en tevens aan de (strengere) advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. In 
onderstaande tabel zijn concentraties van stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10 en PM2,5) weergegeven ter 
hoogte van het plangebied voor de jaren 2020 en 2030.  

 

Gezien de activiteiten op de locatie en de daarbij te verwachten emissies naar de lucht is het voldoende 
aannemelijk dat ook met de bijdrage van voorgenomen ontwikkeling zowel nu als in de komende jaren ruim 
zal worden voldaan aan de grenswaarden. Hiermee wordt voldaan aan de luchtkwaliteitseisen van artikel 5.16 
Wrm. 

5.3.3 Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de realisatie van dit plan.  

5.4 Externe veiligheid 

5.4.1 Algemeen 

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving 
bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe 
ontwikkelingen moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen. Een en ander brengt met zich mee dat nieuwe 
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ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe 
veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en 
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke 
wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer: 

• het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 

• de Regeling externe veiligheid (Revi); 

• het Registratiebesluit externe veiligheid; 

• het Besluit risico’s Zware Ongevallen 2015 (Brzo 2015); 

• het Vuurwerkbesluit. 

Voor vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de 'Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen'(Wet Basisnet). Dat 
vervoer gaat over water, spoor, wegen of door de lucht. De regels van het Basisnet voor ruimtelijke ordening 
zijn vastgelegd in: 

• het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt); 

• de Regeling basisnet; 

• de (aanpassing) Regeling Bouwbesluit (veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied). 

Het vervoer van gevaarlijke stoffen pet buisleiding is geregeld in het Besluit externe veiligheid buisleidingen 
(Bevb). 

Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in hun leefomgeving 
worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een aanvaardbaar minimum te 
beperken. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het 
plaatsgebonden en het groepsrisico. 

5.4.2 Situatie in en bij het plangebied 

Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het plangebied. Op de 
Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, 
grote branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen 
weergegeven. In afbeelding 5.1 is een uitsnede van de Risicokaart met betrekking tot het plangebied (rode 
ster) en de directe omgeving weergegeven. 
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Afbeelding 5.1 Uitsnede Risicokaart Overijssel (Bron: Nederland.risicokaart.nl) 

 

Uit de inventarisatie blijkt dat het plangebied: 

• zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen danwel inrichtingen die vallen 
onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico); 

• zich niet bevindt binnen een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is; 
• niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen;  
• niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke 

stoffen. 

5.4.3 Conclusie 

Een en ander brengt met zich mee dat het plan in overeenstemming is met wet- en regelgeving ter zake van 
externe veiligheid. 

5.5 Milieuzonering 

5.5.1 Algemeen 

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu 
te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering 
verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of 
inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding 
bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige 
functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker 
belast. 
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Milieuzonering heeft twee doelen: 

• het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere 
gevoelige functies; 

• het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder 
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. 

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave “Bedrijven en Milieuzonering” uit 
2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten 
(naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst 
geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. 

De grootste van de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een 
milieucategorie en daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van 
gemiddeld moderne bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan 
gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de 
richtafstanden. De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de 
milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige 
functie die op grond van het bestemmingsplan/bestemmingsplan mogelijk is. 

5.5.2 Gebiedstypen 

Volgens de VNG-uitgave “Bedrijven en Milieuzonering” dient eerst te worden beoordeeld of in de omgeving 
sprake is van een ‘rustige woonwijk’ of een ‘gemengd gebied’. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is 
ingericht volgens het principe van functiescheiding. Overige functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen 
is weinig verstoring van verkeer. In de VNG-uitgave wordt het buitengebied veelal gerekend tot het 
omgevingstype ‘rustige woonwijk’. 

Een ‘gemengd gebied’ is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen 
andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met 
overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die 
direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier 
kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. 
Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend. 

Het plangebied is gelegen in een woongebied. Daarom wordt in dit geval uitgegaan van het omgevingstype 
“rustige woonwijk”. 

Milieucategorie Richtafstanden tot omgevingstype rustige 
woonwijk 

Richtafstanden tot omgevingstype gemengd 
gebied 

1 10 m 0 m 

2 30 m 10 m 

3.1 50 m 30 m 

3.2 100 m 50 m 

4.1 200 m 100 m 

4.2 300 m 200 m 

5.1 500 m 300 m 

5.2 700 m 500 m 

5.3 1.000 m 700 m 

6 1.500 m 1.000 m 

5.5.3 Situatie plangebied 

5.5.3.1 Algemeen 

Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie. De VNG uitgave 
“Bedrijven en Milieuzonering” geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen. 

Zoals reeds hiervoor genoemd, wordt bij het realiseren van nieuwe functies gekeken naar de omgeving waarin 
de nieuwe functies gerealiseerd worden. Hierbij spelen twee vragen en rol: 
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1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking); 
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking). 

5.5.3.2 Externe werking 

Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een situatie die, 
vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ontwikkeling. Daarvan is sprake 
als het woon- en leefklimaat van omwonenden in ernstige mate wordt aangetast. 

De functie ‘wonen’ betreft geen milieubelastende activiteit voor de omgeving. Daarom is geen sprake van 
enige vorm van aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden. 

5.5.3.3 Interne werking 

Hierbij gaat het om de vraag of de nieuwe functies binnen het plangebied hinder ondervinden van bestaande 
functies in de omgeving. 

In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen milieubelastende functies. 

Gezien het bovenstaande is ter plaatse van de nieuwe woonfuncties een aanvaardbaar woon- en leefklimaat 
te verwachten. Omgekeerd worden omliggende bedrijven eveneens niet belemmerd in hun bedrijfsvoering. 

5.5.4 Conclusie 

Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit plan. 

5.6 Geur 

5.7.1 Algemeen 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader vergunningverlening, als het gaat om 
geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De Wgv stelt één landsdekkend beoordelingskader 
met een indeling in twee categorieën. Voor diercategorieën waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld, 
wordt deze waarde uitgedrukt in een ten hoogste toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor 
de andere diercategorieën is die waarde een wettelijke vastgestelde afstand die ten minste moet worden 
aangehouden.  

Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient voor diercategorieën waarvoor per dier geen 
geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien en paarden) en een geurgevoelig object de volgende 
afstanden aangehouden te worden:  

• ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is gelegen, en  
• ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen.  

Voor diercategorieën waarvoor in de Wgv een geuremissie per dier is vastgesteld geldt dat de geurbelasting, 
binnen een concentratiegebied, op geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom niet meer dan 3 odour 
units per kubieke meter lucht mag bedragen. Voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom mag deze 
niet meer bedragen dan 14 odour units per kubieke meter lucht. 

Activiteitenbesluit 

Vanaf 1 januari 2013 is het Activiteitbesluit ook van toepassing op agrarische activiteiten. Het Besluit landbouw 
milieubeheer is tegelijkertijd komen te vervallen. Agrarische bedrijven hebben geen vergunning meer nodig als 
al hun activiteiten onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit vallen. Dit zijn type B-bedrijven, zoals 
veehouderijen, kinderboerderijen (en andere bedrijven die kleinschalig dieren houden), 
glastuinbouwbedrijven, bedrijven met teelt in gebouwen, bedrijven met open teelt, agrarische loonwerkers en 
losse opslagen (bijvoorbeeld mest). 

Voor geurhinder is in het Activiteitenbesluit een soortgelijk beoordelingskader opgenomen als in de Wet 
geurhinder en veehouderij (Wgv). Zo gelden binnen en buiten de bebouwde kom dezelfde normen als in de 
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Wgv. Ook de geurbelasting wordt bepaald volgens het bepaalde in de Wgv. Hetzelfde geldt voor het meten 
van de afstanden. 

5.7.2 Situatie plangebied 

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom, waardoor ten minste 100 meter afstand gehouden dient te 
worden van het geurgevoelige object. De afstand tussen het dichtstbijzijnde omliggende agrarische bedrijf en 
het plangebied is meer dan 460 meter. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de afstand van 100 meter. 

Gezien de ruime onderlinge afstand mag ervan worden uitgegaan dat ter plaatse van de woning sprake is van 
een goed woon- en leefklimaat. Tot slot wordt opgemerkt dat de herbestemming, vanwege de grote 
onderlinge afstand, geen belemmeringen oplevert voor de bedrijfsvoering van omliggende agrarische 
bedrijven. 

5.7.1 Conclusie 

Het aspect geur vormt geen belemmering voor dit plan. 

5.7 Ecologie 

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. 
Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Wet natuurbescherming en het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN). Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en plantensoorten. Sinds 1 januari 2017 is 
het wettelijk kader ten aanzien van gebieds- en soortenbescherming vastgelegd in de Wet natuurbescherming. 

5.7.1 Gebiedsbescherming 

5.7.1.1 Algemeen 

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. 
Sinds 1 januari 2017 is het wettelijk kader ten aanzien van gebieds- en soortenbescherming vastgelegd in de 
Wet natuurbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met Natura 2000-gebieden en het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN). Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en 
plantensoorten. 

5.7.1.2  Natura 2000-gebieden 

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden 
die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld 
op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de 
Wet Natuurbescherming beschermd. In afbeelding 5.2 is de ligging van het plangebied (rode ster) 
weergegeven ten opzichte van de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden. 
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Afbeelding 5.2 Ligging van het plangebied ten opzichte van de Natura 2000/ NNN (voorheen EHS) (Bron: Provincie Overijssel) 

 

Het plangebied ligt niet binnen een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt op een 
afstand van ruim 6 kilometer. Door BJZ.nu is een stikstofberekening uitgevoerd welke opgenomen is in bijlage 
4. Op basis van het onderzoek wordt geconcludeerd dat voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase geen 
sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een stikstofdepositie 
met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. Het project is in het kader van de Wet 
natuurbescherming, ten aanzien van de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet 
vergunningsplichtig.  

5.7.1.2  Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur) 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. Het NNN is in provinciale 
structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het 'nee, tenzij' - principe. In 
principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied 
aantasten. 

Het plangebied (rode ster) maakt geen onderdeel uit van het NNN. De dichtstbijzijnde gronden die zijn 
aangemerkt als NNN zijn gelegen op meer dan 223 meter afstand van het plangebied (Bestaande natuur NNN, 
land) (zie afbeelding 5.2). 

Gezien het feit dat sprake is van een ontwikkeling buiten het NNN en gezien de aard en omvang van dit plan 
wordt geconcludeerd dat er geen aantasting plaatsvindt van de wezenlijke kenmerken en waarden van het 
NNN. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft ontheffing aangevraagd te worden om 
de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Omgevingsverordening Overijssel. 

5.7.2 Soortenbescherming 

5.7.2.1 Algemeen 

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die beschermd 
zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, evenals de in 
paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te verwonden, evenals 
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het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient 
te worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. 

5.7.2.2 Situatie plangebied 

In de huidige situatie is ter plaatse van het plangebied sprake van groenvoorzieningen. Het perceel is ingericht 
als grasland en van een waardevolle groenstructuur is geen sprake. Wel wordt benadrukt dat rekening wordt 
gehouden met de in artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming opgenomen zorgplichtbepaling. Voor de te 
slopen houten schuur kan bij een sloopaanvraag een QuickScan Natuurwaarden wordt bijgevoegd. 

Karakteristieke eiken 

Opgemerkt wordt dat bij het aanleggen van de in- en uitritten rekening moet worden gehouden met de 
bestaande karakteristieke eiken langs de Stationsweg. Het is van belang dat de bestaande bomen worden 
gehandhaafd en dat er geen negatieve effecten optreden door het aanleggen van de in- en uitritten. Er moet 
voldoende afstand worden houden van de stamvoet van de bomen waarbij geen negatieve effecten mogen 
optreden aan de stabiliteitswortels en haarwortels van de eikenbomen. Verwacht wordt dat het deels 
verharden van de bodem rondom de bomen geen negatieve effecten heeft voor de groei van de eiken.  

5.7.3 Conclusie 

Er worden geen negatieve effecten op het NNN en Natura 2000-gebieden verwacht. Daarnaast worden geen 
negatieve effecten op beschermde soorten in het plangebied verwacht en wordt nader onderzoek niet 
noodzakelijk geacht. 

5.8 Archeologie & Cultuurhistorie 

5.8.1 Archeologie 

5.8.1.1  Algemeen 

Op grond van de Erfgoedwet dient er in ruimtelijke plannen rekening gehouden te worden met archeologische 
waarden. In de Erfgoedwet is bepaald dat gemeenten een archeologische zorgplicht hebben en dat 
initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem wordt verstoord, verplicht zijn rekening te houden met de 
archeologische relicten die in het plangebied aanwezig (kunnen) zijn. Hiervoor kan archeologisch onderzoek 
noodzakelijk zijn. Als blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig 
zijn, dan kan de initiatiefnemer verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een 
aanpassing van de plannen, waardoor de vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving 
en publicatie van de resultaten. 

5.8.1.2 Situatie plangebied 

Op basis van het geldende bestemmingsplan is er geen archeologische dubbelbestemming aanwezig. 
Daarnaast is op basis van de archeologische verwachtingskaart (zie afbeelding 5.3) het plangebied aangemerkt 
als een gebied met een Lage archeologische verwachting. Archeologisch onderzoek is niet noodzakelijk. 
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Afbeelding 5.3 Archeologische verwachtingskaart (Bron: Gemeente Raalte) 

5.8.2 Cultuurhistorie 

5.8.2.1  Algemeen 

Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die 
cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse 
cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten. 

In de Bro is in artikel 3.1.6, vijfde lid, onderdeel a opgenomen dat een bestemmingsplan “een beschrijving van 
de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te 
verwachten monumenten rekening is gehouden” dient te bevatten. 

5.8.2.2  Situatie plangebied 

Er bevinden zich in het plangebied zelf geen rijks- dan wel gemeentelijke monumenten. In het plangebied of in 
de directe nabijheid van het plangebied is geen sprake van bijzondere cultuurhistorische waarden. Gesteld 
wordt dat het aspect cultuurhistorie geen belemmering vormt voor dit plan. 
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5.8.3 Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat er geen archeologisch onderzoek benodigd is en er geen sprake is van 
negatieve effecten op de cultuurhistorische waarden. 
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HOOFDSTUK 6  WATERASPECTEN 

6.1 Vigerend beleid 

6.1.1 Europees beleid 

De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking getreden en is bedoeld om 
in alle Europese wateren de waterkwaliteit chemisch en ecologisch verder te verbeteren. De Kaderrichtlijn 
Water omvat regelgeving ter bescherming van het binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren 
(waaronder estuaria worden verstaan), kustwateren en grondwater. Streefdatum voor het bereiken van 
gewenste waterkwaliteit is 2015. Eventueel kan er, mits goed onderbouwd, uitstel (derogatie) verleend 
worden tot uiteindelijk 2027. Voor het uitwerken van de doelstellingen worden er op (deel)stroomgebied 
plannen opgesteld. In deze (deel)stroomgebiedbeheersplannen staan de ambities en maatregelen beschreven 
voor de verschillende (deel)stroomgebieden. Met name de ecologische ambities worden op het niveau van de 
deelstroomgebieden bepaald. 

6.1.2 Rijksbeleid 

Het Rijksbeleid op het gebied van waterbeheer is vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP) 2016-2021 
(vastgesteld 17 december 2015). Het plan geeft op hoofdlijnen de ambities weer van het Rijk ten aanzien van 
het nationale waterbeleid en het daaraan gerelateerde ruimtelijke beleid. De belangrijkste ambities richten 
zich op waterveiligheid, zoetwater en waterkwaliteit. Maar ook de Deltabeslissingen en enkele 
waterafhankelijke thema’s als natuur en duurzame energie hebben in het plan een plek gekregen. De 
doorwerking van de beleidsambities/uitgangspunten naar lagere overheden is geregeld in de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (2012), het Bestuursakkoord Water (2011) en de Waterwet (2009). 

6.1.3 Provinciaal beleid 

In de Omgevingsvisie Overijssel wordt ruim aandacht besteed aan de wateraspecten. De ambities zijn, naast de 
uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, gericht op de verbetering van de kwaliteit van de kleinere wateren, de 
veiligheid, de grondwaterbescherming, bestrijding van wateroverlast, de kwantiteit en kwaliteit van grond- en 
oppervlakte water en waterbeleving zowel in de groene ruimte als stedelijk gebied. 

6.1.4 Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Door de invoering van de Kaderrichtlijn Water is Nederland verdeeld in vijf deelstroomgebieden. Het 
deelstroomgebied Rijn-Oost wordt beheerd door de waterschappen Drents Overijsselse Delta (voorheen Reest 
en Wieden & Groot Salland), Vechtstromen en Rijn en IJssel. Om te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn 
Water hebben deze waterschappen de afgelopen jaren intensief samengewerkt met elkaar en met andere 
partners. Het nieuwe Waterbeheerplan is één van de resultaten van deze samenwerking. De opzet en grote 
delen van dit Waterbeheerplan zijn inhoudelijk hetzelfde als dat van de andere waterschappen in Rijn-Oost. 

Het Drents Overijsselse Delta heeft het waterbeleid vastgelegd in het Waterbeheerplan (WBP 2016-2021). Het 
waterbeheerplan geeft vooral de koers aan voor de komende jaren. 

