
      

Bundel van de Commissie Ruimte van 12 september 2019

 

 

 

1 19:30 - Algemene punten
De aangegeven tijden zijn indicatief.

Spreektijdenregeling:
We gaan door met de spreektijden.
Elke fractie krijgt tien minuten voor de gehele vergadering (exclusief "technische tijd"). Er is geen maximum
aan het aantal vragen. Interrupties vallen in beginsel - ter bepaling van de voorzitter - niet onder de
spreektijd.
(Interrupties zijn korte directe vragen aan elkaar of aan de voorzitter.)

1.a Opening
1.b Mededelingen van de voorzitter
1.c Vaststelling agenda
1.d Spreekrecht voor publiek voor onderwerpen die niet op de agenda staan

Insprekers bij een agenda-onderwerp krijgen die gelegenheid bij dat agendapunt; aanmelden uiterlijk vijf
minuten voor de vergadering bij de griffier.

2 Beeldvorming en oordeelsvorming
Behandelwijze: vragen/antwoorden door commissie resp. portefeuillehouder.

2.a 19:35 - Bestemmingsplan "Schoolweg kavel 1554" (2019/62)
Dossier 1352 voorblad

Raadsvoorstel 2019/62: Bestemmingsplan Schoolweg kavel 1554

Raadsbesluit 2019/62: Bestemmingsplan Schoolweg kavel 1554

Toelichting.docx

Ouder-Amstel - regels bestemmingsplan Schoolweg perceel 1554.docx

Ouder-Amstel - verbeelding bestemmingsplan Schoolwegperceel 1554 - 18BROBO110-002 v2 (002).pdf

bijlage 1 - apsverkennend Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel
R17-B385.pdf

bijlage 2 - apsnader+asbest Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolstraat Ouderkerk aan de
Amstel R18-B648.pdf

bijlage 3 - apsnader Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolstraat Ouderkerk aan de Amstel R18-
B802.pdf

bijlage 4 - apsasbest5707 nader Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk aan de
Amstel R18-B803.pdf

bijlage 5 - Westerveld - geluid advies - 1191 JP - xx WO 001-09-07-18 V1.pdf

190201 Schoolweg - ontsluiting.pdf

190304 Ouder-Amstel Schoolweg - bezonningsstudie.pdf

Ontwerp herinrichting Schoolweg Jan Persijnstraat.pdf

Matrix beantwoording zienswijzen.docx

190710 Schoolweg - zienswijze uitwerking variant 1.pdf

190710 Schoolweg - zienswijze uitwerking variant 2.pdf

190710 Schoolweg - zienswijze uitwerking variant 3.pdf

Zienswijzenanon.pdf

2.b 20:25 - Startdocument Regionale Energie Strategie (RES) NHZ (2019/64)
Dossier 1334 voorblad

Raadsvoorstel 2019/64: Startdocument Regionale Energie Strategie (RES)

Raadsbesluit 2019/64: Startdocument Regionale Energie Strategie (RES)

RES 02 Startnotitie RES NHZ.pdf

RES 05 Energiemix met snelweg.JPG

RES 05 Toelichting met snelweg.JPG

RES 06 Energiemix zonder snelweg.JPG



 

RES 06 Toelichting zonder snelweg.JPG

3 21:10 - Overleg met het college
3.a 21:20 - Vragen aan het college
3.b 21:25 - Openstaande toezeggingen, aangenomen moties en lange termijn agenda
3.c 21:30 - Regionale aangelegenheden

-	Amstelland- en Meerlandenoverleg
-	Groengebied Amstelland
-	Vervoersregio Amsterdam, voor zover het betreft onderwerpen commissie Ruimte

4 Rondvraag
5 21:35 - Sluiting
6 MOGELIJKE HAMERSTUKKEN

Geen behandeling, tenzij een fractie hier uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de commissievergadering om
9.00 uur bij de griffie om verzoekt.

7 TER KENNISNAME STUKKEN
Geen behandeling, tenzij een fractie hier uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de commissievergadering om
09.00 uur bij de griffie om verzoekt.
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1 Raadsvoorstel 2019/62: Bestemmingsplan Schoolweg kavel 1554 

RAADSVOORSTEL

Nummer 2019/62

datum raadsvergadering : 26 september 2019

onderwerp : Bestemmingsplan “Schoolweg perceel 1554”
portefeuillehouder : B. de Reijke
datum raadsvoorstel : 20 augustus 2019

Samenvatting:
De eigenaar van het perceel Schoolweg perceel 1554 heeft het initiatief genomen 
om op genoemd perceel drie woningen te realiseren. Het plan past in de Ruimtelijke 
Visie Schoolweg Noord, die op 2 maart 2010 door burgemeester en wethouders is 
vastgesteld. De eigenaren willen er drie woningen realiseren. Het bouwplan is in 
strijd met het geldende bestemmingsplan “Ouderkerk aan de Amstel”, op grond 
waarvan het perceel de bestemming “Maatschappelijk” heeft.  
Op 11 april 2019 is het ontwerpbestemmingsplan “Schoolweg perceel 1554”, waarin 
de woningen planologisch worden geregeld, ter visie gegaan. Het ontwerpplan heeft 
6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode konden zienswijzen worden 
ingebracht. Er zijn zienswijzen ingekomen van een aantal omwonenden. 
Reclamanten zijn van oordeel dat dit terrein te klein is voor de bouw van drie grote 
vrijstaande woningen. Vanwege de ligging ten opzichte van hun woningen worden 
reclamanten in hun woongenot geschaad (verlies van uitzicht en privacy). 
Naar de mening van het college worden de belangen van reclamanten niet 
onevenredig geschaad. Daarbij komt dat op grond van het geldende 
bestemmingsplan binnen het  bouwvlak ook (omvangrijke) bebouwing mag worden 
opgericht. Dit betekent dat er op grond van het geldende bestemmingsplan een 
voor reclamanten aanzienlijk ongunstigere situatie kan ontstaan dan nu het geval is

Wat is de juridische grondslag?
Artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening

Wat is de voorgeschiedenis?
Op 2 maart 2010 is de Ruimtelijke Visie Schoolweg Noord vastgesteld. De ruimtelijke 
visie bevat een analyse van het gebied en mogelijke stedenbouwkundige 
uitwerkingen. Omdat er geen draagvlak was voor een geïntegreerde, gezamenlijke 
ontwikkeling is ervoor gekozen de visie door elke partij afzonderlijk voor haar eigen 
gronden te laten uitwerken. Inmiddels zijn bijna alle kavels bebouwd. Het betreffende 
perceel is de laatste kavel in het Schoolweggebied waarvoor nog geen ontwikkelingen 
waren aangegeven.

Wat is er aan de hand?
De eigenaren willen drie woningen realiseren. Het initiatief is in strijd met het 
geldende bestemmingsplan “Ouderkerk aan de Amstel”, op grond waarvan het perceel 
de bestemming “Maatschappelijk” heeft.  Het plan is wel in overeenstemming met de 
ruimtelijke visie, die voor dit gebied uitgaat van de idee van een  losse wijze van 
verkavelen met veel groen. Bij brief van 13 december 2019 hebben wij de 
initiatiefnemer  - naar aanleiding van een door hem ingediend principeverzoek - 



bericht dat in principe kon worden ingestemd met de bouw van drie woningen aan de 
Schoolweg zoals  door hem voorgesteld. 
Op 11 april 2019 is het ontwerpbestemmingsplan “Schoolweg perceel 1554”, waarin 
de woningen planologisch worden geregeld, ter visie gegaan. Het ontwerpplan heeft 6 
weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode konden zienswijzen worden 
ingebracht. Een aantal omwonenden (bewoners van De Gijsbrecht) heeft zienwijzen 
ingebracht tegen dit bestemmingsplan. 

Wat gaan we doen?
Voorgesteld wordt in te stemmen met de “Nota beantwoording zienswijzen” en het 
bestemmingsplan “Schoolweg perceel 1554” vast te stellen.  

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er 
Reclamanten zijn van mening dat dit terrein te klein is voor de bouw van drie grote 
vrijstaande woningen. Vanwege de ligging van de woningen ten opzichte van hun 
woningen en de afmetingen en verkaveling daarvan worden zij in hun woongenot 
geschaad (verlies van uitzicht en privacy).  Zij stellen alternatieve verkavelingen voor. 
Het standpunt van reclamanten wordt niet onderschreven. Er is voldoende ruimte   
voor de bouw van drie woningen zoals aangegeven op de bij dit bestemmingplan 
horende verbeelding. Er zal dan ook geen sprake zijn van (onaanvaardbare) 
vermindering van het woongenot. De rooilijn van de oostelijke woning ligt op 14 m 
van de gevel van De Gijsbrecht. Daarbij komt nog dat op grond van het geldende 
bestemmingplan “Ouderkerk aan de Amstel” ter plaatse van het project/plangebied 
(een) gebouw(en) worden opgericht met een maximale bouwhoogte van maximaal 12 
meter. Daarbij is bepaald dat 45% van het bouwvlak bebouwd mag worden. Er zijn 
geen bepalingen ten aanzien van de situering daarvan. Er mag dus overal op het 
bouwvlak  gebouwd worden, mits wordt voldaan aan de voorgeschreven maatvoering 
en bestemming. Dit betekent dat er op grond van het geldende bestemmingsplan een  
voor reclamanten aanzienlijk ongunstigere situatie kan ontstaan dan nu het geval is.
Redlamanten zijn van mening dat er op dit terrein eigenlijk helemaal geen woningen 
gebouwd zouden moeten worden maar dat er een kinderboerderij gerealiseerd zou 
moeten worden. De gemeente deze gronden zou moeten kopen om deze 
kinderboerderij te realiseren. 
Voor een uitgebreide weergave van de zienswijzen en het commentaar daarop wordt 
verwezen naar de bijgevoegde “Nota beantwoording zienswijzen”.