• Overstromingen, wateroverlast of droogte te voorkomen of beperken. Inwoners kunnen hierdoor op 
een goede manier wonen en werken. Boeren en natuurbeheerders kunnen goed gebruik maken van 
de grond. 

• Beschermen en verbeteren van de kwaliteit van het water in de volle breedte. Een goede ecologische 
en chemische kwaliteit van het (oppervlakte)water is belangrijk. Het water is schoon en gezond en 
inwoners kunnen hiervan genieten. Ook de doelen voor waterkwaliteit die voortvloeien uit Europese 
wetgeving; de Kaderrichtlijn Water (KRW) maken onderdeel uit van het plan. 

• Afvalwater in de afvalwaterzuiveringsinstallaties effectief en efficiënt behandelen. Het waterschap 
probeert niet alleen schadelijke stoffen uit het water te halen, het wil ook van deze stoffen nieuwe 
producten maken en nieuwe toepassingen zoeken. 
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6.1.5 Gemeentelijk beleid 

6.1.5.1 Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 

In de Waterwet en de Wet milieubeheer zijn de gemeentelijke watertaken geregeld. Deze taken hebben 
betrekking op de gemeentelijke zorgplicht voor: 

• inzameling en transport van stedelijk afvalwater. 

• het inzamelen en verwerken van afvloeiend hemelwater. 

• grondwater(maatregelen). 

Het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) beschrijft de beleidskaders (ambities)en de activiteiten voor de 
inzameling, transport en verwerking van stedelijk afval, hemel- en grondwater. 

Het GRP gaat uit van de volgende principes (tritsen): 

De trits “vasthouden --> bergen --> afvoeren” houdt in dat in eerste instantie getracht wordt het 
(gebiedseigen) water in de bodem te infiltreren. Indien dit niet mogelijk is dient het afstromend regenwater 
lokaal te worden geborgen in vijvers en watergangen. Pas in de laatste instantie kan overwogen worden het 
water (zo traag mogelijk) af te voeren naar de omgeving. 

De trits “schoonhouden --> scheiden --> schoonmaken” omvat ten eerste het niet toelaten dat de kwaliteit van 
water verslechtert (schoon houden), vervolgens het gescheiden houden van schone en vuile waterstromen en 
als laatste het zuiveren (schoonmaken) van verontreinigd water. Door water schoon te houden en vuile 
waterstromen zoveel mogelijk gescheiden te houden kan de omvang van te zuiveren water worden beperkt en 
tevens het zuiveringsrendement worden verhoogd. 

Ontvlechting vindt in principe plaats als dat doelmatig en kosteneffectief is. 

Bij nieuwbouw is de aanleg van een gemeentelijk hemelwaterstelsel (riool of watergang) gebruikelijk, waar de 
particulier het hemelwater naartoe kan afvoeren. De infrastructuur wordt in principe zodanig ingericht dat de 
particulier in staat wordt gesteld het hemelwater (voor een deel) op eigen terrein te verwerken (lozen op 
aangrenzende sloot en/of infiltratie in de bodem). Is verwerking op eigen terrein niet mogelijk dan kan de 
particulier het hemelwater bovengronds afvoeren naar het gemeentelijk hemelwaterstelsel. 

Ten aanzien van de verwerking van grondwater bij nieuwbouw kan worden gesteld dat dit voldoende wordt 
ondervangen in het “watertoets proces”. Hierbij worden vooraf de waterhuishoudkundige belangen expliciet 
en op evenwichtige wijze meegewogen bij de ontwikkeling van nieuwbouwlocaties. 

Hitte, droogte, watertekort en wateroverlast zijn aspecten die van wezenlijke invloed zijn bij het ontwerpen en 
bij de realisatie van plannen voor zowel inbreidings- als uitbreidingslocaties. Met deze aspecten wordt 
rekening gehouden door het principe van de meerlaagsveiligheid als bouwsteen van wezenlijk belang te 
hanteren bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen. Bestaande en nieuwe blauwe en groene 
elementen ondersteunen de klimaatadaptatie in het binnenstedelijk gebied en op bedrijven- en 
industrieterreinen. Afkoppelen van verhard oppervlak is niet een doel op zich. Doelmatigheid, haalbaarheid en 
betaalbaarheid van afkoppelmaatregelen worden meegewogen in ruimtelijke plannen. De samenhang met het 
beleid over klimaatadaptatie en overstromingsrisico wordt integraal beoordeeld. 

Waterlopen met een beschermde status (Kaderrichtlijn water) staan vermeld op de verbeelding behorende bij 
een ruimtelijk plan. Informatie over de status van een KRW-lichaam en beoogde maatregelen verwoord in 
zogenaamde “factsheets”, wordt beschouwd als zwaarwegend belang waar slecht gemotiveerd van kan 
worden afgeweken door het treffen van mitigerende of compenserende maatregelen. 

6.2 Waterparagraaf 

6.2.1  Algemeen 

Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) 
gestreefd naar duurzame, veerkrachtige watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of 
watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke 
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plannen is verankerd. In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden 
opgenomen. Hierin wordt verslag gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het 
plan voor de waterhuishoudkundige situatie (watertoets). 

Het doel van de 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). 

6.2.2 Watertoetsproces 

Het waterschap Drents Overijsselse Delta is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale 
watertoets. De beantwoording van de vragen heeft geleid tot de zogenoemde “korte procedure”. Hieronder 
zijn de belangrijkste opmerkingen en adviezen uit de waterparagraaf behorend bij de ‘korte procedure’ 
opgenomen. Voor het volledige watertoetsresultaat wordt verwezen naar bijlage 5 bij deze toelichting. 

Het plan heeft geen schadelijke gevolgen voor de waterkwaliteit en ecologie. Binnen het bestemmingsplan 
worden niet meer dan tien wooneenheden gerealiseerd en de toename van het verharde oppervlak bedraagt 
niet meer dan 1.500 m². Binnen het plangebied is geen sprake van (grond)wateroverlast. 

Voor de aanleghoogte wordt een ontwateringsdiepte geadviseerd van minimaal 80 centimeter. Dit is de 
afstand tussen de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) en onderzijde bouwvloer. Bij het bouwen 
zonder kruipruimte kan worden volstaan met een kleinere ontwateringsdiepte. Om wateroverlast binnen 
woningen en bedrijven te voorkomen adviseren wij om een drempelhoogte van 30 centimeter boven het 
straatpeil te hanteren (as van de weg). Voor lager gelegen ruimtes, zoals kelders en parkeergarages, wordt 
aandacht besteed aan het voorkomen van wateroverlast door bijvoorbeeld instromend hemelwater. 

Bij de afvoer van overtollig hemelwater moet het afstromend hemelwater ter plaatse in de bodem dan wel op 
het oppervlaktewater worden teruggebracht. Het waterschap heeft de voorkeur om het hemelwater, daar 
waar mogelijk, te infiltreren in de bodem. 

Ten aanzien van voorliggend plan wordt hemelwater ter plaatse in de bodem geïnfiltreerd. Het perceel biedt 
hier voldoende mogelijkheden voor. De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. De 
bestemming en de grootte van het plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding in ruimtelijke zin. 
Het waterschap geeft daarmee een positief wateradvies. 
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HOOFDSTUK 7  JURIDISCHE ASPECTEN EN PLANVERANTWOORDING 

7.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op het plangebied, het relevante beleid en de milieu- en 
omgevingsaspecten. De informatie uit deze hoofdstukken is gebruikt om keuzes te maken bij het maken van 
het juridische deel van het bestemmingsplan: de verbeelding en de regels. In dit hoofdstuk wordt dieper 
ingegaan op de opzet van dit juridische deel. Daarnaast wordt een verantwoording gegeven van de gemaakte 
keuzes op de verbeelding en in de regels. 

7.2 Opzet van de regels 

7.2.1 Algemeen 

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is de verplichting opgenomen 
om ruimtelijke plannen en besluiten digitaal vast te stellen. De digitaliseringsverplichting geldt vanaf 1 januari 
2010. In de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening is vastgelegd dat de Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) de norm is voor de vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. 
Naast de SVBP zijn ook het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening en de Standaard Toegankelijkheid 
Ruimtelijke Instrumenten normerend bij het vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen.  

De SVBP geeft normen voor de opbouw van de planregels en voor de digitale verbeelding van het 
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is opgesteld conform de normen van de SVBP2012.  

Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en bijbehorende verbeelding 
waarop de bestemmingen zijn aangegeven. De verbeelding en de planregels dienen in samenhang te worden 
bekeken.  

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:  

1. Inleidende regels;  
2. Bestemmingsregels;  
3. Algemene regels;  
4. Overgangs- en slotregels.  

7.2.2 Inleidende regels 

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied en bevatten:  

• Begrippen (Artikel 1)  
In dit artikel zijn definities van de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. Hiermee is een 
eenduidige interpretatie van deze begrippen vastgelegd.  

• Wijze van meten (Artikel 2)  
Dit artikel geeft op een eenduidige manier aan op welke wijze afstanden, dakhellingen en 
oppervlakten moeten worden gemeten en hoe voorkomende eisen betreffende de maatvoering 
begrepen moeten worden. 

7.2.3 Bestemmingsregels 

Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende bestemmingen. 
De regels zijn onderverdeeld in o.a.: 

• Bestemmingsomschrijving: omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan; 
• Bouwregels: eisen waaraan de bebouwing moet voldoen (bouwhoogte, goothoogte etc.); 
• Afwijken van de bouwregels: onder welke voorwaarde(n) mag afgeweken worden van de aangegeven 

bouwregels. 
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• Specifieke gebruiksregels: welk gebruik van gronden en opstallen in ieder geval strijdig zijn of onder 
welke voorwaarden toegestaan zijn; 

In paragraaf 7.3 worden de bestemmingen nader toegelicht en wordt aangegeven waarom voor bepaalde 
gronden voor de desbetreffende bestemming is gekozen. 

7.2.4 Algemene regels  

Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied. Dit hoofdstuk is 
opgebouwd uit: 

Anti-dubbeltelregel (Artikel 5) 

Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen. Deze verdichting 
kan zich met name voordoen, indien een perceel of een gedeelte daarvan, meer dan één keer betrokken wordt 
bij de berekening van (bijvoorbeeld) een maximaal bebouwingspercentage. 

Algemene gebruiksregels (Artikel 6) 

In dit artikel worden de algemene gebruiksregels beschreven. Deze regels geven aan welk gebruik van gronden 
als strijdig gebruik wordt aangemerkt. 

Algemene afwijkingsregels (Artikel 7) 

In dit artikel worden de algemene aanduidingsregels beschreven. Deze regels maken het mogelijk om op 
ondergeschikte punten van de regels in het bestemmingsplan af te wijken.  

Overige regels (Artikel 8) 

In dit artikel zijn bepalingen ten aanzien van de werking van wettelijke regelingen en voldoende 
parkeergelegenheid opgenomen. 

7.2.5 Overgangs- en slotregels 

In hoofdstuk 4 van de regels staan de overgangs- en slotregels. In het overgangsrecht is aangegeven wat de 
juridische consequenties zijn van bestaande situaties die in strijd zijn met dit bestemmingsplan. In de slotregel 
wordt aangegeven hoe het bestemmingsplan wordt genoemd. 

7.3 Verantwoording van de regels 

Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat uitgegaan wordt van 
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke bebouwing 
mag worden opgericht. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over welke functies 
waar worden mogelijk gemaakt en is gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig toegestaan kan worden.  

Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden binnen het betreffende plangebied. Het bestemmingsplan is het juridische 
toetsingskader dat bindend is voor de burger en overheid en geeft aan wat de gewenste planologische situatie 
voor het plangebied is. 

In deze paragraaf worden de gemaakte keuzes nader onderbouwd. 

Tuin (Artikel 3) 

De bestemming ‘Tuin’ is bedoeld voor tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen 
hoofdgebouwen met de daarbijbehorende verhardingen, erven en terreinen, en ondergeschikte 
voorzieningen. 

Wonen – 2 (Artikel 4) 

De grond die in gebruik wordt genomen als woonperceel is bestemd als ‘Wonen – 2’. Hiermee is aansluiting 
gezocht bij de bestemming van woningen in de directe omgeving van het plangebied. Gronden met deze 
bestemming zijn hoofdzakelijk bedoeld voor wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een beroep 
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en/of bedrijf aan huis. De toegestane bouwwerken betreffen; woningen, bijbehorende bouwwerken bij 
woningen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en overkappingen. Voor wat betreft de bouwregels is 
aangesloten bij het geldende bestemmingsplan “Heino”. 
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HOOFDSTUK 8  ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

8.1 Economische uitvoerbaarheid 

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan 
moet worden besloten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een exploitatieplan 
moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is mogelijk dat de raad 
verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt vastgesteld indien het 
verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van nadere eisen en regels 
niet noodzakelijk is.  

De gemeentelijke kosten zijn beperkt tot de ambtelijke kosten, welke worden verhaald middels de 
gemeentelijke legesverordening. In een overeenkomst tussen initiatiefnemer en de gemeente is vastgelegd dat 
eventuele planschade voor rekening van de initiatiefnemer komt. Hiermee is het kostenverhaal anderszins 
verzekerd en is op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan nodig. 
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HOOFDSTUK 9  VOOROVERLEG EN INSPRAAK 

9.1 Vooroverleg 

Op grond van artikel 3.1.1 Bro is vooroverleg vereist met het waterschap en met de diensten van de provincie 
en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van 
belangen welke in het plan in het geding zijn. 

9.1.1 Het Rijk 

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die juridische borging 
vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat dit bestemmingsplan geen nationale belangen schaadt. Daarom 
is afgezien van het voeren van vooroverleg met het Rijk. 

9.1.2  Provincie Overijssel  

Het plan wordt in het kader van het regulier vooroverleg verzonden naar de provincie Overijssel.  

9.1.3  Waterschap Drents Overijsselse Delta 

De watertoets heeft plaats gevonden op de website www.dewatertoets.nl. Deze toets resulteerde in een 
positief wateradvies van het waterschap. De uitkomsten van deze watertoets hebben ertoe geleid dat nader 
overleg in het kader van vooroverleg niet noodzakelijk is. 

9.2 Inspraak  

Conform de gemeentelijke inspraakverordening kan het bestuursorgaan zelf besluiten of inspraak wordt 
verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. In het voorliggende geval wordt geen voorontwerp 
bestemmingsplan ter inzage gelegd. 

9.2 Zienswijzen 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze periode 
zijn er geen zienswijzen ingebracht.   

 

 

  



 Bestemmingsplan Heino, Stationsweg 11a 
Vastgesteld 

 

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

 

47 47 

BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING 
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Bijlage 1 Bodemonderzoek 
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Bijlage 2 Bodemonderzoek NEN 5707 
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Bijlage 3 Herbemonstering grondwater 
  



 Bestemmingsplan Heino, Stationsweg 11a 
Vastgesteld 

 

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

 

51 51 

Bijlage 4 Aerius-berekening 
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Bijlage 5 Watertoetsresultaat 



 

Sigma Bouw & Milieu 
Phileas Foggstraat 153 
7825 AW Emmen 
Tel. (0591) 65 91 28 
Fax (0591) 65 93 25 
 
http://www.sigma-bm.nl 
 
E-mail: info@sigma-bm.nl 

 

 

  

 
 

Alle opdrachten worden aanvaard conform de Regeling van de Verhouding 
tussen Opdrachtgever en Adviserend Ingenieursbureau (RVOI-2001). K.v.K. Meppel nr. 04054625 

 

   
 
 
Ons kenmerk : 20-M9248-02 
Uw kenmerk : - 
Betreft  : rapportage herbemonstering grondwater Stationsweg 11A te Heino  
 

 
Emmen, 06 juli 2020 
 
 
Geachte heer Pielman, 
 
Hierbij ontvangt u in briefvorm de onderzoeksgegevens van de uitgevoerde herbemonstering en heranalyse 
grondwater op de locatie Stationsweg 11A te Heino. 
  
In februari/maart 2020 is door Sigma Bouw & Milieu op de locatie aan de Stationsweg nr. 11A te Heino een  
verkennend milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd (ref. 20-M9248). 
 
Op basis van dit voorgaande bodemonderzoek is o.a. geconcludeerd dat het grondwater ter plaatse van de peilbuis 1 
o.a. een matig verhoogd gehalte koper (zware metalen) bevat (gehalte > tussenwaarde / bodemindex-waarde >0.5). 
 
De overschrijding van de tussenwaarde/bodemindex-waarde (>0.5) voor koper (zware metalen) in het grondwater 
t.p.v. peilbuis 1 heeft aanleiding gegeven tot het instellen van een herbemonstering en heranalyse van het grondwater. 
 
veldwerkzaamheden 
Het bemonsteren van het grondwater is op 14 april 2020 en 26 mei 2020 uitgevoerd. 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. A. van Wuykhuyse erkende en geregistreerde veldwerker van Sigma 
Bouw & Milieu te Emmen. Bedrijfs- en persoonerkenningen zijn weergegeven op de internetsite van Bodem+ 
(http//www.senternovem.nl/bodemplus/erkenningen). 
Een onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage 4. 
 
Het veldonderzoek is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit protocol 2002. De 
positionering van de peilbuis is weergegeven in bijlage 2. 
 
 
monstername grondwater 
Om een representatief grondwatermonster te verkrijgen is de peilbuis voor monstername conform de eisen uit protocol 
2002 afgepompt. Voorafgaand aan de bemonstering is de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld ingemeten. 
Grondwatermonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2002 en NEN-5744. 
Tijdens de monstername van het grondwater is in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische geleidbaarheid (EGV) 
bepaald. 
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analytisch onderzoek 
Uit de bestaande peilbuis 1 is een grondwatermonster genomen en geanalyseerd. 
 
monstercode boring diepte (m-mv) analyses 
Pb 1   1  1.65-2.65 m-mv koper/AS3000 
 
Het chemisch onderzoek is uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van 
Analytico. Alle analyses zijn geanalyseerd volgens het accreditatieschema AS3000. 
 
 
veldmetingen grondwater 
De resultaten van de veldwaarnemingen van het grondwater zijn in tabel 1 weergegeven. 
 
tabel 1    zintuiglijke waarnemingen grondwater 
Peilbuis filtertraject 

m-mv 
grondwaterstand 
m-mv 

voorpompen 
liter 

pH 
 

EGV 
geleidingsvermogen 
µS/cm 

troebelheid 
(NTU) 

1 
d.d. 14-04 

1.65-2.65 0.95 5 6.4 240 7.7 

1 
d.d. 25-05 

1.65-2.65 1.07 5 6.3 220 6.5 

 
 
analyseresultaten 
Om de kwaliteit van het grondwater en de mate van verontreiniging te kunnen beoordelen, zijn de analyseresultaten 
getoetst aan de toetsingswaarden behorende tot de in tabel 1 van “de Circulaire Bodemsanering”. 
 
De resultaten van de chemische analyses van het grondwater, gerelateerd aan toetsingswaarden, zijn weergegeven in 
onderstaande tabel 2 en 3. 
 
tabel 2  gemeten gehaltes (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
interpretatie onderzoeksgegevens (monsterdatum d.d. 14-04-2020) 
Project OPID 20593986#20-M9248-Stationsweg 11a te Heino

Certificaten 1026284

Toetsing T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

Toetsversie BoToVa 2.0.0 Toetsdatum: 6 juli 2020 14:46

Parameters Toetsing Monster 6303771

Pb1, 01-1: 165-265

Max. Bodemindex 0,683

Toetsoordeel Overschrijding Tussenwaarde

Analyse Eenheid S T I Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index

Metalen ICP-MS (opgelost)

koper (Cu) µg/l 15 45 75 56 1.2 T 0,683

Legenda

x T x maal Tussenwaarde

N.B. De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa  
 
 



 

tabel 3  gemeten gehaltes (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
interpretatie onderzoeksgegevens (monsterdatum d.d. 26-05-2020) 
Project OPID 21181852#20-M9248-Stationsweg 11a te Heino

Certificaten 1040816

Toetsing T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

Toetsversie BoToVa 2.0.0 Toetsdatum: 6 juli 2020 15:00

Parameters Toetsing Monster 6342608

Pb1, 01-1: 165-265

Max. Bodemindex 0,85

Toetsoordeel Overschrijding Tussenwaarde

Analyse Eenheid S T I Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index

Metalen ICP-MS (opgelost)

koper (Cu) µg/l 15 45 75 66 1.5 T 0,85

Legenda

x T x maal Tussenwaarde

N.B. De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa  
 
 
peilbuis 1 (1.65-2.65 m-mv) (monsterdatum 14-04-2020) 
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat na herbemonstering en heranalyse (d.d. 14-04-2020) een verhoogd 
gehalte koper (zware metalen) t.o.v. de tussenwaarde (indicatiewaarde voor nader onderzoek) en de bodemindex-
waarde (>0.5). 
 
peilbuis 1 (1.65-2.65 m-mv) (monsterdatum 26-05-2020) 
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat na herbemonstering en heranalyse (d.d. 26-05-2020) een verhoogd 
gehalte koper (zware metalen) t.o.v. de tussenwaarde (indicatiewaarde voor nader onderzoek) en de bodemindex-
waarde (>0.5). 
 
Het in eerste instantie, in het kader van het verkennend milieukundig bodemonderzoek, matig, nagenoeg, sterk 
verhoogd gemeten gehalte koper (75 µg/l) in het grondwater t.p.v. peilbuis 1 is na herbemonstering en heranalyse 
bevestigd in iets lagere gehalten.  
Na de twee uitgevoerde herbemonsteringen en heranalyses is in het grondwater t.p.v. peilbuis 1 nog steeds een matig 
verhoogd gehalte koper gemeten.  
 
De verhoogd gemeten gehalten koper (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 zijn niet direct te 
relateren aan het bekende bodemgebruik van de locatie. De locatie is de laatste 35 jaar alleen in gebruik geweest als 
weiland waarin delen van het jaar schapen staan. Voor zover na te gaan heeft de onderzoekslocatie ook voor die tijd 
geen ander gebruik gehad. 
Er is voor zover na te gaan geen aanwijsbare verontreinigingsbron aanwezig waaraan evt. verontreiniging met koper 
in het grondwater gerelateerd kan worden.  
Er is op basis van de bekende gegevens voor zover bekend geen reden te verwachten dat het verhoogd gehalte 
koper (zware metalen) te relateren is aan historische bedrijfsactiviteiten of de aanwezigheid van bodemvreemd 
materiaal in de ondergrond. 
Er is geen informatie bekend omtrent een evt. grootschalige diffuse bodemverontreiniging in de omgeving.  
Er is op voorhand geen directe reden om aan te nemen dat het verhoogd gemeten gehalte koper  (zware metalen) in 
het grondwater in dit geval veroorzaakt wordt door bodemchemische processen. Gezien de vrij neutrale zuurgraad 
van het grondwater is er geen sprake van verzuring. Mobilisatie van metalen is niet direct te verwachten. 
Vooralsnog is er geen aanleiding te verwachten dat er in dit geval sprake is van een verontreinigingbron. 
Mogelijk is er sprake van een natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde voor koper in het grondwater. 



 

In het geval van een tussenwaarde verhoging met zware metalen in het grondwater kan het het beleidsdocument: 
"Omgaan met zware metalen in grondwater binnen de provincie Overijssel" worden toegepast.  
 
beslismoment 1: relatie (historische) bedrijfsactiviteit of bodemvreemd materiaal.  
Op basis van de bekende historische informatie uit het vooronderzoek en uit de geraadpleegde bronnen is de 
verhoging van koper in het grondwater niet te relateren aan (historische) (bedrijfs)activiteiten en/of deaanwezigheid 
bodemvreemd materiaal.  
 
Zoals beschreven in het beslisschema, moet er indien er een historisch bodemonderzoek is uitgevoerd, en de 
verontreiniging niet te relateren is aan een (historische) (bedrijfs)activiteit of bodemvreemd materiaal, moet er worden 
overgegaan op "Beslismoment 3a.  
beslismoment 3a: is de verontreiniging te relateren aan bodemprocessen?  
Het hulpmiddel "achtergrond bodemprocessen" is getoetst om te beoordelen of de verhoging door bodemprocessen is 
ontstaan.  
Op basis van tabel 5.2 van het beleidsdocument blijkt dat de verhoging met koper in het grondwater mogelijk 
veroorzaakt kan worden door het gebruik van organische stofrijke (verontreinigde) meststoffen. 
De globale maximale concentratie koper in het grondwater als gevolg van natuurlijke processen (tabel 5.3 van het 
beleidsdocument) bedraagt 300-1.000 μg/L. De in dit onderzoek gemeten concentraties liggen ver beneden de globale 
maximale concentratie.  
beslismoment 3b: is er meer dan 100m3 grondwatervolume verontreinigd boven de interventiewaarde ? 
Aangezien in geen van de metingen de interventiewaarde voor koper in het grondwater wordt overschreden is er naar 
verwachting geen sprake van een ernstig geval van grondwaterverontreiniging. 
 
N.a.v. de onderzoeksresultaten is er overleg geweest met de Omgevingsdienst IJsselland. Besproken is dat verder 
onderzoek naar koper in het grondwater in deze fase niet noodzakelijk is. 
 
 
conclusies en aanbevelingen 
Na de twee uitgevoerde herbemonsteringen en heranalyses bevat het grondwater t.p.v. peilbuis 1 nog steeds 
verhoogd gemeten gehalte koper (zware metalen) t.o.v. de tussenwaarde (indicatiewaarde voor nader onderzoek) 
/bodemindex-waarde (>0.5). 
  
Met de Omgevingsdienst IJsselland is besproken dat in het kader van de bestemmingsplanprocedure geen verder 
onderzoek naar koper in het grondwater noodzakelijk is. Aangezien in geen van de metingen de interventiewaarde 
voor koper in het grondwater wordt overschreden is er naar verwachting geen sprake van een ernstig geval van 
grondwaterverontreiniging. 
 
Gezien de tussenwaarde-overschrijding voor koper in het grondwater moet rekening gehouden worden met het feit dat 
grondwater niet zondermeer is toe te passe of te lozen. Het bevoegd gezag kan een gebruiksbeperking voor het 
grondwater opleggen. 
Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling tijdens bv. de bouwfase, dient bekeken te worden in hoeverre de 
grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt. 
 
 



 

kwaliteitsborging: 
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015. 
Het verkennend milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen uit het besluit uitvoeringskwaliteit 
Bodembeheer (KWALIBO). Zo zijn de veld- en laboratoriumwerkzaamheden  uitgevoerd volgens geldende 
beoordelingsrichtlijnen en accreditatieschema’s. 
De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu zijn verricht onder het procescertificaat BRL SIKB 2000 (Veldwerk 
bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) waarvoor Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd en erkend door het ministerie 
van VROM. In het kader van het onderhavige onderzoek is protocol 2002 (het nemen van grondwatermonsters) van 
toepassing.  
 
Voor nader informatie of vragen met betrekking tot dit onderzoek kunt u contact opnemen met ondergetekende. 
 
Vertrouwende u met deze informatie van dienst te zijn geweest, verblijven wij, 
 
 
Sigma Bouw & Milieu        
 
ing. A.D.M. van Wuykhuyse 
projectleider Bodem 
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Sigma Bouw en Milieu
T.a.v. Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AW EMMEN

Uw kenmerk : 20-M9248-Stationsweg 11a te Heino
Ons kenmerk : Project 1026284
Validatieref. : 1026284_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : HCBQ-MFBZ-WORL-VSBC
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 20 april 2020

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

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

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

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



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S koper (Cu) µg/l 56

Tabel 1 van 2

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

Project code : 1026284
Uw Project omschrijving : 20-M9248-Stationsweg 11a te Heino
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Uw Monsterreferenties
6303771 = Pb1, 01-1: 165-265

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/04/2020
Ontvangstdatum opdracht : 15/04/2020
Startdatum : 16/04/2020
Monstercode : 6303771
Uw Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: HCBQ-MFBZ-WORL-VSBC Ref.: 1026284_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Tabel 2 van 2

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

Project code : 1026284
Uw Project omschrijving : 20-M9248-Stationsweg 11a te Heino
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

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

Opdrachtverificatiecode: HCBQ-MFBZ-WORL-VSBC Ref.: 1026284_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6303771 Pb1, 01-1: 165-265 1 1.65-2.65 0800776696

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 1026284
Uw Project omschrijving : 20-M9248-Stationsweg 11a te Heino
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

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

Opdrachtverificatiecode: HCBQ-MFBZ-WORL-VSBC Ref.: 1026284_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

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

Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 1026284
Uw Project omschrijving : 20-M9248-Stationsweg 11a te Heino
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

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

Opdrachtverificatiecode: HCBQ-MFBZ-WORL-VSBC Ref.: 1026284_certificaat_v1



Sigma Bouw en Milieu
T.a.v. Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AW EMMEN

Uw kenmerk : 20-M9248-Stationsweg 11a te Heino
Ons kenmerk : Project 1040816
Validatieref. : 1040816_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : CUDY-QUAR-DDVV-KZJZ
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 29 mei 2020

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

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

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

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



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S koper (Cu) µg/l 66

Tabel 1 van 2

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

Project code : 1040816
Uw Project omschrijving : 20-M9248-Stationsweg 11a te Heino
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Uw Monsterreferenties
6342608 = Pb1, 01-1: 165-265

Opgegeven bemonsteringsdatum : 26/05/2020
Ontvangstdatum opdracht : 27/05/2020
Startdatum : 27/05/2020
Monstercode : 6342608
Uw Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: CUDY-QUAR-DDVV-KZJZ Ref.: 1040816_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Tabel 2 van 2

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

Project code : 1040816
Uw Project omschrijving : 20-M9248-Stationsweg 11a te Heino
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

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

Opdrachtverificatiecode: CUDY-QUAR-DDVV-KZJZ Ref.: 1040816_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6342608 Pb1, 01-1: 165-265 1 1.65-2.65 0800776740

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 1040816
Uw Project omschrijving : 20-M9248-Stationsweg 11a te Heino
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

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

Opdrachtverificatiecode: CUDY-QUAR-DDVV-KZJZ Ref.: 1040816_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

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

Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 1040816
Uw Project omschrijving : 20-M9248-Stationsweg 11a te Heino
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

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

Opdrachtverificatiecode: CUDY-QUAR-DDVV-KZJZ Ref.: 1040816_certificaat_v1
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Bedrijfshandboek SIGMA Bouw & Milieu Datum van uitgifte: 01-03-2013 
F-26 Verklaring onafhankelijkheid Pagina 1 van 1 Versie: 3 

 
 

 

Verklaring van onafhankelijkheid voor de kritische functie: 
 
 
“veldwerk t.b.v. milieuhygiënisch bodemonderzoek” 
 
“milieukundige begeleiding van bodemsanering (processturing / verificatie)” 
 
Hierbij verklaren de navolgend genoemde veldwerkers / milieukundig begeleiders het veldwerk / de 
processturing en/of de verificatie t.a.v. onderhavig onderzoek  conform de eisen van de BRL SIKB 
2000 / BRL SIKB 6000 te hebben uitgevoerd, onafhankelijk van de opdrachtgever en/of eigenaar 
(zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem / locatie). 
 
 
 
Naam geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers Handtekening geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers 
 
 
 
 
A.D.M. van Wuykhuyse    ..…………………………………………. 
 
 
 
 
……………………………………   ……………………………………………. 
 
 
Datum: 14-04-2020 
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verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN 

5740+A1 Stationsweg naast nr. 11a te Heino 

  datum     woensdag 18 maart 2020 

 
 

projectnummer   20-M9248 

   

 

  in opdracht van   BJZ.nu 

        Twentepoort Oost 16A 

        7609 RG Almelo 

      

uitgevoerd door   Sigma Bouw & Milieu 

Phileas Foggstraat 153 

7825 AW Emmen 

tel: (0591) 659128 

fax:(0591) 659325 

 
 
 
 Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015, 

het uitvoeren van milieukundige bodemonderzoeken en geotechnische 

onderzoeken 

 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 

procescertificaat Monsterneming Bouwstoffenbesluit SIKB 1000 

protocol 1001: Monsterneming grond voor partijkeuringen” 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 

procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000 

protocollen 2001, 2002 en 2018” 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 

procescertificaat Milieukundige begeleiding (water)bodemsaneringen en nazorg 

SIKB 6000, protocol 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering met 

conventionele methoden” 

 

(het onderhavige onderzoek heeft uitsluitend betrekking op de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000, 

protocol 2001 en 2002) 

 

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middels van druk, fotokopie, 

microfilm of anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of Sigma Bouw & Milieu. 

onderwerp 

file://///Alexander-pc/alex-c/werk/rapportage/2013/M6483/sigma-logo.jpg
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1 INLEIDING 
    
 

1.1 Algemeen 

 
In opdracht van BJZ.nu is in februari 2020 door Sigma Bouw & Milieu een  
verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 uitgevoerd op een deel van de 
locatie naast de Stationsweg nr. 11a te Heino (gemeente Raalte).  
De plaats en situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1 en 2. 
 
In dit onderzoek worden allereerst de locatiegegevens, de historische gegevens ofwel het 
bodemgebruik in het verleden evenals de resultaten van eventuele voorgaande bodemonderzoeken 
besproken. Vervolgens wordt de bodemopbouw, geologie en geohydrologie besproken. Op basis van 
de resultaten van het vooronderzoek is een onderzoekshypothese opgesteld. Het verdere onderzoek 
is op basis van deze hypothese uitgevoerd. 
De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd. Aan de hand van de interpretatie van de 
onderzoeksresultaten wordt een eindconclusie geformuleerd.  
 
kwaliteitsborging: 
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015. 
 
Het verkennend milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen uit het besluit 
uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (KWALIBO). Zo is de gehanteerde onderzoeksstrategie opgesteld 
volgens de normen NEN-5725 en NEN-5740 en zijn de veld- en laboratoriumwerkzaamheden  
uitgevoerd volgens geldende beoordelingsrichtlijnen en accreditatieschema’s. 
 