Wat hebben we hiervoor nodig?
De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan worden gedragen door de 
initiatiefnemer. De exploitatiekosten worden verhaald middels een anterieure 
overeenkomst tussen initiatiefnemer en de gemeente. Om die reden behoeft geen 
exploitatieplan te worden opgesteld.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
De initiatiefnemer heeft omwonenden geïnformeerd over dit plan. Op 25 februari 2019 
heeft hij een informatieavond voor hen georganiseerd. Er waren circa 20 omwonenden 
aanwezig. Het belangrijkste aandachtspunt van deze avond was dat de bewoners van 
de Gijsbrecht (die ook zienswijzen hebben ingebracht) zich zorgen maken over de 
schaduw van de nieuwe woningen (met name de woning aan de oostzijde van de 
inrit). Toegezegd is dat er een bezonningstudie wordt gedaan. De nokhoogte van de 
betreffende woning is verlaagd van 12m naar 10m. Uit deze studie (bijgevoegd) blijkt 
dat de schaduwwerking van de nieuwbouw niet afwijkt van wat gebruikelijk is in een 
“binnenstedelijke” situatie.

De indieners van de zienswijzen krijgen persoonlijk bericht omtrent het collegestand-
punt over de zienswijzen en over de mogelijkheid om in te spreken bij de 
commissievergadering van 12 september 2019.



Wat is het vervolg?
Na de vaststelling door de raad zal het plan wederom gedurende 6 weken ter inzage 
liggen. Voor belanghebbenden die zienswijzen bij der raad hebben ingebracht bestaat 
de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State.





1 Raadsbesluit 2019/62: Bestemmingsplan Schoolweg kavel 1554 

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 augustus 2019, 
nummer 2019/62,

BESLUIT :

 de Nota beantwoording zienswijzen vast te stellen;

 het ontwerpbestemmingsplan “Schoolweg perceel 1554” vast te stellen met in 
achtneming van de volgende aanvullingen in de toelichting: 

 Hoofdstuk 1.3 wordt als volgt aangepast: “Het perceel is gelegen tussen de 
nieuwbouw van het dag- en wooncentrum van ‘Ons Tweede Thuis’ en het 
appartementengebouw aan de Theresiastraat (De Gijsbrecht).”

 De foto op pagina 5 (ligging projectgebied in relatie tot zijn omgeving) wordt 
vervangen door een foto van de actuele situatie.

 Op de tekening van de impressie van de bebouwing op pagina 8 wordt 
genoemd appartementengebouw ingetekend.

 Op de plattegrond van de verkaveling op pagina 9 wordt genoemd 
appartementengebouw ingetekend.

 geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening 
vast te stellen. 

Ouder-Amstel, 26 september 2019

De raad voornoemd,

de raadsgriffier,                   de voorzitter,

Mevr. L.W.F. Orscek-
Moolenaar

                 Mevr. J. Langenacker
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HOOFDSTUK 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Voor een perceel aan de Schoolweg, kadastraal bekend  Sectie G, Perceel 1554 in Ouder- 
Amstel bestaat een initiatief voor de bouw van 3 vrijstaande woningen op dit perceel. 
Het initiatief past niet in het vigerende bestemmingsplan ter plaatse. Vandaar dat er 
voor dit initiatief een separaat  bestemmingsplan wordt opgesteld, dat de beoogde 
ontwikkeling planologisch – juridisch mogelijk moet maken.

1.2 Aard en doel

Van toepassing op de projectlocatie is het bestemmingsplan “Ouder-Amstel”, vastgesteld 
door de gemeenteraad op 20 juni 2013. Het ingediende bouwplan is in strijd met de voor 
het perceel geldende bouw- en gebruiksvoorschriften (zie paragraaf 2.3). Voorliggend 
(postzegel)bestemmingsplan voorziet in de planologische- juridische borging van het 
initiatief. Op de locatie is tevens het bestemmingsplan ‘Parkeren Ouder- Amstel’ van 
toepassing (zie hiervoor verder paragraaf 4.10).

1.3 Ligging en begrenzing plangebied

Het perceel is gelegen tussen de nieuwbouw van het dag- en wooncentrum van ‘Ons 
Tweede Thuis’ en de inmiddels gesloopte bebouwing waarin kinderopvang Smallsteps 
was gehuisvest. Het perceel ligt achter de historische bebouwing aan de Ronde Hoep 
Oost en tevens aan de Bullewijk die iets verderop uitkomt in de Amstel. 
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Ligging projectgebied in relatie tot zijn omgeving

1.4 Leeswijzer

De opbouw van dit bestemmingsplan is als volgt. Na de inleiding in dit hoofdstuk, wordt 
in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van het project. Daarbij wordt ingegaan op de 
bestaande situatie en de beoogde situatie in relatie tot de vigerende planologische 
regeling. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de voorwaarden vanuit het ruimtelijke beleid 
van rijk, provincie en gemeente. De omgevingsaspecten komen in hoofdstuk 4 aan de 
orde. In hoofdstuk 5 wordt de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het 
bestemmingsplan toegelicht. Hoofdstuk 6 is het slothoofdstuk en bevat de samenvatting 
en eindconclusie. 
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HOOFDSTUK 2 Planbeschrijving

2.1 Huidige situatie
Het huidige perceel is een weiland gelegen achter de historische bebouwing aan het 
riviertje de Bullewijk. Er staan een aantal opstallen voor het vee wat hier graast. Het 
perceel is bereikbaar via de Schoolweg en er staan een aantal bomen achter op het 
perceel. 

Impressie bestaande situatie
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2.2 De ontwikkeling

Aan de zijde van de Schoolweg worden 3 royale vrijstaande woningen gerealiseerd. De 
achterste helft van het perceel dat grenst aan de erven van de boerderijen zal niet 
worden bebouwd en heeft een ontsluiting naar de Schoolweg. De 3 vrijstaande woningen 
worden ontsloten via een centrale ontsluiting waarbij de opstelling refereert aan de oude 
landhuizen waar de oprijlaan werd begeleid door een of meer koetshuizen (zie foto 
onder). De entree en de tuinen worden afgezoomd door hagen en de drie woningen
hebben allen zicht op de Schoolweg. De garages liggen tussen de woningen aan een 
centraal pleintje, waar ook bezoekers kunnen parkeren.
De woningen hebben een maximale footprint van 8m bij 14m in 2 lagen met kap. Voor 
de bouwhoogte wordt gedacht aan een maximale goothoogte van 6,5m en een maximale 
nokhoogte van 12m. Het maximale aantal m2 BVO is ca. 280m2 en het maximale 
volume is ca. 1000m3 bij de voorgestelde goot- en nokhoogte.
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Impressie bebouwing
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Impressie verkaveling

Uitstraling bebouwing
De bebouwing rond de Schoolweg wordt gekarakteriseerd door
baksteenarchitectuur met een traditionele of meer moderne uitstraling. Bij de uitwerking 
van de drie vrijstaande woningen wordt gedacht aan baksteenarchitectuur met een meer 
eigentijdse, hoogwaardige uitstraling in twee lagen met een kap en een heldere 
basisvorm. De referentiebeelden laten een palet van verschillende mogelijkheden zien.
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Referentiebeelden bebouwing
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2.3 Bestemmingsplan

Van toepassing op de projectlocatie is het bestemmingsplan “Ouder- Amstel”, 
vastgesteld door de gemeenteraad op 20 juni 2013. Binnen dit bestemmingsplan heeft 
het perceel een bestemming ‘Maatschappelijk’.

Uittreksel vigerende bestemmingsplan

2.3.1 Planregels

Op grond van het vigerende bestemmingsplan is voor de projectlocatie de bestemming 
‘Maatschappelijk’ (artikel 9) van toepassing. In het op de verbeelding aangegeven 
bouwvlak mag ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen gebouwd worden. Het 
gehele perceel is opgenomen als bouwvlak en mag voor 45 % bebouwd worden. De 
maximaal toegestane bouwhoogte bedraagt 12 m.

2.3.2 Strijdigheden

Het beoogde gebruik voor wonen past niet binnen de geldende bestemming. Ook is het 
bouwplan in strijd met de in het vigerende bestemmingsplan opgenomen bouwregels 
voor deze locatie.

2.3.3 Motivatie om af te wijken van het bestemmingsplan

Het plan voorziet in een zinvolle herontwikkeling van een perceel. Ten opzichte van het 
vigerende bestemmingsplan wordt het bestaande bouwvlak opgesplitst om een drietal 
woningen met bijbehorende voorzieningen mogelijk te maken die goed in het aanwezige 
groen kunnen worden ingepast. Daarnaast wordt een bijdrage geleverd aan de 
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bestaande vraag naar/ behoefte aan dit soort woningen in de regio/ de gemeente Ouder- 
Amstel.
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HOOFDSTUK 3 Beleid

3.1 Rijksbeleid

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. 
Deze structuurvisie geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk-en 
mobiliteitsbeleid op rijksniveau. De visie is vernieuwend in de zin dat ruimtelijke 
ontwikkelingen en infrastructuur sterker dan voorheen met elkaar verbonden worden. De 
structuurvisie vervangt daarvoor de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de 
Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak, de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving en de 
ruimtelijke doelen en uitspraken in de PKB Tweede structuurschema Militaire terreinen, 
de Agenda Landschap, de Agenda Vitaal Platteland en Pieken in de Delta. In de 
structuurvisie schetst het Rijk de ambities voor concurrentiekracht, bereikbaarheid, 
leefbaarheid en veiligheid tot 2040 (lange termijn) en doelen, belangen en opgaven tot 
2028 (middellange termijn). 

In de structuurvisie zijn drie hoofddoelen geformuleerd om Nederland concurrerend, 
bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn tot 2028. Het gaat 
hierbij om de volgende doelstellingen:

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

 Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid 
waarbij de gebruiker voorop staat; 

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

Uit deze drie hoofddoelen komen onderwerpen voort die van nationaal belang zijn. 

Structuurvisies hebben geen bindende werking voor andere overheden dan de overheid 
die de visie heeft vastgesteld. De nationale belangen uit de structuurvisie die juridische 
borging vragen, worden daarom geborgd in het Besluit algemene regels ruimtelijke 
ordening (Barro), de AMvB Ruimte. Deze AMvB is gericht op doorwerking van nationale 
belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen en zorgt voor sturing en helderheid van 
deze belangen vooraf.

Geen van de in het Barro geregelde onderwerpen heeft invloed op het onderhavige 
project. De betreffende onderwerpen zijn niet aan de orde in het kader van dit 
bouwplan.

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is per 1 oktober 2012 de ladder voor 
duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Het gaat om een nadere motiveringseis die in 
artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening is opgenomen ten behoeve van 
een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en 
infrastructurele besluiten waardoor de ruimte in stedelijke gebieden optimaal benut 
wordt. Bij elke nieuwe stedelijke ontwikkeling moet gemotiveerd worden dat er behoefte 
is aan deze ontwikkeling. Overheden dienen op grond van het Bro nieuwe stedelijke 
ontwikkeling standaard te motiveren met behulp van drie opeenvolgende stappen. Deze 
stappen borgen dat tot een zorgvuldige ruimtelijke afweging en inpassing van die nieuwe 
ontwikkelingen wordt gekomen. De stappen schrijven geen vooraf bepaald resultaat 
voor, omdat het optimale resultaat moet worden beoordeeld door het bevoegd gezag dat 
de regionale en lokale omstandigheden kent. Dit gezag draagt de verantwoordelijkheid 
voor de ruimtelijke afweging over die ontwikkeling.

De definitie voor een stedelijke ontwikkeling (artikel 1.1.1. lid 1 Bro) luidt als volgt:
1. Stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of

zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere 
stedelijke voorzieningen.
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In de Handreiking staat dat er geen ondergrens is bepaald voor wat een ‘stedelijke 
ontwikkeling’ is. Op basis van jurisprudentie blijkt dat één of enkele woningen zoals in 
het onderhavige geval niet gezien worden als een stedelijke ontwikkeling (zie onder 
meer ABRvS 18 december 2013, zaaknummer 201302867/1/R4 (Weststellingwerf).

Het begrip "woningbouwlocatie" (zoals opgenomen in de omschrijving van het begrip 
"stedelijke ontwikkeling" in artikel 1.1.1 Bro) is niet nader gedefinieerd. Gelet op 
voorgaande voorziet dit initiatief niet in een woningbouwlocatie als bedoeld in artikel 
1.1.1 Bro. Het initiatief voldoet aan de voorwaarden van de ladder.

3.2 Provinciaal en regionaal beleid

3.2.1 Structuurvisie Noord-Holland 2040

De structuurvisie van de provincie Noord-Holland is op 21 juni 2010 vastgesteld en op 
28 september 2015 geactualiseerd. In de structuurvisie geeft de provincie aan welke 
provinciale belangen een rol spelen bij de ruimtelijke ordening in Noord-Holland. 
Daarmee is het een leidraad voor de manier waarop de ruimte in Noord-Holland de 
komende dertig jaar zou moeten worden ontwikkeld. In het bijbehorende 
uitvoeringsprogramma is dit uitgewerkt in concrete activiteiten om de visie te realiseren 
en via de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie is de doorwerking naar 
gemeentelijke bestemmingsplannen geregeld.

De drie hoofdbelangen die Noord-Holland met de structuurvisie heeft vastgelegd zijn 
ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid. Zo wordt de 
komende dertig jaar het bestaand bebouwd gebied verder verdicht, onder meer door 
zo'n 200.000 woningen in de provincie bij te bouwen, en zet de provincie in op de 
ruimtelijke ontwikkeling van OV-knooppunten in Noord-Holland. Op die manier blijft 
volgens de provincie meer ruimte over om het buitengebied te behoeden en zijn er 
voldoende mogelijkheden voor duurzame economische ontwikkelingen, recreatie en 
natuur.

Volgens de totaalkaart van de structuurvisie en in de verordening is het plangebied van 
dit bestemmingsplan aangewezen als "Metropolitaan stedelijk gebied" en "Bestaand 
Bebouwd Gebied". Voor dit gebied dient het ruimtelijke beleid gericht te zijn op het 
bevorderen van innovatief ruimtegebruik, intensivering, herstructurering en 
kwaliteitsverbetering en het realiseren van kennisintensieve en creatieve milieus. 
Voorliggend initiatief past binnen de uitgangspunten van de structuurvisie. Het gaat hier 
immers om herstructurering/ kwaliteitsverbetering door de sloop en de nieuwbouw van 3 
woningen.

3.2.2 Provinciale Ruimtelijke Verordening

De regels van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) vloeien voort uit de 
Structuurvisie Noord-Holland 2040. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) in 2008 hebben provincies de bevoegdheid gekregen een 
ruimtelijke verordening vast te stellen. In deze verordening kan de provincie regels 
stellen met betrekking tot de inhoud van gemeentelijke bestemmingsplannen, (tijdelijke) 
afwijkingsbesluiten en beheersverordeningen. 

Door middel van de PRV is de doorwerking naar gemeentelijke
bestemmingsplannen geregeld. In de verordening is het provinciale beleid in regels
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vertaald. Het betreft regels voor de inhoud van en de toelichting op 
bestemmingsplannen over onderwerpen binnen het gehele provinciale grondgebied 
(Hoofdstuk 2, artikelen 5a t/m 8a) en specifiek voor het landelijke gebied van Noord-
Holland waarmee een provinciaal belang mee gemoeid is (Hoofdstuk 3, artikelen 13a t/m 
18). Daarnaast worden er regels gesteld over thema's die betrekking hebben op de 
Groene Ruimte (Hoofdstuk 4), de Blauwe Ruimte (Hoofdstuk 5) en Energie (Hoofdstuk 
6).

Uitgangspunt is dat nieuwe stedelijke ontwikkelingen (zoals gesteld in artikel 1.1.1,
onder i. Bro) zoals woningbouw, aanleg van bedrijventerrein of kantoren in
overeenstemming is met regionale afspraken (artikel 5a).  Gedeputeerde Staten hebben 
op 28 februari 2017 nadere regels vastgesteld om deze regionale afspraken te
concretiseren. Artikel 2 van deze regels beschrijft waaraan regionale
woningbouwafspraken dienen te voldoen. Regionale woningbouwafspraken:
 betreffen de woningbouwlocaties in kwantiteit, kwaliteit en fasering per gemeente 

(woningbouwmonitor);
 geven op kaart de locatie buiten bestaand stedelijk gebied (BSG) aan;
 worden overeengekomen door de colleges van de gemeenten binnen de regio;
 zijn onderwerp van monitoring;
 kunnen worden bijgesteld als daar aanleiding voor is. 
Uitgangspunt is dat de regionale afspraken zijn gebaseerd op het Regionaal Actie
Programma Wonen (RAP).