De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu zijn verricht onder het procescertificaat BRL SIKB 
2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) waarvoor Sigma Bouw & Milieu is 
gecertificeerd en erkend door het ministerie van I&W. In het kader van het onderhavige onderzoek zijn 
de protocollen 2001 (plaatsen van handboringen en peilbuizen t.b.v. het nemen van grond- en 
grondwatermonsters), 2002 (het nemen van grondwatermonsters) en 2018 (locatie-inspectie en 
monsterneming asbest in bodem van toepassing.  
Sigma Bouw & Milieu verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het 
onderzoek en op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken 
terrein. 
 
 

1.2 Aanleiding van het bodemonderzoek 

 
Aanleiding tot de uitvoering van dit verkennend milieukundig bodemonderzoek vormt de voorgenomen 
nieuwbouw van twee woningen op de onderzoekslocatie. 
 
 

1.3 Doel van het onderzoek 

 

Het verkennend bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en vast te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging. 

Aan de hand van dit onderzoek wordt inzicht verkregen in hoeverre het bodemgebruik van de locatie 

heeft geleid tot verontreiniging. 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan een milieuhygiënische beoordeling worden gegeven ten 

aanzien van de beoogde c.q. de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de locatie. 

Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging zal worden 

beoordeeld of vervolgonderzoek noodzakelijk geacht wordt.  
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1.4 Referentiekader van het onderzoek 

 

Teneinde de kwaliteit van de grond op de onderhavige locatie juist in te schatten is de 

onderzoeksopzet van het bodemonderzoek gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor verkennend 

bodemonderzoek, onderzoeksnorm NEN 5740+A1 (literatuur 1). 

 

1.5 Opbouw van het rapport 

 

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 

• vooronderzoek, (hoofdstuk 2) 

• veldonderzoek, (hoofdstuk 3) 

• chemisch-analytisch onderzoek, (hoofdstuk 4) 

• conclusies en aanbevelingen, (hoofdstuk 5). 
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2 VOORONDERZOEK 
 
Het vooronderzoek wordt voorafgaand aan het feitelijke onderzoek (veld- en chemisch-analytisch 
onderzoek) uitgevoerd. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en 
huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving, onder meer gericht op het vinden van 
mogelijke bronnen van bodembelasting.  

De uitwerking van het vooronderzoek is gebaseerd op de onderzoeksnorm NEN 5725, strategie 
voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (literatuur 9).  
 
In  de  NEN-5725 (2017)  zijn  zeven  aanleidingen  tot  vooronderzoek  naar  landbodems  
geformuleerd. Voor elke afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende  
onderzoeksvragen te worden beantwoord. De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per  
aanleiding omschreven in tabel 1. 

  
tabel 1: onderzoeksaspecten milieuhygiënisch vooronderzoek 

Onderzoeksaspecten Aanleiding tot vooronderzoek 

  A B C D E F G 

1. Locatiegegevens Eigendomssituatie 0 0           

  Hoogteligging         ✓     

2. Bodemopbouw en geohydrologie Bodemopbouw ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

  Antropogene lagen in 
de bodem 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  Geohydrologie ✓ ✓           

3. Verwachting t.a.v. de 
bodemkwaliteit 

Geval van ernstige 
bodemverontreiniging? 

✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Kwaliteit o.b.v. BKK ✓ 0 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

O.b.v. uitgevoerde 
bodemonderzoeken 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ 

4. Gebruik en beïnvloeding van de 
locatie, verdachte situatie, 
activiteiten, ongewoon voorval 

Voormalig 

✓ 0 ✓ ✓ ✓   ✓ 

Huidig ✓ ✓   ✓ ✓ ✓   

Toekomstig   ✓   0       

Asbestverdacht? ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. Terreinverkenning                 

✓ Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het 

rapport te worden vermeld en gemotiveerd 

0 Optioneel 
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aanleiding vooronderzoek 
Het onderhavige bodemonderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek in het kader van de 
geplande woningbouw op de onderzoekslocatie. 
Het  vooronderzoek  is  uitgevoerd op basis van aanleiding A, conform  paragraaf  6.2.1  “opstellen  
hypothese bodemkwaliteit ten behoeve van een bodemonderzoek” uit de NEN-5725 (2017). 
  
geraadpleegde bronnen in het kader van het vooronderzoek 
Voor het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:  
•  informatie verstrekt door de opdrachtgever/eigenaar;  
•  informatie verstrekt door de Omgevingsdienst IJsselland (email d.d. 31-01-2020); 
•  informatie verstrekt door de gemeente Raalte (verkregen middels dossieronderzoek); 
•  informatie van de bodematlas van de Provincie Overijssel;  
•  informatie van Bodemloket.nl;  
•  www.topotijdreis.nl;  
•  Kadaster/BAG Viewer;  
•  grondwaterkaart van Nederland; 
•  ahn.nl; 
•  Dinoloket.nl; 
•  handelsbestand van de Kamer van Koophandel; 

•  terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden.  
  
Het uitgevoerde vooronderzoek heeft betrekking tot de onderhavige onderzoekslocatie alsmede de 
aangrenzende percelen binnen een straal van 25 meter.  
De  onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen 
onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader uitgewerkt.  

 
locatiegegevens 
In tabel 2 is een overzicht van de basisinformatie/locatiegegevens weergegeven. 
 
tabel 2: overzicht basisinformatie 

Adres Stationsweg naast nr. 11a 

Plaats Heino 

Gemeente Raalte 

Topografisch overzicht Zie bijlage 1 

Coördinaten X = 212,169  Y= 493,934 

Kadastrale aanduiding Gemeente Heino, perceel sectie C nr. 3097 (ged.) 

Eigendomssituatie Niet nagegaan.  

Oppervlakte onderzoekslocatie (plangebied) Ca. 1.680 m2  

Algemene omschrijving De onderzoekslocatie betreft een deel van het  
perceel gelegen aan de Stationsweg naast nr. 11a 
te Heino. 
De onderzoekslocatie betreft voor het grootste deel 
een schapenweiland. Op een deel van de 
onderzoekslocatie bevindt zich een schuur/stal. 
De opdrachtgever is voornemens om op de 
onderzoekslocatie twee extra woningen te 
realiseren. Het onderhavige onderzoek heeft alleen 
betrekking op het terreindeel t.p.v. de nieuw te 
bouwen woningen (plangebied). 
Het plangebied is meest onverhard. In de 
schuur/stal bevinden zich deels betontegels. Een 
klein deel van het onderzoeksgebied betreft een 
oprit welke is verhard met betonklinkers. 

Bebouwing en bouwjaar (Kadaster BAG) Het onderzochte gebied naast Stationsweg nr. 11a 
is deels bebouwd met een schuur/stal (bouwjaar 
1959). De bestaande woning op nr. 11a dateert van 
1960. 
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Terreinverharding Het plangebied is meest onverhard. In de 
schuur/stal bevinden zich deels betontegels. Een 
klein deel van het onderzoeksgebied betreft een 
oprit welke is verhard met betonklinkers. 

Ondergrondse infrastructuur Geen informatie, bij grondwerk dient een KLIC-
melding gedaan te worden. 

Archeologische waarden De locatie heeft op basis van de archeologische 
waardenkaart (IKAW) de vermelding "lage trefkans". 

Geplande herinrichting Nieuwbouw van twee woningen. 

bijzonderheden: -  

  

afbakening onderzoekslocatie 

Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het onderzochte 
onderzoekslocatie, zoals weergegeven in bijlage 2. 
 
bodemgebruik 
In de onderstaande tabel 3 is de beschikbare informatie weergegeven over het historisch, huidig en 
toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en de directe omgeving. 
 
tabel 3: beschrijving bodemgebruik 

Omschrijving Gebruik Potentieel 
bodembedreigende 
activiteiten en situaties 

Onderzoekslocatie 

Historisch (op 
basis van 
topografische 
kaarten, 
Topotijdreis) 

Op basis van de topografische kaarten van voor 1965 
lijkt de onderzoekslocatie nog onbebouwd te zijn. 
Op oude topografische kaarten vanaf 1965 lijkt op de 
onderzoekslocatie voor het eerst bebouwing aanwezig 
te zijn. 

Geen. 

Huidig Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op het 
terreindeel ter plaatse van de beoogde nieuwbouw. 
Het terrein t.p.v. het bouwvlak bestaat voornamelijk uit 
gras en is in het verleden in gebruik geweest als 
weiland voor schapen.   

Geen. 

Toekomstig De nieuwbouw van twee woningen op de  
onderzoekslocatie. 

Geen. 

Directe omgeving (<25 m)   

Historisch (op 
basis van 
topografische 
kaarten, 
Topotijdreis) 

Vanaf 1890 is op de topografische kaarten in de 
directe omgeving (<25 mtr.) van de onderzoekslocatie 
voor het eerst enige bebouwing zichtbaar. In de loop 
der jaren is deze bebouwing verder uitgebreid. 

Geen. 

Huidig en 
toekomstig 

In de directe omgeving van de onderzoekslocatie 
bevinden zich woningen / agrarische percelen / 
bossages. 
Noordzijde: Stationsweg en naastgelegen percelen. 
Oost- en zuidzijde: naastgelegen percelen. 
Westzijde: Stationsweg. 

Het is op voorhand 
onbekend of activiteiten in 
de directe omgeving 
negatieve invloed hebben 
(gehad) op de 
bodemkwaliteit t.p.v. de  
onderhavige 
onderzoekslocatie. 
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bedrijfsmatige activiteiten, bodembedreigende activiteiten en calamiteiten 
In tabel 4 staat een overzicht weergegeven van de potentieel bodembedreigende activiteiten en 
calamiteiten op basis van de beschikbare informatie. 
 
tabel 4: overzicht potentieel bodembedreigende activiteiten en calamiteiten 

Gebruik De onderzoekslocatie betreft een deel van het  
perceel gelegen aan de Stationsweg naast nr. 11a te Heino. 
De onderzoekslocatie betreft voor het grootste deel een 
schapenweiland. Op een deel van de onderzoekslocatie 
bevindt zich een schuur/stal. 
De opdrachtgever is voornemens om op de 
onderzoekslocatie twee extra woningen te realiseren. 
Het onderhavige onderzoek heeft alleen betrekking op het 
terreindeel t.p.v. de nieuw te bouwen woningen (plangebied), 
zie bijlage 2. 
Het plangebied is meest onverhard. In de schuur/stal 
bevinden zich deels betontegels. Een klein deel van het 
onderzoeksgebied betreft een oprit welke is verhard met 
betonklinkers. 
Het onderzochte gebied is in het verleden in voor zover 
bekend grotendeels niet anders dan als weiland in gebruik 
geweest. 
 
Er is geen andere informatie beschikbaar omtrent evt. 
(voormalige) potentieel bodembedreigende 
activiteiten/calamiteiten (verbranding afval, opslag van 
gevaarlijke stoffen etc.) op de onderzoekslocatie.  

Bouwvergunning T.b.v. de aanwezige bebouwing is een bouwvergunning 
verleend. 

Milieuvergunning Niet bekend. 

Handelsregister De locatie wordt in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel niet vermeld.  

Aanwezigheid brandstoftanks Er is geen informatie omtrent de eventuele 
aanwezigheid of voormalige aanwezigheid van boven- of 
ondergrondse brandstoftanks op de onderzoekslocatie. 
Er bestaat altijd de mogelijkheid dat boven- en ondergrondse 
brandstoftanks in het verleden geplaatst zijn zonder melding, 
de aanwezigheid van dergelijke tanks blijkt niet uit de 
verkregen informatie. 

Aanwezigheid asbest Op basis van de provinciale asbestdakenkaart geldt voor het 
dak van de schuur/stal dat deze verdacht is t.a.v. de 
aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. 
 
Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid 
van asbest in de bodem t.p.v. het plangebied. 
Er bestaat altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. is 
begraven. Op voorhand is hiervan geen informatie bekend. 

Ophogingen/dempingen/stortingen Er is geen informatie omtrent evt. met bodemvreemd 
materiaal gedempte watergangen/ sloten t.p.v.  
de onderzoekslocatie (binnen het onderzochte terreindeel). 
Er is geen informatie omtrent evt. opgebrachte 
gebiedsvreemde grond (ophogingen), verhardingsmateriaal, 
puinmateriaal en/of afval op de onderzoekslocatie. 
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Niet gesprongen explosieven Geen informatie, in Nederland zijn er niet gesprongen 
explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog in de grond 
achtergebleven. De (potentiële) aanwezigheid van niet 
gesprongen explosieven kan een bedreiging inhouden bij 
grondroerende werkzaamheden en kan tot vertraging leiden 
bij planvorming en uitvoering van werkzaamheden. NGE's 
worden met name aangetroffen ter plaatse van 'strategische 
doelen' zoals binnensteden, verbindingswegen, spoorwegen, 
bruggen en havens. De gemeente is op basis van 
regelgeving verantwoordelijk voor het opsporen en ruimen va 
niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. 
Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de 
gemeente. 

Verdachte activiteiten < 25 m Het is op voorhand onbekend of activiteiten in de directe 
omgeving negatieve invloed hebben(gehad) op de 
bodemkwaliteit t.p.v. de onderhavige onderzoekslocatie. 

 
voorgaande bodemonderzoeken 
In tabel 5 is een overzicht van voorgaande bodemonderzoeken en informatie van de 

bodemkwaliteitskaart weergegeven. 

tabel 5: overzicht voorgaande bodemonderzoeken en bodemkwaliteitskaart 

  voorgaande bodemonderzoeken  
 

Onderzoekslocatie 
 
Omgeving <25 m 

Niet bekend. 
 
► Verkennend onderzoek Stationsweg 22, d.d. 01-05-1999, 
Hunneman, ref. nr. 99-05-234. 
conclusies: 
• Bovengrond: PAK’s (som 10) en mo verhoogd t.o.v. streefwaarde 
• Ondergrond: geen stoffen verhoogd t.o.v. de streefwaarde. 
• Grondwater: cu en cr en tetrachlooretheen verhoogd t.o.v. de 
streefwaarde. 
Samenvatting: geen belemmering voor nieuwbouw. 

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

Niet bekend. 

informatie 
bodemkwaliteitskaart 

De locatie bevindt zich in de zone wonen. 
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bodemopbouw, geohydrologie en antropogene beïnvloeding 
De ondiepe geologie in het onderzoeksgebied is afgeleid van de Grondwaterkaart van Nederland 
(Dienst grondwaterverkenning TNO/DGGV) en ontleend aan het dinoloket (www.dinoloket.nl). 
De bovenste laag, de deklaag, heeft een hoogte van ca. 1-4 m+NAP. 

In tabel 6 staat de geohydrologische opbouw weergegeven. 

tabel 6: geohydrologische opbouw 

diepte  

m-mv 

beschrijving formatie 

0-3 

3-30 

30-40 

middelfijne zanden, spoor klei, veen en grind 

middelfijn en grof zand, sporen klei en veen 

zandige klei, sporen grof zand 

Boxtel 

Kreftenheye 

Kreftenheye 

De stromingsrichting van het ondiepe grondwater van het eerste watervoerend is in het kader van dit 

onderzoek niet vastgesteld. 
Opgemerkt dient te worden dat de stromingsrichting van het grondwater beïnvloed kan worden door 
drainagepatroon, ligging van sloten, riolering, kabels, leidingen en funderingen. 
 
 
(financieel-) juridische situatie 
In tabel 7 zijn de financieel- juridische aspecten weergegeven. 
 
tabel 7: financieel/juridische aspecten 

kadastrale gegevens Gemeente Heino,  perceel sectie C nr. 3097 (ged.) 

opdrachtgever/ 
belanghebbende 
rechtspersonen 

- 

 
In het kader van onderhavig bodemonderzoek is behoudens de opgenomen kadastrale gegevens 
geen nadere financieel juridische informatie verzameld.  
Het uitvoeren van een daadwerkelijke juridische toets maakt geen deel uit van onderhavig  
bodemonderzoek.  
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2.1 Hypothese en onderzoeksstrategie 

 

Volgens de onderzoeksnorm NEN 5740 dient, m.b.t. de aanwezigheid van eventuele 

bodemverontreiniging, vooraf een onderzoekshypothese te worden opgesteld. De hypothese kan 

worden opgesteld op basis van bekende (historische) gegevens, uit de betrokken informatie kan 

blijken dat de onderzoekslocatie, vooraf, als “verdacht” of “onverdacht” wordt aangemerkt. 

 
Op basis van de historische informatie uit het vooronderzoek blijkt dat de locatie aan de Stationsweg 

naast nr. 11a te Heino geruime tijd voor het grootste deel onderdeel is van een weideperceel. 

Op een deel van de onderzoekslocatie bevindt zich een schuur/stal. Voor zover na te gaan is de 
onderzoekslocatie in het verleden niet eerder bebouwd geweest. 
 
Het onderhavige onderzoek heeft alleen betrekking op het terreindeel t.p.v. de nieuw te bouwen  

woningen, zie bijlage 2. 

 

Er is geen informatie beschikbaar omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende 

activiteiten/calamiteiten (verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de 

onderzoekslocatie. 

De onderzoekslocatie  is in eerste aanleg als milieuhygiënisch "onverdacht" aangemerkt. Op basis van 

deze hypothese is het bodemonderzoek t.p.v. de onderzoekslocatie uitgevoerd conform de 

bijbehorende onderzoeksstrategie, volgens NEN 5740+A1, paragraaf 5.1, strategie voor onverdachte 

locaties (ONV-NL) (literatuur 1).  

 

In tabel 8 is de gehanteerde onderzoeksstrategie weergegeven. 

tabel 8: gehanteerde onderzoeksstrategie 

(deel)locatie 

mogelijke verontreiniging  

onderzoeksstrategie grond grondwater 

NEN-5740+A1    

onderzoeksgebied (plangebied) 

(ca. 1.690 m2) 

- - ONV-NL 

 

Op basis van bekende informatie zijn geen gegevens bekend dat op de locatie sprake zou kunnen zijn 

van een bodemverontreiniging met asbest. Op voorhand is geen concrete informatie bekend waaruit 

blijkt dat t.p.v. de onderzoekslocatie asbesthoudend materiaal in de bodem aanwezig is. 

Er is in dit onderzoek vooralsnog geen onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in grond 

uitgevoerd. 

Het opgeboorde monstermateriaal op de onderzoekslocatie is in dit onderzoek visueel beoordeeld op 

de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Opgemerkt dient te worden dat asbestanalyses geen 

deel uitmaken van uitgevoerde analyses in het kader van de NEN-5740+A1. Onderhavig onderzoek 

betreft geen asbest onderzoek in bodem volgens NEN-5707+C2 of NEN-5897+C2. 

Er bestaat echter altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. in de bodem terecht gekomen is of 

is begraven.  

Alleen een verkennend onderzoek asbest in grond volgens NEN-5707+C2 of onderzoek asbest in puin 

volgens NEN-5897+C2 kan een uitspraak doen over de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem. 

Tevens dient opgemerkt te worden dat aanwezig puinmateriaal en/of (half)verhardingsmaterialen niet 

chemisch-analytisch zijn onderzocht. 

 

In deze fase van het onderzoek de toplaag (0.0-0.1 m-mv) onder de daklijn van het asbestverdachte 

dak van de schuur/stal (zonder dakgoot) onderzocht op asbest in grond. 
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3 VELDONDERZOEK 
 
In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde veldwerkonderzoeksprogramma beschreven. Daarnaast worden 
de resultaten van het veldonderzoek weergegeven. 
 

3.1 Uitvoering van het veldonderzoek 

 
Het veldonderzoek is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit de 
protocollen 2001, 2002 en 2018. 
   
Het onderzoeksprogramma is ruimtelijk weergegeven in bijlage 2. In deze bijlage zijn alle geplaatste 

boringen geprojecteerd. 

Het uitvoeren van boringen, het plaatsen van de peilbuis en het nemen van grondmonsters heeft 

plaatsgevonden op 18 februari 2020.  

Het bemonsteren van het grondwater is (conform NEN-5740+A1) ruim een week na plaatsing van de 

peilbuis op 10 maart 2020 uitgevoerd 

 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. A.D.M. van Wuykhuyse geregistreerde veldwerker 

van Sigma Bouw & Milieu te Emmen. Bedrijfs- en persoonerkenningen zijn weergegeven op de 

internetsite van Bodem+ (https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu). Een 

onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage 5. 

Voorafgaand aan het plaatsen van boringen is een locatie-inspectie gehouden. Op basis van de 

locatie inspectie zijn de volgende bijzonderheden waargenomen: 

● het dak van de schuur/stal is voorzien van asbest verdachte dakplaten, het dak is niet voorzien 

van een dakgoot en watert af op onverharde bodem 

 

Voor het overige zijn geen bijzonderheden waargenomen. 

Alle geplaatste boringen zijn zodanig ruimtelijk verspreid over de onderzoekslocatie dat een zo 
representatief mogelijke indruk van de onderzoekslocatie wordt verkregen. De positionering van alle 
boringen is weergegeven in bijlage 2. Het veldwerkprogramma staat weergegeven in tabel 9.  
 
tabel 9: veldwerkprogramma 

Onderdeel Aantal Diepte (m-mv) Nummers 

Onderzoekslocatie (ca. 1.690 m2) 

Boringen 

9 0.5 4 t/m 10 +12+13 

1 1 11 

2 2 2+3 

druppelzone stal 6 0.1 G1 t/m G6 

Peilbuis 1 2.65 1 

De geplaatste peilbuis is opgebouwd uit 1 meter HDPE peilfilter omstort met filtergrind.  
Het filtergrind zorgt voor een goede instroming van het grondwater in het filter, daarnaast voorkomt het 
dat het filter dichtslibt. Het peilfilter bevindt zich 0,5 meter beneden het grondwaterniveau. 
Boven het peilfilter bevindt zich blinde HDPE opzetbuis, omstort met bentoniet (zwelklei). 
De zwelklei dient ervoor te zorgen dat toestroming vanuit de bovengrond wordt voorkomen. 
De peilbuis zijn geplaatst conform de eisen uit het protocol 2001. 
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monstername grond 

Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de 

korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.  

Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0,5 meter of per afwijkende 

bodemlaag bemonsterd. 

Grondmonsters t.b.v. analyse op vluchtige aromaten zijn m.b.v. een steekbus bemonsterd. 

Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2001. 

 

monstername grondwater 

Om een representatief grondwatermonster te verkrijgen is de peilbuis, na plaatsing en voor 

monstername, grondig (3 maal de inhoud van het peilfilter) afgepompt. Voorafgaand aan de 

bemonstering is de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld ingemeten. 

Grondwatermonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2002 en NEN-5744 (literatuur 

11). 

Tijdens de monstername van het grondwater is in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische 

geleidbaarheid (EGV) bepaald. 

 

druppelzone asbest verdacht dak van de stal/schuur (ca. 26 m2) 

Teneinde na te gaan of de bodem t.p.v. de druppelzone van de schuur/stal verontreinigd is met 

asbest(houdend)materiaal, is in dit onderzoek van de druppelzone een grondmengmonster van de 

toplaag (0.0-0.1 m-mv) onderzocht op het gehalte asbest. 

 

Het onderzoek asbest in de toplaag van de druppelzone onder de daklijn van de stal/schuur is 

uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie “verkennend onderzoek op een verdachte 

locatie (verdachte toplaag) met diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld”, paragraaf 6.4.5. van de 

NEN 5707.  In afwijking van de strategie uit paragraaf 6.4.5. is in dit onderzoek alleen de toplaag  

(0.0-0.1 m-mv) onderzocht i.p.v. de actuele contactzone tot 0.5 m-mv. 

T.p.v. de druppelzone van de schuur/stal zijn zes ondiepe inspectiegaten van 0.3x0.3x 0.1 meter 

gegraven m.b.v. een schop.  

 

In het kader van dit indicatieve onderzoek asbest in grond zijn de volgende werkzaamheden 

uitgevoerd: 

• visuele inspectie van de toplaag (alleen onder het dakafschot); 

• het graven van zes inspectiegaten van 30 * 30 cm tot ca.10 cm-mv.  

• het visueel inspecteren van de ontgraven grond op de aanwezigheid van asbestverdachte 

  materialen. 

• het bemonsteren van evt. asbestverdachte materialen. 

• het analyseren van evt. asbestverdachte materialen conform de NEN 5707. 

 

Opgemerkt wordt dat het indicatief uitgevoerde asbestonderzoek in grond alleen betrekking heeft op 

de toplaag (0.0-0.1 m-mv) de druppelzone van de t.p.v. de schuur/stal (zie bijlage 2). 

Met nadruk wordt vermeldt dat op het overige deel van de locatie, in deze fase van het onderzoek, 

geen onderzoek asbest in grond volgens NEN-5707+C2 of asbest in puin volgens NEN-5897+C2 is 

uitgevoerd. Er kan op basis van dit onderzoek geen uitspraak worden gedaan omtrent de 

aanwezigheid van asbest in de bodem/puin elders op het terrein. 
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3.2 Resultaten van het veldonderzoek 

 

bodemopbouw 

De boorprofielbeschrijvingen van alle verrichte boringen met bijbehorende zintuiglijke waarnemingen 
zijn grafisch uitgewerkt en opgenomen in bijlage 3. 
In tabel 10 is op basis van de waarnemingen de lokale bodemopbouw beschreven. 
  
tabel 10: lokale bodemopbouw 

bodemlaag  
m-mv 

hoofdbestanddeel toevoeging kleur 

0.0-0.6 zand matig fijn bruin 

0.6-1.0 zand matig fijn geel 

1.0-2.65 zand matig fijn grijs 

 

veldmetingen grondwater 

De resultaten van de veldwaarnemingen van het grondwater zijn weergegeven in tabel 11. 

tabel 11: veldwaarnemingen grondwater 

Peilbuis filtertraject 
m-mv 

grondwaterstand 
m-mv 

voorpompen 
liter 

pH 
 

EGV 
geleidingsvermogen 
µS/cm 

troebelheid 
(NTU) 

1 1.65-2.65 0.71 5 6.2 210 19.4 

In het genomen grondwatermonsters is een hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke 
troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad na plaatsing 

(minimaal een week). Ook is de peilbuis zorgvuldig en met een voldoende laag debiet afgepompt 
zodat de grondwaterstand in de peilbuis slechts gering is gedaald tijdens afpompen (< 50 cm). 
Daarom wordt aangenomen dat er geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens 
monsterneming, en dat de gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak hebben 
(zwevende stoffen als lutum of silt in het grondwater). Zwevende delen kunnen leiden tot verhoogde 
meetwaarden in het grondwater als gevolg van matrixstoringen bij de analyse en ab- en adsorptie 
organische verbindingen en zware metalen aan deze zwevende delen 
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Zintuiglijke waarnemingen 

grond 
Het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen. 
De zintuiglijke waarnemingen zijn omschreven en grafisch weergegeven in bijlage 3. 
De afwijkende waarnemingen staan weergegeven in de onderstaande tabel 14. 
 
tabel 12: afwijkende waarnemingen 

boring/inspectiegat diepte m -mv. zintuiglijke waarnemingen 

11 0.35-0.75 laag baksteen(resten) (niet zijnde grond)* 

*= de laag baksteen(resten) bestaat voor >50% uit bodemvreemd materiaal, onderzoek van 
bodemvreemd materiaal niet zijnde grond valt buiten de scope van dit onderzoek 
 
grondwater 
Het bemonsterde grondwater bevatte geen zintuiglijk waarneembare afwijkingen. 
 
asbest 
Voorafgaand aan het plaatsen van boringen is een locatie-inspectie gehouden. Op basis van de 

locatie inspectie is geconstateerd dat het dak van de schuur/stal bestaat uit mogelijk asbesthoudende 

dakplaten. Het dak is niet voorzien van een afwateringsgoot die ervoor zorgt dat evt. emissie (erosie) 

van asbestvezels (door weersinvloeden) naar de onderliggende bodem wordt voorkomen. Het dak 

watert af op onderliggende onverharde bodem.  

Tijdens de locatie-inspectie is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbest op het 
maaiveld, hierbij is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
Het opgeboorde monstermateriaal (grond) is zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van 
asbesthoudend materiaal. Op basis van zintuiglijke waarnemingen van het opgeboorde 
monstermateriaal is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen (indicatieve waarneming). 
Hierbij wordt opgemerkt dat in dit onderzoek handboringen zijn uitgevoerd met een 5 cm edelman 
boor de trefkans op het aantreffen van asbesthoudend materiaal (t.g.v. verdringing van materiaal) is 
kleiner dan bij het graven van inspectiegaten volgens NEN-5707+C2. Bij het graven van proefgaten of 
proefsleuven ontstaat een beter beeld van eventueel aanwezig bodemvreemd materiaal.  
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem/puin, 
behoudens t.p.v. de druppelzone van de schuur/stal,  geen onderdeel uitmaakt van het onderhavige 
onderzoek dat volgens NEN-5740+A1 is uitgevoerd. Het onderhavige onderzoek kan daarom geen 
uitspraak doen over de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem op de onderhavige locatie. 
Opgemerkt dient te worden dat, behoudens t.p.v. de druppelzone van de schuur/stal, geen 
asbestanalyses van grond en/of puin e.d. hebben plaatsgevonden. Asbestanalyses maken geen deel 
uit van verkennend bodemonderzoek in het kader van de NEN-5740+A1. Tevens wordt opgemerkt dat 
de zintuiglijke beoordeling op asbest en de locatie-inspectie niet opgevat dient te worden als een 
onderzoek uitgevoerd op basis van NEN-5707+C2 (asbestonderzoek in grond) en/of NEN-5897+C2 
(monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat). 
Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C2 / NEN-5897+C2 geeft meer zekerheid over de 
aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin. 
De chemische samenstelling van eventueel aanwezig verhardingsmateriaal is niet in dit onderzoek  

onderzocht.   
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4 CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK 
 
In dit hoofdstuk worden de uitvoering, het toetsingskader en de resultaten van de chemische analyses 
besproken. Vervolgens worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek geïnterpreteerd  
 
Het chemisch onderzoek van grond is uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde 
milieulaboratorium van Omegam.  
Alle analyses zijn geanalyseerd volgens het accreditatieschema AS3000 “laboratoriumanalyses voor 
milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor Omegam is geaccrediteerd en erkend door het 
ministerie van I&W. 
De conservering van grond- en grondwatermonsters is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 
“conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters”. 
 

4.1 Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek 

 
grond 
Teneinde in het kader van het verkennend bodemonderzoek een indruk te krijgen van de algemene 
kwaliteit van de grond zijn de grondmonsters, welke tijdens het veldonderzoek zijn genomen, in het 
laboratorium met elkaar gemengd tot grondmengmonsters.  
Van het totaal aantal genomen grondmonsters op de locatie zijn drie grond(meng)monsters 
samengesteld en geanalyseerd.  
 
grondwater 
Uit de geplaatste peilbuis is een grondwatermonster genomen en geanalyseerd. 
 
In onderstaande tabel 13 wordt de samenstelling van de grondmengmonsters, grondwatermonsters, 
de monsternamediepte en de uitgevoerde analyses weergegeven. 
 
tabel 13: analyseschema 

Monstercode boringnummer(s) diepte (m-mv) zintuiglijke 
waarnemingen 

analysepakket 

grond 
    

1 (MM1) 1+2+4+5+6 0.0-0.5 - NEN-grond(*)+AS3000 

2 (MM2) 3+7 t/m 10+12+13 0.0-0.5 - NEN-grond(*)+AS3000 

3 (MM3) 1+2+3 0.5-2.0  NEN-grond(*)+AS3000 

grondwater 

1 (peilbuis) 1 1.65-2.65 - NEN-grondwater(**) 

 
verklaring van de gebruikte afkortingen en codes:(1) 
* NEN-grond  = Standaard Pakket Grond omvat AS3000 voorbehandeling, 9 zware metalen, 
     PAK (10-VROM), minerale olie (GC), PBC’s, droge stof, organische stof en lutum; 
**NEN-water  = Standaard Pakket Grondwater omvat AS3000 voorbehandeling zware metalen, 
     vluchtige aromaten (incl. naftaleen), chloorhoudende oplosmiddelen, 
     chloorbenzenen, minerale olie, styreen en bromoform; 
Zware metalen = barium (Ba)/cadmium (Cd)/Cobalt(Co)/koper (Cu)/lood (Pb)/nikkel (Ni)/zink   
                                          (Zn)/Molybdeen (Mo)/kwik(Hg); 
Vluchtige aromaten = Benzeen (B), Tolueen (T), Ethylbenzeen (E), Xylenen (X), Naftaleen (N)  
                                          Styreen (S) (BTEXNS); 
PCB  = Polychloorbifenylen; 
PAK   = Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen; 
VOH  = Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.  
Bromoform  = Tribroommethaan 

  

file://///Alexander-pc/alex-c/werk/rapportage/2013/M6483/sigma-logo.jpg


verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Stationsweg naast nr. 11a te Heino  
 

 

maart ’20 17 

 

4.2 Toetsingscriteria  

 

grond en grondwater (NEN-5740+A1) 