Conclusie
Omdat er geen sprake is van een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 5a van de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening (zie paragraaf 3.1) worden er in de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening in dat kader geen bijzondere eisen gesteld aan dit initiatief en 
past de ontwikkeling binnen de provinciale beleidskaders.

3.2.3 Regionaal beleid
Regionale Woonvisie 
De Regionale Woonvisie (vastgesteld door de Regioraad op 14 december 2004) is het 
beleidskader op het gebied van volkshuisvesting voor de 16 gemeenten in de stadsregio 
Amsterdam. In de woonvisie zijn de ambities voor het wonen uitgewerkt: 

 Kwantiteit: voor het zuidelijk deel van de stadsregio (waaronder Ouder-Amstel) 
gaat de woonvisie uit van een jaarlijkse toevoeging aan de woningvoorraad van 
1.325 woningen (1.600 nieuw te bouwen woningen minus 275 te slopen 
woningen).  

 Kwaliteit: Vraag en aanbod op de woningmarkt sluiten onvoldoende op elkaar 
aan. Een Regionaal Kwalitatief Bouwprogramma moet zorgen dat dit verbetert. 
In nieuwbouw en herstructurering moet gewerkt worden aan versterking van de 
identiteit en potenties van gebieden en wijken.

 Vergrijzing/vergroening: in o.a. het zuidelijk deel van de stadsregio (waaronder 
Ouder-Amstel) treedt vergrijzing van de bevolking op. Consequenties hiervan, 
maar ook van de vermaatschappelijking van de zorg en extramuralisering, 
moeten in beeld komen en op lokaal niveau worden opgepakt.

De nieuwbouw van 3 woningen in het bestaande stedelijke gebied draagt bij aan het 
realiseren van de doelstellingen van de regionale woonvisie.
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3.3 Gemeentelijk beleid

3.3.1 Visie 2020 
Op 14 mei 2009 heeft de gemeenteraad de Visie 2020 vastgesteld. In deze visie is de 
ambitie van Ouder- Amstel in 2020 vastgesteld. Ook wordt aangegeven hoe deze 
ambitie kan worden gerealiseerd. In de Visie wordt uitgegaan van het handhaven van de 
bestaande identiteiten van de kernen. Door  toevoeging  van  toegesneden  kwalitatieve  
woningvoorraad  komen  langzamerhand  nieuwe  en  jonge  inwoners  de  gemeente 
verrijken. Dat geeft energie en synergie in de lokale samenleving. Het voorliggende 
bestemmingsplan dat de bouw van 3 woningen mogelijk maakt levert een bijdrage aan 
de uitgangspunten van de Visie 2020.

3.3.2 Woonbeleid Ouder- Amstel 2012 -2015

De gemeenteraad heeft op 26 april 2012 het Woonbeleid Ouder- Amstel 2012-2015 
vastgesteld. Dit beleid geeft uitvoering aan de Visie 2020, de Structuurvisie Ouder-
Amstel 2007 en het Collegeprogramma 2010-2014. De ambitie is gericht op 
woningzoekenden van binnen maar ook van buiten de gemeente die zich willen en 
kunnen vestigen in Ouder-Amstel. Uitgangspunt is behoud van de kernvoorraad en waar 
mogelijk uitbreiden door nieuwbouw. Doordat de bestaande kernen niet heel veel meer 
kunnen groeien moet er voorzichtig en met een duidelijke visie met de beschikbare 
ruimte om worden gegaan waarbij het vooral belangrijk is om het gat tussen vraag en 
aanbod zoveel mogelijk in te vullen door te bouwen voor de vraag en te zorgen voor een 
uitbreiding en diversiteit van de woningvoorraad. Het woonbeleid is er op gericht om het 
dorpse woonmilieu van de kern Ouder-Amstel te behouden. Dat neemt niet weg dat op 
sommige plekken iets meer ingezet kan worden op stedelijkheid. Vanzelfsprekend is dat 
in gebieden waar de invloed van de stedelijke omgeving het grootst is. Bij nieuwe 
ontwikkelingen is het daarom van belang dat rekening gehouden wordt met het 
schaalniveau en de bebouwingstypologie van de omgeving waarin de ontwikkeling 
plaatsvindt. Een belangrijke verschuiving in het gemeentelijk woonbeleid is het loslaten 
van doelgroepen. 

Eén type woning dient door verschillende huishoudens bewoond te kunnen worden. 
Voorkomen moet worden dat woningen specifiek voor één aandachtsgroep worden 
gebouwd waardoor deze in de toekomst minder geschikt zouden zijn voor andere 
aandachtsgroepen. De doelstelling daarbij voor komende jaren is flexibel en 
toekomstgericht bouwen. Een andere belangrijke reden om woningbouwprogramma's 
niet alleen af te stemmen op doelgroepen is dat de marktvraag moet bepalen welk 
woningaanbod wordt gerealiseerd. Ook daarom wil de gemeente bij nieuwbouw 
projecten wel rekening houden met aandachtsgroepen maar niet de verplichting 
opleggen om voor één bepaalde doelgroep te bouwen, behalve zorgbehoevenden. 

De voorgenomen nieuwbouw van 3 woningen draagt bij aan de uitvoering van het 
gemeentelijke woonbeleid.
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HOOFDSTUK 4 Milieu-  en omgevingsaspecten

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de milieuaspecten die van belang zijn voor 
de uitvoerbaarheid van de ontwikkeling. Het bevat een inventarisatie van de 
verschillende milieu- en omgevingsaspecten, alsmede de resultaten van de verschillende 
onderzoeken.

4.1 Bodem

Wet bodembescherming
Het bodembeleid is gebaseerd op een balans tussen maatschappelijke dynamiek en 
gezondheidsrisico's. Uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit geen onaanvaardbaar risico 
voor de gebruiker mag vormen. Is dat wel het geval, dan spreken wij van een ernstig en 
spoedeisend geval van bodemverontreiniging. Deze gevallen moeten op korte termijn 
worden gesaneerd of het gebruik en/of de functie moet worden gewijzigd zodat de 
verontreiniging geen risico vormt.
De bodemkwaliteit kan ook een acceptabel risico vormen. We spreken dan van een 
ernstig geval en een potentieel risico. Een ernstig geval met potentiële risico's hoeft niet 
gesaneerd te worden, omdat het opheffen van potentiële risico's niet kosteneffectief is.
Het loont wel te saneren wanneer er toch al grondwerk plaatsvindt. Daarom is het 
verboden om in ernstig verontreinigde grond te werken zonder saneringsdoel. De 
saneringshandeling dient gemeld te worden bij het bevoegd gezag (de Provincie Noord-
Holland).
Procedures en normen voor onderzoek en sanering van de bodem zijn nader uitgewerkt 
in de Circulaire bodemsanering 2012. De norm voor een ernstig geval is de 
interventiewaarde; de norm voor spoedeisendheid is het saneringscriterium.
Bij handelingen en activiteiten op of in de grond dient een historisch bodemonderzoek 
conform NEN5725 te worden uitgevoerd om na te gaan of de bodem op een locatie 
mogelijk verdacht is. Een locatie is verdacht als er aanwijzingen zijn dat er in het 
verleden bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden (puntbronnen) of als er 
sprake is van achtergrondconcentraties die hoger zijn dan het bodemgebruik toestaat.
Bij puntbronnen kan gedacht worden aan (voormalige) bedrijfsactiviteiten, ondergrondse 
brandstoftanks en sloop van asbesthoudende bouwwerken. Verhoogde 
achtergrondconcentraties worden in Amstelveen aangetroffen in het "bovenland", het 
niet verveende landschap. De ontgravingskaart (zie hierna) wordt bij ruimtelijke 
onderbouwingen voor bestemmingsplannen en bij aanvragen voor 
omgevingsvergunningen geaccepteerd als bewijsmiddel ten aanzien van 
achtergrondconcentraties.
Is de locatie verdacht, dan dient een verkennend bodemonderzoek conform NEN5740 te 
worden uitgevoerd en zo nodig een nader onderzoek conform NTA 5755 om vast te 
stellen of er sprake is van een ernstig geval en of er sprake is van een verontreiniging 
die met spoed gesaneerd dient te worden. 

Besluit bodemkwaliteit
Het Besluit bodemkwaliteit stelt onder andere regels voor grondverzet voor grond die 
geen risico's vormt voor de gebruiker. In de Regeling bodemkwaliteit zijn richtwaarden 
(kwaliteitsklassen) opgenomen voor verschillende gebruiksfuncties, die zijn gerelateerd 
aan bodemgebruik. Doel van de regels is om de bodemkwaliteit en bodemfunctie via 
grondverzet met elkaar in overeenstemming te brengen. Hulpmiddel hiervoor zijn de 
bodemkwaliteitskaarten zoals die zijn opgenomen in de regionale Nota bodembeheer. 
De bodemfunctiekaart is verdeeld in zones waarvan het huidige en toekomstige gebruik 
is weergegeven. De bodemfuncties zijn "Industrie", "Wonen" en "Overig". De 
bodemfuncties bepalen de toepasbaarheid van grond, omdat de functie is gekoppeld aan 
een kwaliteitsklasse. 
De ontgravingskaart geeft de aanwezige bodemkwaliteit aan via zones van 
bodemkwaliteitsklassen "Industrie", "Wonen" en "Overig". 



18

Relevantie plangebied
Ten behoeve van het initiatief is bodemonderzoek verricht (zie bijlage 1, Verkennend 
bodemonderzoek Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolstraat
Ouderkerk aan de Amstel’, APS Milieu B.V. Uit dit verkennende bodemonderzoek is 
gebleken dat de bovengrond (MM01, zand, sterk puin) is matig verontreinigd  is met zink 
en lood en licht verontreinigd is met kobalt, nikkel, koper, cadmium, kwik, PAK en PCB. 
De grond wordt hiermee indicatief als klasse industrie geclassificeerd. De bovengrond 
(MM02, zand, sporen puin) is sterk verontreinigd met koper en lood en licht 
verontreinigd met zink, molybdeen, kwik en PAK. De grond wordt hiermee indicatief als 
niet toepasbaar geclassificeerd. De ondergrond (MM03, veen) is licht verontreinigd met 
molybdeen en kwik. De grond wordt hiermee indicatief als klasse wonen geclassificeerd.
Het grondwater is licht verontreinigd met barium.
Geconcludeerd kan worden dat de locatie licht tot sterk verontreinigd is.
De onderzoeksresultaten vormen een belemmering voor de voorgenomen 
bouwwerkzaamheden. Op basis van onderhavig bodemonderzoek is het niet mogelijk om
vast te stellen of op de locatie sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging(>25 m3 sterk verontreinigd bodemvolume). Aanbevolen wordt 
een nader bodemonderzoek uit te voeren naar de ernst en omvang van de aangetroffen 
sterke verontreinigingen met koper en lood en matige verontreiniging met zink in de 
bovengrond. Hiertoe kunnen eerst de deelmonsters van MM01 separaat onderzocht 
worden op lood en zink en de deelmonsters van MM02 separaat onderzocht worden op 
lood en koper om een beter beeld te krijgen van de ruimtelijke verdeling van de 
aangetroffen verontreinigingen

Naar aanleiding van het verkennende onderzoek is aanvullend onderzoek verricht (zie 
bijlage 2, ‘Nader bodemonderzoek Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolstraat
Ouderkerk aan de Amstel’, APS Milieu B.V).  Uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van 
een  sterke verontreiniging met lood en zink in de bodem is. Op basis van de 
onderzoeksresultaten wordt aangenomen dat de sterke verontreinigingen
over een oppervlakte van circa 500 m2 aanwezig zijn. De verontreiniging is vanaf 0 tot
minimaal 1,0 m-mv aanwezig. Geschat wordt dat minimaal 500 m3 grond sterk
verontreinigd is met zink en/of lood. Geconcludeerd wordt dat op de locatie sprake is 
van een geval van ernstige bodemverontreiniging (>25 m3 sterk verontreinigd 
bodemvolume) met zink en/ of lood. 

Tevens is nader onderzoek naar asbest uitgevoerd, zie bijlage 3 Nader 
bodemonderzoek+ verkennend- en nader onderzoek asbest in grond, APS Milieu B.V. en 
bijlage 4, Nader bodemonderzoek asbest, APS Milieu B.V. 

Uit het voorgaande en de onderzoeken blijkt dat de bodem ter plaatse geschikt kan 
worden gemaakt voor de beoogde woonfunctie maar dat daarvoor wel zal er gesaneerd 
moeten worden. Ten behoeve van de voorgenomen werkzaamheden  dient er een 
saneringsplan (BUSMelding) te worden opgesteld en ter goedkeuring te worden 
aangeboden aan de provincie Noord-Holland. De kosten van deze sanering worden 
gedragen door de initiatiefnemer, die voor eigen rekening en risico ontwikkelt en in staat 
is voor deze kosten op te draaien. Voor het aspect bodem is daarmee de uitvoerbaarheid 
van het initiatief aangetoond.

4.2 Water

Beleidsdoelen water
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Het doel van waterbeheer in Nederland bestaat van oudsher uit het beschermen tegen 
overstromingen en het ontwateren van laaggelegen gebieden. Door de 
klimaatverandering is nieuw beleid gemaakt voor deze taken van veiligheid en 
peilbeheer. Dit vereist mogelijk ruimte vanwege de versterking en verbreding van dijken 
en waterkerende werken of voor extra waterberging. Een ander doel betreft het zorgen 
voor schoon en gezond water. Voor schoon water is een goed functionerend 
watersysteem vereist met voldoende volume en doorstroming. Een ecologische 
oeverinrichting is wenselijk, maar legt beslag op de ruimte.
Grondwater wordt volop benut voor de productie van drinkwater. De laatste jaren 
ontwikkelt het grondwater zich tot een bron en/of opslagmedium voor warmte. Dit vormt 
een bijdrage aan de beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen. Efficiëntie van 
benutting is een van de redenen voor ruimtelijke ordening van de ondergrond. 

Wettelijk kader
De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater en verbetert de 
samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Voor de organisatie van het 
waterbeheer bevat het Waterbesluit de toedeling van oppervlaktewaterlichamen in 
beheer bij het Rijk en regels over het verstrekken van informatie met betrekking tot het 
waterbeheer. Ook regelt het Waterbesluit procedurele en inhoudelijke aspecten van het 
nationale waterplan en het beheerplan voor de rijkswateren en enkele inhoudelijke 
aspecten van de plannen in verband met implementatie van de kaderrichtlijn water en 
de richtlijn overstromingsrisico's. Voorts bevat het besluit bepalingen over de wijze 
waarop de aanvraag om een watervergunning wordt gedaan, waaronder de gevallen 
waarin een elektronische aanvraag wordt ingediend. 
De Waterregeling bevat regels over de organisatie van het waterbeheer, een aantal 
kaarten over de toedeling van beheer, de begrenzing van oppervlaktewaterlichamen en 
de aanwijzing van de drogere oevergebieden, alsmede regels voor gegevensverstrekking 
aan het Rijk op grond van Europese verplichtingen. Verder regelt de Waterregeling een 
enkel inhoudelijk aspect van het regionaal waterplan en de beheerplannen.
In de Waterwet is gekozen voor een systeem waarin iedere bestuurslaag haar beleid 
formuleert en dit vastlegt in plannen. De plannen geven aan wat iedere bestuurslaag wil 
doen in een bepaalde planperiode om de doelstellingen van het waterbeheer te halen. 
Deze plannen zijn bindend voor de eigen bestuurslaag. De Waterwet sluit op dit punt 
zoveel mogelijk aan bij de sturingsvisie van de Wet ruimtelijke ordening.
Om water integraal onderdeel te laten uitmaken van de ruimtelijke planning, is het nodig 
dat de ruimtelijke gevolgen van de wateropgaven in ruimtelijke plannen worden 
uitgewerkt. Om dit effectief te kunnen doen, wordt in het planstelsel van de Waterwet 
een koppeling gelegd met het planstelsel van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Dit wil 
zeggen dat de waterplannen op Rijksniveau en op provinciaal niveau ook ruimtelijke 
plannen (structuurvisies) zijn op basis van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening.

Provinciaal waterplan Noord-Holland 2010-2015, “Beschermen, Benutten, 
Beleven en Beheren”
Klimaatbestendig waterbeheer speelt een centrale rol in het Waterplan Noord-Holland 
2010-2015. Het plan is van toepassing op grond- en oppervlaktewater. Het Waterplan 
geeft de strategische waterdoelen tot 2040 en de concrete acties tot 2015. Een 
belangrijk middel voor het realiseren van deze waterdoelen is het via integrale 
gebiedsontwikkeling proactief zoeken naar kansrijke combinaties met veiligheid, 
economie, recreatie, landbouw, milieu, landschap, cultuur en natuur. In het Waterplan 
staan de ruimtelijke consequenties van het waterbeleid.

Relevantie/beschrijving plangebied 
Bij ruimtelijke ingrepen dient een watertoets te worden uitgevoerd. Doel van de 
watertoets is om de relatie tussen planvorming en de waterhuishouding te versterken. 
Bouwplannen dienen daartoe te worden getoetst door de waterbeheerder. Voor het 
onderhavige gebied is Waternet de waterbeheerder. Daarbij moeten alle gevolgen met 
betrekking tot water tegen het licht worden gehouden. Op grond van de Keur moet bij 
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een toename van meer dan 1.000 m2 bebouwd of overig verhard oppervlak binnen 
stedelijk gebied, minstens 10% van het extra bebouwde of verharde oppervlak worden 
gecompenseerd door middel van nieuw oppervlaktewater. Dit water moet worden 
gerealiseerd binnen hetzelfde peilvak en dient blijvend in open verbinding te staan met 
de rest van het watersysteem. In het onderhavige geval is er geen sprake van een 
toename van meer dan 1000 m2 bebouwing, zodat er op grond van de regelgeving van 
Waternet geen compensatiewater wordt geëist. Onderstaande figuren geven de 
bestaande verharding en de nieuwe verharding weer. Het aspect water staat de 
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan niet in de weg.