Om de kwaliteit van de bodem en de mate van verontreiniging te kunnen beoordelen, zijn de 
analyseresultaten van grondmonsters getoetst aan de geldende toetsingswaarden;  
1) de achtergrondwaarde (AW-2000) zoals opgenomen in bijlage B van “de Regeling 
 Bodemkwaliteit” (Staatscourant 22335, 02 november 2012) (literatuur 5) 
2)  de interventiewaarde zoals opgenomen in tabel 1 van “de Circulaire Bodemsanering”, 
 (Staatscourant 16675, 27 juni 2013) (literatuur 6) 
De toetsing van de meetresultaten is uitgevoerd middels BoToVa, de Bodem Toets Validatie Service 
van de overheid voor grond, grondwater en waterbodem. BoTova gaat uit van het wettelijk kader dat 
per 1 juli 2013 van kracht is. 
In de BoToVa toetsing worden de meetwaarden gecorrigeerd/teruggerekend voor de “standaard 
bodem” (humus=10% en lutum=25%). 
Generiek toetsingskader 
Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters wordt gebruik 
gemaakt van de achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de 
streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de 
Circulaire bodemsanering. 
Achtergrondwaarde (AW-2000): 
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft de kwaliteit weer die 'van nature' voorkomt in de bodem van 
natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door 
lokale verontreinigingsbronnen. 
De achtergrondwaarden zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit en zijn gebaseerd 
op het onderzoek ‘Achtergrondwaarden 2000’. Hierin zijn gehalten vastgesteld van 
een groot aantal stoffen in bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland. 
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft het niveau aan waarbij sprake is van duurzame 
bodemkwaliteit. Bij overschrijding van de achtergrondwaarde is er sprake van bodemverontreiniging. 
Tussenwaarde/bodemindex-waarde >0,5:; 
De gemiddelde waarde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde (S+I)/2, hierna te noemen 
'tussenwaarde'(T), wordt gehanteerd om aan te geven dat bij overschrijding de kans aanwezig is dat 
er sprake is van een ernstige verontreiniging, ofwel dat nader onderzoek noodzakelijk is.  
De tussenwaarde heeft geen wettelijke status maar is een indicatieniveau voor het uitvoeren van 
aanvullend onderzoek. De tussenwaarde geeft het concentratieniveau aan waarboven onder bepaalde 
omstandigheden risico’s voor mens en milieu aan de orde kunnen zijn. De tussenwaarde is zodoende 
een indicatiewaarde voor nader onderzoek. 
Bij overschrijding van de T-waarde of bodemindex waarde (>0,5) dient aanvullend/nader 
bodemonderzoek in overweging genomen te worden. 
Een nader onderzoek wordt uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van een 
ernstig geval van bodemverontreiniging. 
Interventiewaarde: 
De interventiewaarde (I) geeft aan dat bij overschrijding van deze waarde de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en dier ernstig zijn verminderd of dreigen te 
worden verminderd. 
Is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging en wordt de interventiewaarde in meer dan  
25 m3 grond of 100 m3 grondwater (bodemvolume) overschreden, dan kan er noodzaak zijn tot 
sanering.  De saneringsurgentie wordt bepaald door blootstellingsrisico's van mens, dier en plant en 
de verspreidingsrisico's van de betreffende stoffen (actuele risico’s). 
De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het milieu 
(onderzoek RIVM). 
Bij de beoordeling van bodemverontreiniging aan de hand van de genoemde toetsingswaarden spelen 
nog een aantal aspecten een rol. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat de mobiliteit van 
stoffen in de bodem en daardoor de verspreiding van stoffen afhankelijk is van diverse 
bodemkenmerken. Daarnaast speelt de bestemming en het gebruik van de locatie in de huidige 
situatie alsmede de toekomstige situatie, een grote rol bij de beoordeling van de risico's voor het 
milieu. 
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asbest in grond en puin 

De resultaten van het onderzoek asbest in grond worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest in 

bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is voor 

asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 

 

Voor asbest in grond is een interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. vastgesteld. Aan deze waarde zijn 

de gewogen asbestconcentraties (mg/kg ds) getoetst. Gewogen betekent het gehalte serpentijnasbest 

(chrysotiel) vermeerderd met tienmaal het gehalte amfiboolasbest (amosiet, crocidoliet). Indien de 

gewogen asbestconcentratie in grond c.q. puin boven 100 mg/kg ds is vastgesteld, is sprake van met 

asbest verontreinigde grond c.q. puin.  

 

De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is 

toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in 

principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de 

interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. 

Indien asbest in de grond boven 100 mg/kg ds aanwezig is en deze verontreiniging vóór 1993 is 

ontstaan, is  ongeacht de omvang van de verontreiniging sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging met asbest in grond. 

Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met 

de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij 

asbestconcentraties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen 

noodzakelijk bij be- en verwerking van de grond of puinverharding. 

 

Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het 

Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een 

restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd. 

 

Het resultaat van het verkennend onderzoek is een indicatieve uitspraak over de mogelijke 

verontreiniging van het toegepaste bouw- en sloopafval of recyclinggranulaat / bodem op basis van 

verzamelde stukken asbesthoudend materiaal en (meng)monsters. Aan de hand van het verkregen 

indicatieve gehalte aan asbest wordt nagegaan of nader onderzoek asbest al dan niet noodzakelijk is. 

Door de lagere onderzoeksintensiteit van het verkennend onderzoek kan in deze fase niet direct 

worden getoetst aan de grenswaarde. In het verkennend onderzoek wordt het gehalte getoetst aan de 

grenswaarde gecorrigeerd met een factor 2. Deze correctiefactor is een maat voor de 

betrouwbaarheid van het verkennend onderzoek in relatie tot het nader onderzoek.  

Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 

asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 

 

Alleen als in het verkennend onderzoek de onderzoeksintensiteit (hoeveelheid geïnspecteerd 

materiaal in de gaten en aantal analyses) op hetzelfde niveau zit als in het nader onderzoek is een 

directe toetsing aan de grenswaarde mogelijk.  

Als het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de grenswaarde is het statistisch aannemelijk dat ook 

in een nader onderzoekstraject de grenswaarde niet zal worden overschreden. In deze gevallen geldt 

er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. Bij een asbestgehalte groter dan 

de helft van de grenswaarde is een nader onderzoek asbest verplicht. De hoogst bepaalde waarde 

binnen een(deel)locatie of (deel)partij is hiervoor bepalend. 
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Van de bodemlagen waarin zintuiglijk asbesthoudende materialen zijn aangetroffen in de fractie >20 
mm is een berekening gemaakt van de asbestconcentratie. Hiertoe is gebruik gemaakt van de 
navolgende formule: 
 
 Cmi=∑ (Mk x %k,I /100) / V x Ns x ds 
 
waarin: 
V (in dm3) : volume (V) van de sleuf of het gegraven gat. 
Mk (in mg) : massa van de verzamelde asbesthoudende materialen van het type "k" (bijvoorbeeld 
asbestplaatjes). 
%k,i : gemiddeld % van asbestsoort "i" (bijv. chrysotiel) in de verzamelde asbesthoudende materialen 
van type "k". 
Ns (in kg/dm3) : stortgewicht van de grond/puin. 
ds : percentage droge stof 
 

Bij de monstervoorbehandeling op locatie door middel van zeven wordt het materiaal echter gesplitst 

in de fractie <20 mm (fijn) en de fractie >20 mm (grof). De consequentie is dat het analysemonster 

alleen betrekking heeft op het fijne materiaal < 20 mm (mg asbest <20 mm / kg materiaal <20 mm), 

terwijl het gehalte betrekking moet hebben op het totale (fijne + grove) materiaal (mg asbest<20 mm / 

kg materiaal <20 mm + >20 mm). Bij de correctie wordt het gehalte in het analysemonster < 20 mm 

herberekend naar een gehalte over het totale materiaal (fractie < 20 mm + fractie > 20 mm). Zonder 

correctie wordt het gehalte overschat; deze overschatting loopt op naarmate er meer grof 

(bodemvreemd) materiaal in de grond aanwezig is.  
 

Voor verhardingslagen geldt dat per deellocatie of per deelpartij alle indicatieve resultaten moeten 

worden getoetst aan de grenswaarde, volgens onderstaande criteria: 

* indien het gewogen gehalte aan asbest (hoogste gehalte) kleiner is dan de helft van de 

grenswaarde, dan is verder onderzoek niet noodzakelijk en is het statistisch aannemelijk dat de 

grenswaarde ook niet in een nader onderzoekstraject zal worden overschreden; 

* indien het gewogen gehalte aan asbest (hoogste gehalte) groter is dan de helft van de grenswaarde, 

dan is nader onderzoek noodzakelijk. 
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4.3 Analyseresultaten en interpretatie 

 
In deze paragraaf zijn de resultaten van de chemische analyses van de grond- en 
grondwatermonsters, gerelateerd aan toetsingswaarden, weergegeven in tabelvorm. Na elke tabel 
worden de onderzoeksresultaten besproken.  
In bijlage 4 zijn van alle uitgevoerde analyses de analysecertificaten van Omegam opgenomen. 
 

4.3.1 Milieuhygiënische kwaliteit grond  

 
boven- en ondergrond (0.0-2.0 m-mv) 
In tabel 14 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de 
toetsingswaarde. 
 
tabel 14: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

  

 

Project OPID 19494720#20-M9248-Stationsweg 11a te Heino

Certificaten 1004739

Toetsing T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Toetsversie BoToVa 3.0.0 Toetsdatum: 18 maart 2020 16:18

Parameters Toetsing Monster 6249418 Monster 6249419 Monster 6249420

MM1, 01: 0-50, 02: 0-40, 04: 0-40, 05: 0-40, 06: 0-50 MM2, 03: 0-40, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 07: 0-50MM3, 01: 60-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 50-90, 02: 150-200, 03: 50-90, 03: 110-150, 03: 150-200

Max. Bodemindex 0,031 Max. Bodemindex 0 Max. Bodemindex 0,004

Toetsoordeel Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse Eenheid AW T I Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index

Lutum/Humus

Organische stof % (m/m ds) 3,8 10 0 3,9 10 0 0,7 10 0

Lutum % (m/m ds) 1 25 0 1 25 0 1 25 0

Droogrest

droge stof % 85 85 @ 0 82,9 82,9 @ 0 80,3 80,3 @ 0

Metalen ICP-AES

barium (Ba) mg/kg ds 190 555 920 < 20 < 54 @ 0 < 20 < 54 @ 0 < 20 < 54 @ 0

cadmium (Cd) mg/kg ds 0,6 6,8 13 < 0.2 < 0.22 - 0 < 0.2 < 0.22 - 0 < 0.2 < 0.24 - 0

kobalt (Co) mg/kg ds 15 102,5 190 < 3 < 7.4 - 0 < 3 < 7.4 - 0 < 3 < 7.4 - 0

koper (Cu) mg/kg ds 40 115 190 8,1 16 - 0 9,9 19 - 0 < 5 < 7.2 - 0

kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,15 18,075 36 0,07 0,1 - 0 0,07 0,1 - 0 < 0.05 < 0.05 - 0

lood (Pb) mg/kg ds 50 290 530 21 32 - 0 23 35 - 0 < 10 < 11 - 0

molybdeen (Mo) mg/kg ds 1,5 95,75 190 < 1.5 < 1.0 - 0 < 1.5 < 1.0 - 0 < 1.5 < 1.0 - 0

nikkel (Ni) mg/kg ds 35 67,5 100 < 4 < 8 - 0 < 4 < 8 - 0 < 4 < 8 - 0

zink (Zn) mg/kg ds 140 430 720 22 50 - 0 24 54 - 0 < 20 < 33 - 0

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)mg/kg ds 190 2595 5000 < 35 < 64 - 0 < 35 < 63 - 0 < 35 < 120 - 0

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

fenantreen mg/kg ds 0,46 0,46 0 0,06 0,06 0 < 0.05 < 0.035 0

anthraceen mg/kg ds 0,35 0,35 0 < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

fluoranteen mg/kg ds 0,53 0,53 0 0,21 0,21 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,24 0,24 0 0,05 0,05 0 < 0.05 < 0.035 0

chryseen mg/kg ds 0,36 0,36 0 0,11 0,11 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,17 0,17 0 0,07 0,07 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,22 0,22 0 0,06 0,06 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,15 0,15 0 0,06 0,06 0 < 0.05 < 0.035 0

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,18 0,18 0 0,09 0,09 0 < 0.05 < 0.035 0

Sommaties

som PAK (10) mg/kg ds 1,5 20,75 40 2,7 2,7 1.8 AW(WO) 0,031 0,78 0,78 - 0 0,35 < 0.35 - 0

Polychloorbifenylen

PCB - 28 mg/kg ds < 0.001 < 0.0018 0 < 0.001 < 0.0018 0 < 0.001 < 0.0035 0

PCB - 52 mg/kg ds < 0.001 < 0.0018 0 < 0.001 < 0.0018 0 < 0.001 < 0.0035 0

PCB - 101 mg/kg ds < 0.001 < 0.0018 0 < 0.001 < 0.0018 0 < 0.001 < 0.0035 0

PCB - 118 mg/kg ds < 0.001 < 0.0018 0 < 0.001 < 0.0018 0 < 0.001 < 0.0035 0

PCB - 138 mg/kg ds < 0.001 < 0.0018 0 < 0.001 < 0.0018 0 < 0.001 < 0.0035 0

PCB - 153 mg/kg ds < 0.001 < 0.0018 0 < 0.001 < 0.0018 0 < 0.001 < 0.0035 0

PCB - 180 mg/kg ds < 0.001 < 0.0018 0 < 0.001 < 0.0018 0 < 0.001 < 0.0035 0

Sommaties

som PCBs (7) mg/kg ds 0,02 0,51 1 0,005 < 0.013 - 0 0,005 < 0.013 - 0 0,005 < 0.024 - 0,004

Legenda

@ Geen toetsoordeel mogelijk

x AW(WO) x maal Achtergrondwaarde (Wonen)

- <= Achtergrondwaarde

N.B. De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
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interpretatie onderzoeksresultaten grond 

In tabel 15 staat een samenvatting weergegeven van de toetsresultaten van de onderzochte 

mengmonsters. 

tabel 15: samenvatting toetsresultaten per mengmonster 

Mengmonster Boringen Diepte Zintuiglijk >AW  >T  >I  
Indicatieve toetsing 
Bbk* 

1 (MM1) 1+2+4+5+6  0.0-0.5 - PAK’s (som 10)       - - Wonen* 

2 (MM2) 3+7 t/m10+ 
12+13 

0.0-0.5 - - - - Achtergrondwaarde* 

3 (MM3) 1+2+3 0.5-2.0 - - - - Achtergrondwaarde* 

 Legenda  
>AW overschrijding achtergrondwaarde (bodemindex =<0,5) 

>T overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex 
>0,5) 

>I overschrijding interventiewaarde (bodemindex >1) 

Bbk besluit bodemkwaliteit 

*= beoordeling is excl. onderzoek naar PFAS-verbindingen, onderzoek naar deze verbindingen is vanaf 8 juli 
2019 verplicht bij beoordeling van hergebruiksmogelijkheden van de grond 

 
 
bovengrond (0,0-0,5 m-mv) 

Bovengrondmengmonster MM1 bevat een verhoogd gehalte polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen (PAK’s som 10) t.o.v. de achtergrondwaarde. 

Het verhoogd gemeten gehalte polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s som 10) in het 

bovengrondmengmonster MM1 is op basis van zintuiglijke waarnemingen niet te relateren. 

 

In gebieden welke reeds langere tijd door de mens in gebruik zijn (o.a. langdurige bewoning of 

menselijk gebruik) worden vaker verhoogde gehalten aan o.a. zware metalen, PAK’s en /of minerale 

olie in de grond gemeten. In algemene zin wordt opgemerkt dat antropogene beïnvloeding van een 

locatie in de meeste gevallen een negatief effect heeft op de kwaliteit van de bodem. 

 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) omvat een groep van meer dan 200 stoffen, die 

bestaan uit twee of meer aan elkaar verbonden benzeenringen, die ontstaan bij de onvolledige 

verbranding van koolstofbevattende materialen. Het zijn teerachtige stoffen die ontstaan bij de 

onvolledige verbranding van koolstofhoudende materialen als hout, fossiele brandstoffen, tabak of 

levensmiddelen.  

De aanwezigheid van PAK’s in de bodem zijn vaak het gevolg van de aanwezigheid van 

teerhoudende of koolstofhoudende stoffen, zoals bv. koolas, verbrandingsresten of teerresten.  

Ze kunnen zowel een synthetische als een natuurlijke oorsprong hebben. PAK’s kunnen ook worden 

aangetroffen bij de vervaardiging en verwerking van rubber, kunststoffen, verf, lakken, minerale olie en 

teerproducten. In de chemische grondstoffenindustrie dienen ze als tussenproducten bij verschillende 

syntheses, bijvoorbeeld van verfstoffen en farmaceutica.  

 

Bovengrondmengmonster MM2 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de 

achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
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ondergrond (0,5-2,0 m-mv) 

Ondergrondmengmonster MM3 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de 

achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 

 

druppelzone asbest verdacht dak van de stal/schuur 

interpretatie resultaten asbest in de toplaag (0.0-0.1 m-mv) 

In de uitgegraven grond t.p.v. de druppelzone onder de daklijn van de schuur/stal stal, uit de 

inspectiegaten G1 t/m G6 (0.0-0.1 m-mv) (fractie>20 mm), is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal 

aangetroffen.  

In het geanalyseerde toplaagmengmonster M1 (zeeffractie < 20 mm) van de inspectiegaten G1 t/m G6 

(laag 0.0-ca.0.1 m-mv) uit de toplaag is een gemiddeld gewogen concentratie asbest gemeten van 

<0.4 mg/kg d.s.  

Het totale gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <20 mm + fractie >20 mm) in de toplaag uit de 

inspectiegaten G1 t/m G6 bedraagt <0.4 mg /kg d.s en is daarmee niet verhoogd t.o.v. 

bepalingsgrens. 

De uitgegraven toplaag  uit de inspectiegaten G1 t/m G6 is niet aantoonbaar verontreinigd met asbest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: 
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de 
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter vanuit worden gegaan 
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000). 

 
Op basis van de circulaire bodemsanering 2009 zijn de toetsingswaarden voor barium (zware metalen) tijdelijk 
ingetrokken. Indien er op een locatie sprake is van een antropogene bron kan het gemeten gehalte barium 
indicatief worden getoetst aan de voormalige interventiewaarde. 
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4.3.2 Milieuhygiënische kwaliteit grondwater 

 
In tabel 16 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de 
toetsingswaarde. 
 
tabel 16: gemeten gehaltes (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

 

Project OPID 19771057#20-M9248-Stationsweg 11a te Heino

Certificaten 1012995

Toetsing T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

Toetsversie BoToVa 2.0.0 Toetsdatum: 18 maart 2020 16:25

Parameters Toetsing Monster 6269900

Pb1, 01-1: 165-265

Max. Bodemindex 1

Toetsoordeel Overschrijding Tussenwaarde

Analyse Eenheid S T I Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index

Metalen ICP-MS (opgelost)

barium (Ba) µg/l 50 337,5 625 49 - 0

cadmium (Cd) µg/l 0,4 3,2 6 0,23 - 0

kobalt (Co) µg/l 20 60 100 6,9 - 0

koper (Cu) µg/l 15 45 75 75 1.7 T 1

Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l 0,05 0,175 0,3 < 0.05 - 0

lood (Pb) µg/l 15 45 75 5,1 - 0

molybdeen (Mo) µg/l 5 152,5 300 < 2 - 0

nikkel (Ni) µg/l 15 45 75 19 1.3 S 0,067

zink (Zn) µg/l 65 432,5 800 27 - 0

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)µg/l 50 325 600 < 50 - 0

Vluchtige aromaten

benzeen µg/l 0,2 15,1 30 < 0.2 - 0

ethylbenzeen µg/l 4 77 150 < 0.2 - 0

naftaleen µg/l 0,01 35,005 70 < 0.02 - 0

o-xyleen µg/l < 0.1 0

styreen µg/l 6 153 300 < 0.2 - 0

tolueen µg/l 7 503,5 1000 < 0.2 - 0

xyleen (som m+p) µg/l < 0.2 0

Sommaties aromaten

som xylenen µg/l 0,2 35,1 70 0,2 - 0

Vluchtige chlooralifaten

1,1,1-trichloorethaan µg/l 0,01 150,005 300 < 0.1 - 0

1,1,2-trichloorethaan µg/l 0,01 65,005 130 < 0.1 - 0

1,1-dichloorethaan µg/l 7 453,5 900 < 0.2 - 0

1,1-dichlooretheen µg/l 0,01 5,005 10 < 0.1 - 0,006

1,1-dichloorpropaan µg/l < 0.2 0

1,2-dichloorethaan µg/l 7 203,5 400 < 0.2 - 0

1,2-dichloorpropaan µg/l < 0.2 0

1,3-dichloorpropaan µg/l < 0.2 0

cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0.1 0

dichloormethaan µg/l 0,01 500,005 1000 < 0.2 - 0

monochlooretheen (vinylchloride)µg/l 0,01 2,505 5 < 0.2 - 0,026

tetrachlooretheen µg/l 0,01 20,005 40 < 0.1 - 0,002

tetrachloormethaan µg/l 0,01 5,005 10 < 0.1 - 0,006

trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0.1 0

trichlooretheen µg/l 24 262 500 < 0.2 - 0

trichloormethaan µg/l 6 203 400 < 0.2 - 0

Sommaties

som C+T dichlooretheen µg/l 0,01 10,005 20 0,1 - 0,007

som dichloorpropanen µg/l 0,8 40,4 80 0,4 - 0

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

tribroommethaan (bromoform)µg/l 630 < 0.2 @ 0

Legenda

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Streefwaarde

x S x maal Streefwaarde

x T x maal Tussenwaarde

N.B. De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
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interpretatie resultaten grondwater 

In tabel 17 staat een samenvatting weergegeven van de toetsresultaten van het onderzochte 
grondwatermonster. 
 
tabel 17: samenvatting toetsresultaten per grondwatermonster 

Grondwatermonster Diepte 
filter 

Zintuiglijk >S  >T  >I  

Pb1 1.65-2.65 - nikkel koper - 

Legenda  
>S overschrijding streefwaarde (bodemindex <=0,5) 

>T overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex >0,5) 

>I overschrijding interventiewaarde (bodemindex >1) 

 
 
peilbuis 1 (1.65-2.65 m-mv) 
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte koper (zware metalen) t.o.v. de 

tussenwaarde / bodemindex-waarde (>0.5) en een verhoogd gehalte nikkel (zware metalen) t.o.v. de 

streefwaarde. 

Het verhoogd gemeten gehalte koper (zware metalen) in het grondwater t.p.v. peilbuis 1 overschrijdt 

de tussenwaarde / bodemindex-waarde (>0.5) en benadert de interventiewaarde. 

De matig/sterk verhoogd gemeten gehalte koper (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van 

peilbuis 1 is niet direct te relateren aan het bekende bodemgebruik van de locatie. Daarnaast is er 

voor zover bekend geen aanwijsbare bron aanwezig. Er is op basis van de bekende gegevens voor 

zover bekend geen reden te verwachten dat het verhoogd gemeten gehalte koper (zware metalen) te 

relateren is aan historische bedrijfsactiviteiten of de aanwezigheid van bodemvreemd materiaal in de 

ondergrond. 

Er is geen informatie bekend omtrent een evt. grootschalige diffuse bodemverontreiniging in de 

omgeving.  

Er is op voorhand geen directe reden om aan te nemen dat de verhoogd gemeten gehalten barium en 

zink (zware metalen) in het grondwater in dit geval veroorzaakt worden door bodemchemische 

processen. Gezien de vrij neutrale zuurgraad van het grondwater is er geen sprake van verzuring. 

Mobilisatie van metalen is niet direct te verwachten. Vooralsnog is er geen aanleiding te verwachten 

dat er in dit geval sprake is van een verontreinigingbron. 

Naar verwachting is er sprake van een onvoldoende hersteld evenwicht tussen grond en grondwater 

ten tijde van de grondwaterbemonstering. 

 

Het verhoogd gemeten gehalte nikkel (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 

overschrijdt de streefwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de 

bodembodemindex (>0.5), wordt in dit geval niet overschreden. 

 

 

 

 
 

Opmerking: 

Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de 

Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter van uit worden gegaan 

dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000), e.e.a. geldt voor de gecorrigeerde som 1,2-

dichlooretheen, gecorrigeerde som dichloorpropaan en som xylenen. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend milieukundig bodemonderzoek worden de 
volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 
 
zintuiglijke waarnemingen 
Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn in het opgeboorde bodemmateriaal geen bodemvreemde 

afwijkingen of asbestverdacht materiaal waargenomen (indicatieve waarneming). 

 
Een samenvatting van de toetsingsresultaten staat weergegeven in tabel 18. 

 
tabel 18: samenvatting toetsingsresultaten 

Mengmonster Boringen Diepte 
Zintuig-
lijk 

>AW  of 
>S >T  >I  

Indicatieve 
toetsing Bbk* 

Grond               
1 (MM1) 1+2+4+5+6 0,0-0,5 - PAK’s 

(som 10)       

- - Wonen* 

2 (MM2) 3+7t/m10+ 
12+13 

0,0-0,5 - - - - Achtergrondwaarde* 

3 (MM3) 1+2+3 0,5-2,0 - - - - Achtergrondwaarde* 

Grondwater               
Pb1 1 1,65-

2,65 
- nikkel koper - n.v.t. 

Legenda  
>AW / >S overschrijding achtergrondwaarde/streefwaarde (bodemindex =<0,5) 

>T overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex >0,5) 

>I overschrijding interventiewaarde (bodemindex >1) 

*= beoordeling is excl. onderzoek naar PFAS-verbindingen, onderzoek naar deze verbindingen is vanaf 8 juli 
2019 verplicht bij beoordeling van hergebruiksmogelijkheden van de grond 

 

 

grond 

 

bovengrond (0.0-0.5 m-mv) 

Bovengrondmengmonster MM1 bevat een verhoogd gehalte polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen (PAK’s som 10) t.o.v. de achtergrondwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader 

onderzoek) en de bodemindex-waarde (>0.5)  wordt in dit geval niet overschreden zodat er uit 

milieuhygiënische overweging, naar onze mening,  geen directe aanleiding is tot het instellen van 

aanvullend onderzoek. 

Bovengrondmengmonster MM2 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de 

achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 

ondergrond (0.5-2.0 m-mv) 

Ondergrondmengmonster MM3 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de 

achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
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druppelzone asbest verdacht dak van de stal/schuur 

toplaag (0.0-0.1 m-mv) 

In de uitgegraven grond t.p.v. de druppelzone onder de daklijn van de schuur/stal stal, uit de 

inspectiegaten G1 t/m G6 (0.0-0.1 m-mv) (fractie>20 mm), is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal  

Het totale gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <20 mm + fractie >20 mm) in de toplaag uit de 

inspectiegaten G1 t/m G6 bedraagt <0.4 mg /kg d.s en is daarmee niet verhoogd t.o.v. 

bepalingsgrens. 

De uitgegraven toplaag  uit de inspectiegaten G1 t/m G6 is niet aantoonbaar verontreinigd met asbest. 

 

grondwater 

peilbuis 1 (1.65-2.65 m-mv) 
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte koper (zware metalen) t.o.v. de 

tussenwaarde / bodemindex-waarde (>0.5) en een verhoogd gehalte nikkel (zware metalen) t.o.v. de 

streefwaarde. 

Het verhoogd gemeten gehalte koper (zware metalen) in het grondwater t.p.v. peilbuis 1 overschrijdt 

de tussenwaarde / bodemindex-waarde (>0.5) en geeft daardoor aanleiding tot het instellen van 

aanvullend onderzoek. 

Het matig verhoogd gemeten gehalte koper (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 

1 hangt naar verwachting op voorhand niet samen met een locatiespecifieke verontreiniging.   

Ter verificatie hiervan wordt geadviseerd het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 opnieuw te 

bemonsteren en te analyseren op het gehalte koper (zware metalen). 

Het verhoogd gemeten gehalte nikkel (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 

overschrijdt de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde (>0.5) niet 

en geeft daardoor uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening,  geen aanleiding tot het 

instellen van aanvullend onderzoek. 

 
toetsing hypothese 
Op basis van de vooraf gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg als 

milieuhygiënisch onverdacht aangemerkt. 

 

Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet geheel vrij is 

van bodemverontreiniging.  

 

Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat o.a. een verhoogd gehalte koper t.o.v. de  

tussenwaarde / bodemindex-waarde (>0.5), aanvullend onderzoek in de vorm van een 

herbemonstering en heranalyse van het grondwater wordt in dit geval aanbevolen. 

Voor het overige bevat de grond en het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie 

verontreinigingen t.o.v. de achtergrondwaarde resp. de streefwaarde. De overige licht verhoogd 

gemeten chemische verontreinigingen in de grond en het grondwater overschrijden de tussenwaarde/ 

bodemindex-waarde (>0.5) niet en geven daardoor geen formele aanleiding tot het instellen van een 

nader onderzoek.  

 

De onderzoeksresultaten stemmen niet overeen met de gestelde hypothese, de vooraf gestelde 

hypothese “onverdacht” dient formeel verworpen te worden. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt 

dat er beïnvloeding van de bodemkwaliteit heeft plaatsgevonden.  

De vooraf gehanteerde hypothese is gezien de doelstelling van het onderzoek alsmede de bekende 

onderzoeksresultaten vooralsnog onvoldoende om conclusies te verbinden betreffende de kwaliteit 

van de bodem t.p.v. de onderzoekslocatie. 
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Opgemerkt wordt dat de conclusies betrekking hebben op de chemische gesteldheid van de 

bodem (excl. asbest).  Een asbestonderzoek in grond, uitgezonderd de druppelzone van de 

schuur/stal, of puin conform de NEN 5707+C2 resp. NEN 5897+C2 maakt geen onderdeel uit 

van de scope van onderhavig onderzoek.   

Op basis van dit onderzoek dat volgens NEN-5740-A1 is uitgevoerd kan geen uitspraak worden 

gedaan omtrent de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de bodem of puin. 

Indien een formele uitspraak over het voorkomen van asbest in de bodem gewenst is dient een 

asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de NEN 5707+C2 of NEN 5897+C2. 
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Aanbevelingen 

 
●1) 

Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 bevat o.a. een matig/sterk verhoogd gehalte koper (zware 

metalen) en geeft daardoor op basis hiervan aanleiding tot aanvullend onderzoek.  

Geadviseerd wordt bij de gemeente Raalte na te gaan of dergelijk verhoogde gehalten aan koper 

(zware metalen) in het grondwater in de omgeving vaker worden gemeten, dit mogelijk als gevolg van 

een natuurlijke achtergrondwaarde. Indien dit niet het geval is wordt aanbevolen, ter verificatie van het  

gemeten gehalte koper, een herbemonstering en heranalyse van het grondwater uit te voeren. 

●2) 

Ter plaatse van boring 11 bevindt zich onder de betonklinkers een laag baksteen (resten). De laag 
baksteen(resten) bestaat voor >50% uit bodemvreemd materiaal, onderzoek van bodemvreemd 
materiaal niet zijnde grond valt buiten de scope van dit onderzoek. Bij toekomstige herontwikkeling 
dient hiermee rekening gehouden te worden. 
 

●3) 

Indien de grond ontgraven gaat worden, bijvoorbeeld ten behoeve van bouwwerkzaamheden, is het 
Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Middels het Besluit is het mogelijk om door het lokaal bevoegd 
gezag lokale maximale bodemgebruikswaarden vast te stellen, of om deze bodemgebruikswaarden te 
conformeren aan de maximale waarden uit het (landelijke) generieke model. 
 
Indien grond van het eigen terrein moet worden afgevoerd zal deze verwerkt dienen te worden 

conform de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. De mogelijkheden hiertoe kunnen worden 

vastgesteld na overleg met de betrokken overheidsinstanties. 

Volledige duidelijkheid omtrent de bodemkwaliteitsklasse van vrijkomende grond wordt pas verkregen 
op basis van een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit. 
Opgemerkt dient te worden dat de vertaalslag van verkennend bodemonderzoek naar hergebruik van 
grond volgens het Besluit Bodemkwaliteit, veelal, niet mogelijk is. In de meeste gevallen zijn 
aanvullende gegevens noodzakelijk, het bevoegd gezag (de gemeente waarin de grond wordt 
toegepast) kan hier uitsluitsel over geven.  
 
Op 8 juli jl. heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een tijdelijk handelingskader vastgesteld 

voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Vanaf 8 juli 2019 is het verplicht om 

onderzoek naar de stofgroep PFAS uit te voeren bij o.a. partijkeuringen in het kader van afvoer van 

grond.  

In dit verkennend bodemonderzoek is geen onderzoek uitgevoerd naar PFAS stoffen in de bodem. De 

in dit onderzoek opgenomen indicatieve toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit is excl. onderzoek 

naar PFAS-stoffen, onderzoek naar deze verbindingen is bij definitieve beoordeling van evt. 

hergebruiksmogelijkheden van evt. af te voeren grond alsnog nodig.   

 
Indien het noodzakelijk is dat er grond afgevoerd moet worden van de locatie zal er een melding 
grondverzet gedaan moeten worden via het landelijk meldpunt: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.  
 
Opgemerkt wordt dat evt. afvoer van grond met de bodemkwaliteitsklasse “wonen”, “industrie” en “niet  
toepasbare grond” meer kosten met zich meebrengt dan de afvoer van schone grond 
“achtergrondwaarde”.  
  
Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de 
grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt. 
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Algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen 

Het onderhavige onderzoek heeft betrekking gehad op een deel van de locatie aan de Stationsweg 
naast nr. 11a te Heino (zie bijlage 2). Op basis van het onderhavige onderzoek kan alleen een 
uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van het onderzochte terreindeel, zie bijlage 2. 
Op basis van het onderhavige onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan: omtrent de 
bodemkwaliteit van niet onderzochte terreindelen, de bodemkwaliteit van niet bekende verdachte 
terreindelen, de bodemkwaliteit onder gebouwen en/of gesloten verharding, de bodemkwaliteit van 
niet verkende bodemlagen, de milieuhygiënische kwaliteit van het diepere grondwater etc.  
 
Daarnaast kan op basis van dit onderzoek geen uitspraak worden gedaan omtrent de eventuele 

aanwezigheid van asbest in de bodem/puin. Indien echter een formele uitspraak over het voorkomen 

van asbest in de bodem gewenst is dient een asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de 

NEN 5707+C2 of NEN 5897+C2. Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C2 / NEN-

5897+C2 geeft meer zekerheid over de aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin. 

In algemene zin wordt opgemerkt dat bij analyse van mengmonsters de gehalten in de individuele 
deelmonsters van een mengmonster zowel hoger als lager kunnen zijn dan de aangetoonde gehalten 
in het betreffende mengmonster. Er kan in gevallen waarbij sprake is van ruime overschrijdingen van 
de achtergrondwaarde, gemeten in een mengmonster, niet worden uitgesloten dat individuele 
deelmonsters gehalten boven de tussen- of interventiewaarde bevatten. 
 