Verharding bestaand, 130 m2 aan bebouwing.
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Verharding nieuw 

4.3 Geluid

Beleidskader
De beoordeling van het aspect geluid in ruimtelijke plannen vindt zijn grondslag voor 
spoor- en wegverkeerslawaai en gezoneerde industrieterreinen in de Wet geluidhinder en 
voor vliegverkeerlawaai in de Wet luchtvaart en het bijbehorende 
Luchthavenindelingbesluit. Daarnaast vindt de beoordeling van geluid zijn grondslag in 
de Wet ruimtelijke ordening of op basis van een uitgebreide 
omgevingsvergunningprocedure zoals in het onderhavige geval, op grond van een goed 
woon- en leefklimaat.

In de Wet geluidhinder zijn voorkeursgrenswaarden vastgesteld. Als daar niet aan 
voldaan kan worden, is het in bepaalde situaties mogelijk om zogenoemde hogere 
waarden vast te stellen. De gemeenteraad van Amstelveen heeft de "Deelnota Hogere 
Waarden" vastgesteld. In deze nota is de procedure uitgewerkt om de hogere 
waardenprocedure te doorlopen. In het hogere waardenbeleid is een aantal aspecten 
opgenomen die bij de afweging van een hogere waarde een rol speelt. Deze aspecten 
zijn:
1.het heersende geluidsniveau;
2.het toetsingskader om af te wijken van het heersende geluidsniveau;
3.cumulatie en compensatie. 

Beschrijving plangebied
Het plangebied zal herontwikkeld worden naar 3 woningen met bijbehorende 
voorzieningen. De geplande geluidgevoelige bestemmingen betreffen een nieuwe situatie 
in de zin van de Wet geluidhinder. De geluidgevoelige bestemmingen zijn conform de 
Wet geluidhinder gelegen binnen de zones van een aantal wegen.
Om die reden dienen de geluidbelastingen ter plaatse van de geluidgevoelige functies 
inzichtelijk te worden gemaakt. Het plan bevindt zich niet in een zone van een spoorweg 
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zoals aangegeven op de geluidplafondkaart of op de zonekaart. Ook bevindt het plan 
zich niet in een geluidzone van een gezoneerd industrieterrein. Zowel spoorweglawaai 
als industrielawaai kunnen dan ook buiten beschouwing worden gelaten. Ook is het plan 
niet gelegen in het beperkingengebied geluid van het LIB.

Onderzocht dient te worden of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet 
geluidhinder en zo nee of hogere grenswaarden krachtens de Wet geluidhinder kunnen 
worden verleend en waar zo nodig maatregelen moeten worden toegepast.

Relevantie plangebied
In opdracht van BERGCS is door Westerveld Advies een akoestisch onderzoek verricht 
ten behoeve van het bouwplan aan de Schoolweg in Ouder-Amstel (zie bijlage 5, 
Westerveld Advies, Akoestisch Onderzoek V1, wegverkeerslawaai Nieuwbouw woningen 
Schoolweg, Ouderkerk aan de Amstel). 

Uit de onderzoeksresultaten volgt dat:
1) Direct voor de woningen ligt de Schoolweg, dit betreft een 30 km/uur weg met 
een erg lage verkeersintensiteit. De geluidsbelasting is lager dan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Er is geen verdere actie vereist.
2) Ten noorden ligt de Rondehoep Oost, dit betreft een 30 km/uur weg met een 
lage verkeersintensiteit. Mede door de grotere afstand is de geluidsbelasting lager 
dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Er is geen verdere actie vereist.
3) Ten zuiden ligt de Jan Benninghweg. Dit betreft een 50 km/uur weg. De 
geluidsbelasting bij de drie te onderzoeken woonblokken ligt ruim onder de 
voorkeursgrenswaarde. Er is geen verdere actie vereist. 
4) Ten zuiden ligt de Rijksweg A9 (Burgermeester van Sonweg). Voor de 
geluidsbelasting rond  de drie woonblokken is feitelijk alleen de Rijksweg A9 van 
belang. De geluidsbelasting is gelijk aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Er 
is geen verdere actie vereist.

Gelet op voorgaande is het project ten aanzien van het aspect geluid uitvoerbaar.

4.4 Luchtkwaliteit

Sinds 15 november 2007 zijn de hoofdlijnen voor regelgeving van de luchtkwaliteitseisen 
vastgelegd in de Wet milieubeheer (Wm). Artikel 5.16 Wm geeft weer onder welke 
voorwaarden de bestuursorganen bepaalde bevoegdheden (zoals wijzigingen van een 
bestemmingsplan) mogen uitoefenen. Als aan minimaal één van de volgende 
voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in principe geen belemmering: 
 er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een 

grenswaarde;
 een project leidt per saldo niet tot verslechtering van de luchtkwaliteit;
 een project draagt 'niet in betekenende mate' (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging;
 een project past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(NSL) of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Vanaf 1 augustus 2009 is het NSL in werking getreden. In het NSL zijn alle maatregelen 
opgenomen die de luchtkwaliteit moeten verbeteren en tevens zijn ruimtelijke 
ontwikkelingen opgenomen die de luchtkwaliteit verslechteren. Overheden zijn gehouden 
de in het NSL opgenomen maatregelen uit te voeren en kunnen het NSL gebruiken als 
onderbouwing bij plannen voor de NSL-projecten. Met het NSL laat de Nederlandse 
overheid zien hoe zij aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit gaat voldoen.

Grenswaarden
Voor de beoordeling van de situatie in de omgeving van het plan zijn met name de 
volgende grenswaarden uit de Wet milieubeheer relevant:
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 de jaargemiddelde concentraties voor stikstofdioxide (NO2) moeten vanaf 2015 
voldoen aan de grenswaarde van 40 µg/m3;

 voor fijn stof (PM10) geldt vanaf 2011 een grenswaarde van 40 µg/m3 voor de 
jaargemiddelde concentratie;

 de 24-uurgemiddelde waarde voor PM10 mag niet vaker dan 35 keer per jaar 
overschreden worden (39 keer als rekening wordt gehouden met de zogenoemde 
zeezoutaftrek);

 voor PM2,5, deeltjes nog kleiner dan PM10, zijn ook grenswaarden vastgesteld. 
Deze zijn niet strenger dan de huidige norm voor daggemiddelde concentraties 
van PM10.

Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen)
Met het Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) wordt de vestiging van 
zogeheten 'gevoelige bestemmingen' - zoals een school of kinderopvang - in de 
nabijheid van provinciale wegen (binnen 50 meter) en rijkswegen (binnen 300 meter) 
beperkt. Dat geldt voor nieuwe situaties en bestaande situaties die worden uitgebreid, 
waarbij sprake is van een (dreigende) overschrijding van de grenswaarden voor NO2 of 
PM10. 

Besluit en Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)
In het Besluit niet in betekenende mate (NIBM) bijdragen (luchtkwaliteitseisen) is 
vastgelegd wanneer een project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de 
luchtverontreiniging. Een project is NIBM als het niet meer dan 3% van de 
jaargemiddelde grenswaarde voor NO2 en PM10 bijdraagt; concreet betekent dit een 
bijdrage van maximaal 1,2 µg/m3. Met name NO2 en PM10 zorgen in Nederland nog 
voor overschrijdingen van grenswaarden, vandaar dat deze grens is gekozen.
In de Regeling NIBM is een aantal categorieën met maximale groottes aangewezen die 
NIBM zijn, waaronder woningbouw, kantoren en bepaalde inrichtingen. Als een project 
binnen de grenzen van deze Regeling valt, is verdere toetsing aan de grenswaarden niet 
nodig.

Relevantie plangebied
De ontwikkeling van voorgestelde woningbouwlocatie is ingevolge de 'Regeling niet in 
betekenende mate bijdragen' aangewezen als een categorie die niet in betekenende 
mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Als NIBM-categorie is aangewezen een 
woningbouwontwikkeling van maximaal 1500- woningen met één ontsluitingsweg. Met 
dit project worden maximaal 3 woningen mogelijk gemaakt, een 
luchtkwaliteitsonderzoek is daarom niet nodig. Het aspect luchtkwaliteit staat de 
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan niet in de weg.

4.5 Externe veiligheid

Bij externe veiligheid gaat het om de risico's die derden lopen als gevolg van bepaalde 
activiteiten. In Amstelveen gaat het met name om de risico's van inrichtingen met 
gevaarlijke stoffen, het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en door 
buisleidingen.

Besluit externe veiligheid inrichtingen
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) legt veiligheidsnormen op aan bedrijven 
die een risico vormen voor personen in de omgeving van het bedrijf. Het gaat daarbij 
onder meer om bedrijven die vallen onder het BRZO (Besluit Risico's Zware Ongevallen), 
LPG-tankstations en opslagplaatsen met gevaarlijke stoffen. 

Belangrijke begrippen in het kader van externe veiligheid zijn het plaatsgebonden risico 
en het groepsrisico. Het plaatsgebonden risico is in het Bevi gedefinieerd als het "risico 
op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die 
onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks 
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gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof of 
gevaarlijke afvalstof betrokken is". 
Het groepsrisico is gedefinieerd als de "cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 
100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het 
invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij 
een gevaarlijke stof of gevaarlijke afvalstof betrokken is".
Verder zijn kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten van belang. Kwetsbare objecten 
zijn bijvoorbeeld scholen, kantoorgebouwen met een bruto vloeroppervlak van meer dan 
1.500 m2 en woningen met een dichtheid van meer dan twee woningen per hectare. 
Beperkt kwetsbare objecten zijn onder meer sporthallen, zwembaden en woningen met 
een dichtheid van maximaal twee woningen per hectare.
Het Bevi bevat eisen voor het plaatsgebonden risico en regels voor het groepsrisico. 

Voor het plaatsgebonden risico geldt onder meer een grenswaarde van 10-6 per jaar 
voor kwetsbare objecten in nieuwe situaties. Voor het groepsrisico geldt dat de 
gemeenteraad verantwoording moet afleggen over de wijze waarop het groepsrisico is 
meegewogen in de besluitvorming.

Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev)
In dit besluit staan regels op het gebied van externe veiligheid voor de ruimtelijke 
inrichting rond wegen, waterwegen en spoorwegen met vervoer van gevaarlijke stoffen. 
Er worden bijvoorbeeld verplichte veiligheidsafstanden tot deze transportroutes 
vastgelegd.

Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)
Het Besluit externe veiligheid buisleidingen regelt de taken en verantwoordelijkheden 
van leidingexploitanten en gemeenten. De belangrijkste eisen aan bestemmingsplannen 
zijn: ruimtelijke reservering voor plaatsgebonden risico, verantwoording van het 
groepsrisico en een ruimtelijke reservering voor zogenoemde belemmeringenstroken 
met een aanlegvergunningenstelsel.

Relevantie plangebied
Inrichtingen: In de nabijheid van de locatie zijn geen inrichtingen aanwezig die onder het 
Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen vallen. De grenswaarde voor het plaatsgebonden 
risico en de oriënterende waarde voor het groepsrisico worden ter plaatse van de locatie 
daarom niet overschreden.

Transport: Over de rijksweg A9 worden gevaarlijke stoffen getransporteerd. De locatie 
ligt echter op meer dan 200 meter afstand van deze weg en daarmee buiten het 
invloedsgebied. De grenswaarde voor het plaatsgebonden risico en de oriënterende 
waarde voor het groepsrisico worden ter plaatse van de locatie daarom niet 
overschreden.

Buisleidingen: Er bevinden zich geen buisleidingen in of nabij de locatie die van 
betekenis zijn voor  de uitvoering van het project.

Het aspect externe veiligheid staat de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan niet in 
de weg.

4.6 Flora & fauna

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. Deze wet 
vervangt drie oude wetten: de Natuurbeschermingswet 1998 (gebiedsbescherming: 
Natura 2000), de Flora- en faunawet (soortenbescherming) en de Boswet 
(kapvergunningen).Voor ruimtelijke ingrepen die resulteren in overtreding van één of 
meer artikelen van de Wnb moet ontheffing worden aangevraagd. Voor een aantal 
soorten geldt daarenboven het beschermingsregime van de Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijn. Voor werkzaamheden die uit een bestemmingsplan voortvloeien dient 
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voor de start van die werkzaamheden ontheffing te worden aangevraagd indien 
beschermde soorten voorkomen. Bij de vaststelling van het plan dient duidelijk te zijn of 
en in hoeverre een ontheffing kan worden verkregen. 
Voor alle in de wet genoemde diersoorten (inclusief vogels) geldt dat het verboden is 
individuen van deze soorten (opzettelijk) te doden of te vangen. Bovendien is het 
verboden nesten (en eieren) en (vaste) voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van 
dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen dan wel weg te nemen. Voor de in de 
wet genoemde plantensoorten geldt dat het verboden is exemplaren in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen. In de Wnb worden drie beschermingsregimes onderscheiden 
voor beschermde soorten. Voor de eerste twee regimes gelden aanvullende 
verbodsbepalingen.

Relevantie plangebied
Ten behoeve van het initiatief is een zogenaamde quickscan Flora en fauna uitgevoerd 
(zie bijlage 6, Houter Ecologie, Quickscan Wet Natuurbescherming Schoolweg, 
Ouderkerk a/d Amstel.
Conclusie hieruit is dat de Natuurbeschermingswet de uitvoerbaarheid van 
bestemmingsplan niet in de weg staat. Het is wenselijk om de werkzaamheden buiten 
het broedseizoen van vogels uit te voeren (globaal 15 maart - 15 juli), om overtreding 
van de Wet natuurbescherming te voorkomen. Indien broedgevallen ten tijde van de 
werkzaamheden aanwezig zijn mogen deze niet worden verstoord of vernietigd.

4.7 Cultuurhistorie en archeologie

Op het gebied van cultuurhistorie is met name de Monumentenwet relevant voor 
bescherming van onroerend goed. Bescherming van aardkundige waarden is geregeld in 
de Provinciale Ruimtelijke Verordening, behorend bij de Ruimtelijke Structuurvisie.
Wat archeologie betreft dient rekening gehouden te worden met de Wet op de 
archeologische monumentenzorg. Zo is het van belang dat bij ruimtelijke plannen in een 
zo vroeg mogelijk stadium rekening wordt gehouden met archeologische waarden om 
verstoring van die waarden te voorkomen. De gemeente Haarlemmermeer heeft voor de 
gehele polder aangegeven op welke plekken en in welke gevallen archeologisch 
onderzoek vereist is.

Relevantie plangebied
Cultuurhistorie
De historische kern van Ouderkerk aan de Amstel sinds 1990 aangewezen als beschermd 
dorpsgezicht en daarbinnen bevinden zich diverse monumenten. De locatie van de 
voorgenomen nieuwbouw ligt echter op ruime afstand van het beschermd dorpsgezicht 
(ongeveer 200 meter) en tussen het beschermd dorpsgezicht en de locatie bevindt zich 
al bebouwing. De voorgenomen nieuwbouw heeft mede daarom geen gevolgen voor het 
beschermd dorpsgezicht en zich daarbinnen bevindende monumenten. De te slopen 
bebouwing op de locatie heeft geen bijzondere cultuurhistorische betekenis. Ook zijn er 
geen andere cultuurhistorisch waardevolle elementen aanwezig.

Archeologie
Als gevolg van de Wet op Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) is het verplicht om 
bij alle  ruimtelijke besluiten het archeologisch belang een volwaardige plaats toe te 
kennen. De wet vraagt de gemeenten om in de voorbereidingsfase van een nieuw 
bestemmingsplan (of vergelijkbare procedure) inventariserend archeologisch onderzoek 
te laten uitvoeren. Op grond van het vigerende bestemmingsplan is een archeologisch 
bureauonderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat voor het gehele plangebied van het 
geldende bestemmingsplan, inclusief de locatie van de voorgenomen nieuwbouw, 
een lage archeologische verwachting geldt. Het is daarom niet aannemelijk dat er tijdens 
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werkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen. Het aspect cultuurhistorie 
en archeologie staat de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan niet in de weg.

4.8 Kabels en leidingen
Binnen het plangebied bevinden zich geen planologische kabels en/of leidingen waarmee 
bij een planontwikkeling rekening moet worden gehouden. Het aspect kabels en 
leidingen vormt geen belemmering voor de gewenste (her)ontwikkeling met 
woningbouw.

4.9 Bedrijven en milieuzonering

Voor bedrijven en milieuzonering is tot op heden geen concreet wettelijk kader 
voorhanden voor de ruimtelijke inpassing van bedrijven en de inpassing van woningen.
De grondslag voor het opnemen van bedrijven en bijhorende zonering is de 'goede 
ruimtelijke ordening'. Een breed erkende handreiking die hierbij door gemeenten wordt 
gehanteerd bij o.a. het maken van een bestemmingsplan, is de VNG-uitgave 'Bedrijven
en milieuzonering'. Het doel van zonering is het binnen het ruimtelijk kader zoveel 
mogelijk voorkomen van hinder en gevaar bij milieugevoelige functies door 
milieubelastende functies. Verder biedt het een zekerheid aan bedrijven dat zij hun 
activiteiten duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen blijven uitoefenen. 
Tenslotte zijn er mogelijkheden voor zowel functiemenging als functiescheiding.