T.a.v. historische (bodem) informatie van de locatie wordt opgemerkt dat de geraadpleegde bronnen 
niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is  
Sigma Bouw & Milieu afhankelijk van deze bronnen, waardoor Sigma Bouw & Milieu niet kan instaan 
voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. Het kan voorkomen dat 
niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet voorhanden waren. Hierdoor kan informatie 
ontbreken. 
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde 
regelgeving en methoden. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door 
het, conform de geldende richtlijnen, steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem d.m.v. een 
representatief geacht aantal monsters, waardoor het, op basis van de resultaten van een 
bodemonderzoek, onmogelijk is om garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit. 
Een verkennend bodemonderzoek geeft nooit volledige zekerheid omtrent de toestand van de bodem 
ter plaatse van een locatie. Het onderzoek dient geïnterpreteerd worden als een inschatting van de 
verontreinigingssituatie op een bepaald moment. Het is echter op basis van dit onderzoek nooit uit te 
sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen. Het kan op basis van dit onderzoek niet 
uitgesloten worden dat zich op de locatie verontreiniging bevindt welke in dit onderzoek niet is 
aangetroffen/ontdekt.  
Het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is dan ook indicatief en een momentopname. De 
resultaten van het onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt.  
Eventuele toekomstige activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer 
van grond van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de 
bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op eventuele 
verontreinigingen 
Het onderzoek is gebaseerd op informatie van derden en het verrichten van een beperkt aantal 
boringen en analyses, conform de geldende richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie 
is verkregen, dan wel dat niet alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd. 
Sigma Bouw & Milieu aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor de 
gevolgen/schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade welke voortvloeien uit 
beslissingen welke worden genomen op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavige 
onderzoek als in de praktijk blijkt dat de verontreinigingssituatie anders is dan in dit onderzoek 
vermeld.  

file://///Alexander-pc/alex-c/werk/rapportage/2013/M6483/sigma-logo.jpg


verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Stationsweg naast nr. 11a te Heino  
 

 

maart ’20 30 

 

6 LITERTUURLIJST 
 

1. Bodemonderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek volgens de Nederlandse norm, 
NEN 5740+A1 (NNI, april 2016). 

2. Boringen zijn geplaatst volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2001 (vigerende versie). 
3. Grondmonsters zijn genomen volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2001 (vigerende versie), 

grondwatermonsters zijn genomen volgens de eisen uit het SIKB-protocol 2002 (vigerende 
versie). 

4. De conservering van monsters in het veld is uitgevoerd volgens de eisen uit de SIKB-
protocollen 2001 en 2002 (vigerende versie). 

5.    Regeling Bodemkwaliteit” (zie vigerende versies op www.wetten.overheid.nl of 
www.rwsleefomgeving.nl)  

6.    Circulaire Bodemsanering (zie vigerende versies op www.wetten.overheid.nl of 
www.rwsleefomgeving.nl)  

7. Classificatie van onverharde grondmonsters, NEN 5104, september 1989. 
8. Geologische overzichtskaarten van Nederland, Rijks Geologische Dienst, 1995. 
9. Grondwaterstromingsstelsels in Nederland, Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 

Visserij, 1989. 
10. Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader bodemonderzoek,  

NEN 5725, (oktober 2017). 
11. Bodem-Monsterneming van grondwater, NEN 5744, (NNI maart 2011). 
12. NEN 5707+C2; Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en 

partijen grond; uitgifte december 2017. 

file://///Alexander-pc/alex-c/werk/rapportage/2013/M6483/sigma-logo.jpg
http://www.wetten.overheid.nl/
http://www.rwsleefomgeving.nl/
http://www.wetten.overheid.nl/
http://www.rwsleefomgeving.nl/


verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Stationsweg naast nr. 11a te Heino  
 

 

maart ’20 31 

 

7   COLOFON 
 

Auteur Paraaf Gecontroleerd door Paraaf Datum Status 

Ing. A.D.M. van Wuykhuyse 
 

ing. M.J.A. van Wuykhuyse 
 

18 maart 2020 definitief 

 

opdrachtgever : BJZ.nu 

project : Stationsweg naast nr. 11a te Heino 

omvang rapport : 31 blz. 

datum : 18 maart 2020 

projectleider  : ing. A.D.M. van Wuykhuyse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file://///Alexander-pc/alex-c/werk/rapportage/2013/M6483/sigma-logo.jpg


 

 

 

Adviesgroepen: 

 Bouw 

 Milieu 

Sigma Bouw & Milieu 

Phileas Foggstraat 153 

7825 AW Emmen 

Tel. (0591) 65 91 28 

Fax (0591) 65 93 25 

 

http://www.sigma-bm.nl 

 

email: info@sigma-bm.nl 

axBIJBijB 

 

 

 

BIJLAGE 1  TOPOGRAFISCH OVERZICHT  



 

 

 

Adviesgroepen: 

 Bouw 

 Milieu 

Sigma Bouw & Milieu 

Phileas Foggstraat 153 

7825 AW Emmen 

Tel. (0591) 65 91 28 

Fax (0591) 65 93 25 

 

http://www.sigma-bm.nl 

 

email: info@sigma-bm.nl 

axBIJBijB 

 

 
2005 
 

 
1990 
 

 
1970 

BIJLAGE 1  TOPOGRAFISCH OVERZICHT 

(HISTORISCH) 



 

 

 

Adviesgroepen: 

 Bouw 

 Milieu 

Sigma Bouw & Milieu 

Phileas Foggstraat 153 

7825 AW Emmen 

Tel. (0591) 65 91 28 

Fax (0591) 65 93 25 

 

http://www.sigma-bm.nl 

 

email: info@sigma-bm.nl 

 

 
1950 
 

 
1925 
 

 
1890 





bodem profielen BIJLAGE 3 : PROFIELEN

onderzoek St at ionsw eg 1 1 a t e  Heino

projectcode 2 0 -M 9 2 4 8

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 1 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 8 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

100

150

200

250

0

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an

-60

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, edelm an

-100

-265

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

1

2

3

4

1

165

265

0 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

100

150

200

0

-40

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an

-40

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, edelm an

-90

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

1

2

3

4
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onderzoek St at ionsw eg 1 1 a t e  Heino

projectcode 2 0 -M 9 2 4 8

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 3 tuin, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

100

150

200

0

-40

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an

-40

-110

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, edelm an

-110

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

1

2

3

4

0 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-40

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an

-40

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, edelm an

1

0 5 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-40

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an

-40

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, edelm an

1

0 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an1
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onderzoek St at ionsw eg 1 1 a t e  Heino

projectcode 2 0 -M 9 2 4 8

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an1

0 8 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an1

0 9 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an1

1 0 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an1



bodem profielen BIJLAGE 3 : PROFIELEN

onderzoek St at ionsw eg 1 1 a t e  Heino

projectcode 2 0 -M 9 2 4 8

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 1 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

100

0

-25

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, grijs, edelm an

-25

-35

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

-35

-75
laagjes baksteen, schep

-75

-85

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, schep

-85

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, schep

1

2

m eetpunt  11, laag 35-75
19494654

1 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an1

1 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 2 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, edelm an1

G1 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0 0

-10

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, edelm an

G2 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0 0

-10

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, edelm an
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onderzoek St at ionsw eg 1 1 a t e  Heino

projectcode 2 0 -M 9 2 4 8

getekend conform NEN 5 1 0 4

G3 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0 0

-10

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, edelm an

G4 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0 0

-10

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, edelm an

G5 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0 0

-10

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, edelm an

G6 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 8 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0 0

-10

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, edelm an



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



onderzoek onderzoek

onderzoek onderzoek



onderzoek onderzoek

m eetpunt  11, laag 35-75



BIJLAGE 4  ANALYSECERTIFICATEN  

 
 



Sigma Bouw en Milieu
T.a.v. Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AW EMMEN

Uw kenmerk : 20-M9248-Stationsweg 11a te Heino
Ons kenmerk : Project 1004739 (betreft gewijzigd rapport)
Validatieref. : 1004739_certificaat_v2
Opdrachtverificatiecode : NHDG-JYCT-TSRD-ELTC
Wijziging : Project- en/of monsteromschrijving online gewijzigd door opdrachtgever
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 18 maart 2020

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

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

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

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



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

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 85,0 82,9 80,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,8 3,9 0,7
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 < 1 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 8,1 9,9 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,07 0,07 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 21 23 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 22 24 < 20

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

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,46 0,06 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds 0,35 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,53 0,21 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,24 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,36 0,11 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,17 0,07 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,22 0,06 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,15 0,06 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,18 0,09 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 2,7 0,78 0,35

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

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

Tabel 1 van 2

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

Project code : 1004739
Uw Project omschrijving : 20-M9248-Stationsweg 11a te Heino
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Uw Monsterreferenties
6249418 = MM1, 01: 0-50, 02: 0-40, 04: 0-40, 05: 0-40, 06: 0-50

6249419 = MM2, 03: 0-40, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 07: 0-50

6249420 = MM3, 01: 60-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 50-90, 02: 150-200, 03: 50-90, 03: 110-150, 03: 150-200

Opgegeven bemonsteringsdatum : 18/02/2020 18/02/2020 18/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020
Startdatum : 19/02/2020 19/02/2020 19/02/2020
Monstercode : 6249418 6249419 6249420
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: NHDG-JYCT-TSRD-ELTC Ref.: 1004739_certificaat_v2



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

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

Tabel 2 van 2

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

Project code : 1004739
Uw Project omschrijving : 20-M9248-Stationsweg 11a te Heino
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

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

Opdrachtverificatiecode: NHDG-JYCT-TSRD-ELTC Ref.: 1004739_certificaat_v2



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6249418 MM1, 01: 0-50, 02: 0-40, 04: 0-40, 05: 0-40, 06: 0-50 01 0.0-0.5 3431029AA
02 0.0-0.4 3430990AA
04 0.0-0.4 3430600AA
05 0.0-0.4 3430603AA
06 0.0-0.5 3430616AA

6249419 MM2, 03: 0-40, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 12: 0-50,
13: 0-50, 07: 0-50

03 0.0-0.4 3430612AA
08 0.0-0.5 3430621AA
09 0.0-0.5 3430620AA
10 0.0-0.5 3430610AA
12 0.0-0.5 3430599AA
13 0.0-0.5 3430606AA
07 0.0-0.5 3430597AA

6249420 MM3, 01: 60-100, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 50-90,
02: 150-200, 03: 50-90, 03: 110-150, 03: 150-200

01 0.6-1.0 3431009AA
01 1.0-1.5 3431040AA
01 1.5-2.0 3431036AA
02 0.5-0.9 3431038AA
02 1.5-2.0 3430605AA
03 0.5-0.9 3430596AA
03 1.1-1.5 3430607AA
03 1.5-2.0 3430602AA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 1004739
Uw Project omschrijving : 20-M9248-Stationsweg 11a te Heino
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

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

Opdrachtverificatiecode: NHDG-JYCT-TSRD-ELTC Ref.: 1004739_certificaat_v2



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 1004739
Uw Project omschrijving : 20-M9248-Stationsweg 11a te Heino
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

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

Opdrachtverificatiecode: NHDG-JYCT-TSRD-ELTC Ref.: 1004739_certificaat_v2



Sigma Bouw en Milieu
T.a.v. Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AW EMMEN

Uw kenmerk : 20-M9248-Stationsweg 11a te Heino
Ons kenmerk : Project 1005336 (betreft gewijzigd rapport)
Validatieref. : 1005336_certificaat_v2
Opdrachtverificatiecode : OWFX-XJGK-DIQT-LOSG
Wijziging : Project- en/of monsteromschrijving online gewijzigd door opdrachtgever
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 18 maart 2020

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

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

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

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



Monstercode : 6250832
Uw referentie : M1, M1: 0-50
Opgegeven bemonsteringsdatum : 18/02/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.A.
Datum geanalyseerd : 24-02-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14080 g
Droge massa aangeleverde monster : 10870 g
Percentage droogrest : 77,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10309,7 96,7 12,5 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 109,4 1,0 19,3 17,64 0 0,0
1-2 mm 107,1 1,0 50,7 47,34 0 0,0
2-4 mm 58,7 0,6 58,7 100,00 0 0,0
4-8 mm 43,3 0,4 43,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 33,1 0,3 33,1 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 10661,3 100,0 217,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,4 <0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

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

Project code : 1005336
Uw Project omschrijving : 20-M9248-Stationsweg 11a te Heino
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: OWFX-XJGK-DIQT-LOSG Ref.: 1005336_certificaat_v2



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

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

Project code : 1005336
Uw Project omschrijving : 20-M9248-Stationsweg 11a te Heino
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

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

Opdrachtverificatiecode: OWFX-XJGK-DIQT-LOSG Ref.: 1005336_certificaat_v2



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6250832 M1, M1: 0-50 M1 0.0-0.5 E1752264

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 1005336
Uw Project omschrijving : 20-M9248-Stationsweg 11a te Heino
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

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

Opdrachtverificatiecode: OWFX-XJGK-DIQT-LOSG Ref.: 1005336_certificaat_v2



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 1005336
Uw Project omschrijving : 20-M9248-Stationsweg 11a te Heino
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

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

Opdrachtverificatiecode: OWFX-XJGK-DIQT-LOSG Ref.: 1005336_certificaat_v2



Sigma Bouw en Milieu
T.a.v. Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AW EMMEN

Uw kenmerk : 20-M9248-Stationsweg 11a te Heino
Ons kenmerk : Project 1012995 (betreft gewijzigd rapport)
Validatieref. : 1012995_certificaat_v2
Opdrachtverificatiecode : JJOA-WEZU-JBHQ-EIXI
Wijziging : Project- en/of monsteromschrijving online gewijzigd door opdrachtgever
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 18 maart 2020

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

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

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

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



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 49
S cadmium (Cd) µg/l 0,23
S kobalt (Co) µg/l 6,9
S koper (Cu) µg/l 75
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l 5,1
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l 19
S zink (Zn) µg/l 27

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

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

S som xylenen µg/l 0,2

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

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

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

Tabel 1 van 2

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

Project code : 1012995
Uw Project omschrijving : 20-M9248-Stationsweg 11a te Heino
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Uw Monsterreferenties
6269900 = Pb1, 01-1: 165-265

Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/03/2020
Ontvangstdatum opdracht : 10/03/2020
Startdatum : 11/03/2020
Monstercode : 6269900
Uw Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JJOA-WEZU-JBHQ-EIXI Ref.: 1012995_certificaat_v2



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

Tabel 2 van 2
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Project code : 1012995
Uw Project omschrijving : 20-M9248-Stationsweg 11a te Heino
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

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

Opdrachtverificatiecode: JJOA-WEZU-JBHQ-EIXI Ref.: 1012995_certificaat_v2



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6269900 Pb1, 01-1: 165-265 1 1.65-2.65 0364166YA
1 1.65-2.65 0800877208

Bijlage 1 van 2
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Project code : 1012995
Uw Project omschrijving : 20-M9248-Stationsweg 11a te Heino
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

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

Opdrachtverificatiecode: JJOA-WEZU-JBHQ-EIXI Ref.: 1012995_certificaat_v2



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

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

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

Bijlage 2 van 2
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Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JJOA-WEZU-JBHQ-EIXI Ref.: 1012995_certificaat_v2



BIJLAGE 5   

 

Bedrijfshandboek SIGMA Bouw & Milieu Datum van uitgifte: 01-03-2013 
F-26 Verklaring onafhankelijkheid Pagina 1 van 1 Versie: 3 

 
 

 

Verklaring van onafhankelijkheid voor de kritische functie: 
 
 
“veldwerk t.b.v. milieuhygiënisch bodemonderzoek” 
 
“milieukundige begeleiding van bodemsanering (processturing / verificatie)” 
 
Hierbij verklaren de navolgend genoemde veldwerkers / milieukundig begeleiders het veldwerk / de 
processturing en/of de verificatie t.a.v. onderhavig onderzoek  conform de eisen van de BRL SIKB 
2000 / BRL SIKB 6000 te hebben uitgevoerd, onafhankelijk van de opdrachtgever en/of eigenaar 
(zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem / locatie). 
 
 
 
Naam geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers Handtekening geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers 
 
 
 
 
A.D.M. van Wuykhuyse    ..…………………………………………. 
 
 
 
 
……………………………………   ……………………………………………. 
 
 
Datum: 18-02-2020 



Kavelhulp
Wegwijs worden in het kopen van een bouwkavel en de realisatie van 

jouw droomhuis? Bekijk onze KavelHulp, met veelgestelde vragen, hét 

stappenplan om dat droomhuis te realiseren en een uitgebreid netwerk 

van onafhankelijke adviseurs om jou bij te staan.

Kavelcalculator

Stappenplan

Adviseurs



Kijk op onze site 

voor ons actuele 

kavelaanbod en 

meer:

Martinusweg 17 

7391 AC Twello

 0571 - 76 01 09

06 - 46 76 72 99

info@kavelteam.nl

www.kavelteam.nl

Kavelcalculator

Stappenplan

Adviseurs
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