Het gaat er bij milieuzonering om dat in bestemmingsplannen de ruimtelijk relevante 
milieuaspecten geluid, geur, stof en gevaar worden meegenomen en dat per aspect de 
geldende richtafstanden in acht worden genomen. De grootste richtafstand is hierbij 
bepalend voor de milieucategorie. Geluid is in dergelijke gevallen vaak maatgevend. 
Naast deze VNG-methode voor zonering, moeten ook de wettelijke zoneringen van de 
Wet geluidhinder en het BEVI/ Vuurwerkbesluit bij het bestemmen van bedrijven in acht 
worden genomen.

Relevantie plangebied
Het initiatief bevindt zich niet in de onmiddellijke nabijheid van bedrijven waarbij met 
deze planontwikkeling  rekening moet worden gehouden. Het aspect bedrijven en 
milieuzonering staat de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan niet in de weg.

4.10 Verkeer en parkeren
Indien een ruimtelijk plan voorziet in de toevoeging van verkeersaantrekkende functies 
dienen de gevolgen voor de verkeer- en parkeersituatie te worden beoordeeld. 
De ontsluiting van de woningen zal plaatsvinden via de Schoolstraat. Voor de woningen  
zal parkeergelegenheid gerealiseerd worden op het eigen terrein middels een eigen 
Binnen het paraplu bestemmingsplan parkeren voor de gemeente Ouder-Amstel wordt 
gebruik gemaakt van een dynamische verwijzing naar de CROW-publicatie 317 
'kencijfers parkeren en verkeersgeneratie'. Deze uitgave toetst ontwikkelingen naar aard 
en omvang van de nieuwe functie, verstedelijkingsgraad van de betreffende gemeente 
en locatie binnen de gemeente. Per functie is een tabel uitgewerkt waarin per 100 m2 
bruto vloeroppervlak van de nieuwe functie de te realiseren parkeerplaatsen zijn 
opgenomen tussen een minimum en maximum aantal parkeerplaatsen. Over het 
algemeen wordt voor nieuwe ontwikkelingen het gemiddelde van dit minimum en 
maximum gekozen. Hiervan kan worden afgeweken, maar dan wel binnen de gestelde 
marge van het minimum en maximum. Voor de uitzonderingsgevallen zijn er 
afwijkingsmogelijkheden. Op basis van deze kencijfers gelden voor deze vrijstaande 
woningen een parkeernorm van 1,9/2,7 (minimaal/ maximaal). Voor bezoekersparkeren 
geldt een norm van 0,3 per woning. Op basis van 3 woningen dienen er (afgerond) 
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minimaal 6 parkeerplaatsen beschikbaar te zijn en in totaal één bezoekersparkeerplaats.  
De drie woningen krijgen 2 parkeerplaatsen voor de garages, in de garage zijn 2 
parkeerplekken opgenomen. Daarnaast is er nog één bezoekersparkeerplek op het 
binnenterrein voorzien.

Voor de berekening van verkeersgeneratie kan ook gebruik worden gemaakt van de 
CROW-publicatie 317. De publicatie gaat in op parkeerkencijfers en kencijfers 
verkeersgeneratie voor ongeveer honderd bestemmingen. Conform de CROW publicatie 
317 is het gebied aan te merken als een niet stedelijk gebied/rest bebouwde kom. Op 
basis van deze typebepaling kan voor een woning worden uitgegaan van een 
verkeersgeneratie van ongeveer 7 motorvoertuigen per etmaal. Nu ingevolge het 
bestemmingsplan maximaal 3 woningen zijn toegestaan, bedraagt de extra 
verkeersgeneratie ten behoeve van deze 3 woningen ongeveer 21 mvt/etmaal. Gelet op 
de relatief geringe toename van het aantal extra verkeersbewegingen en het feit dat 
deze extra verkeersgeneratie zal opgaan in het bestaande verkeersbeeld ter plaatse 
zullen deze extra verkeersbewegingen niet leiden tot een onaanvaardbare aantasting 
van het woon- en leefklimaat ter plaatse. Gelet op voorgaande bestaan er t.a.v. van de 
aspecten verkeer en parkeren geen belemmeringen in de uitvoerbaarheid van dit 
bestemmingsplan.

4.11 M.e.r.- beoordeling

Kader
Op 1 april 2017 is het Besluit m.e.r. aangepast. Het besluit is aangepast omdat de 
Europese rechter heeft geoordeeld dat de drempelwaarden voor m.e.r.-
beoordelingsplichtige activiteiten onvoldoende recht deden aan de vraag of er sprake is 
van "aanzienlijke gevolgen voor het milieu". Het gewijzigde besluit is op 7 juli 2017 in 
werking getreden en de drempelwaarden zijn nu indicatief. Dat betekent dat als een 
project (ruim) onder de drempelwaarden blijft er toch een toetsing moet worden gedaan. 
Het bevoegd gezag moet zich er van vergewissen dat er daadwerkelijk geen aanzienlijke 
gevolgen voor het milieu zijn. 
Bij de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met een 
oppervlakte van 100 hectare of meer of als de ontwikkeling een aaneengesloten gebied 
en 2000 woningen of meer omvat is er een beoordelingsplicht. De drempelwaarden in 
het Besluit m.e.r. (kolom 2-'gevallen' in de D-lijst) zijn gebaseerd op algemene 
kenmerken van een activiteit en een globale aanname dat bij gevallen onder de 
drempelwaarde geen belangrijke nadelige milieugevolgen zullen optreden. Dat hoeft 
echter niet altijd het geval te zijn: in bepaalde gevallen kan een activiteit met een 
kleinere omvang wel degelijk belangrijke nadelige milieugevolgen hebben.
De consequentie van de nieuwe regeling is dat in elk besluit of plan, dat betrekking heeft 
op activiteiten, die voorkomen op de D-lijst aandacht moet worden besteed aan m.e.r. 
Er zal een toets moeten worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen 
kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets, die dus een nieuw element is in de m.e.r.-
regelgeving, wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd. Het bevoegd 
gezag moet zich er van vergewissen dat er daadwerkelijk geen aanzienlijke gevolgen 
voor het milieu zijn en hierover een separaat besluit nemen.
Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden:
• belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) 
noodzakelijk;
• belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een 
m.e.r.-beoordeling plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor een plan-MER.
De vormvrije m.e.r.-beoordeling is dus altijd nodig als een besluit of plan wordt 
voorbereid over activiteiten die voorkomen op de D-lijst. Voor de vormvrije m.e.r.-
beoordeling bestaan geen vereisten voor de vorm, maar wel voor de inhoud.
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Relevantie plangebied
Het plan blijft, met 3 woningen en bijbehorende (parkeer)voorzieningen, ruim beneden 
de drempelwaarde zoals opgenomen in het Besluit m.e.r. (kolom 2-'gevallen' in de D-
lijst). In categorie D11.2 is voor "de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 
ontwikkelingsproject", een drempelwaarde van 100 hectare of meer, of 2.000 of meer 
woningen opgenomen.  In het kader van de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan is 
onderzoek gedaan naar de milieu-  en omgevingsaspecten (zie paragrafen 4.1 tot en 
met 4.10). Uit de beoordeling van deze milieu- en omgevingsaspecten blijkt dat er geen 
'omvangrijke negatieve milieueffecten' optreden als gevolg van de realisatie van dit plan. 
Uit het onderzoek dat in het kader van dit bestemmingsplan is uitgevoerd is gebleken 
dat de planontwikkeling niet tot significante nadelige effecten zal leiden. Omvangrijke 
negatieve milieueffecten zijn hierdoor uitgesloten, waardoor het opstellen van een plan-
m.e.r. niet nodig is. Het aspect m.e.r.-beoordeling vormt hiermee geen belemmering 
voor de uitvoerbaarheid van het plan
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HOOFDSTUK 5 Uitvoerbaarheid

5.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

De maatschappelijke uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan wordt getoetst aan het 
vooroverleg met de reguliere overlegpartners en een inspraakperiode voor reacties 
van bewoners en andere belanghebbenden. De reacties uit het vooroverleg zullen 
voorzien van een beantwoording opgenomen worden in het bestemmingsplan. 

De termijn van he vooroverleg inzage liep van {...}. Gedurende deze termijn zijn 
wel/geen inspraakreacties/vooroverlegreacties ingediend.

5.2 Juridische uitvoerbaarheid

Het perceel is in eigendom van de aanvrager. Voor wat betreft het grondeigendom is het 
bouwplan dan ook uitvoerbaar.

5.3 Grondexploitatie en economische uitvoerbaarheid

5.3.1 De financiële uitvoerbaarheid

De realisatie van het project is in handen van één ontwikkelende partij. Met deze partij 
heeft de gemeente een zogenaamde anterieure overeenkomst gesloten. Niet is gebleken 
dat de ontwikkelende partij(en) over onvoldoende middelen beschikt om de bedoelde 
ontwikkelingen te kunnen realiseren en de exploitatiebijdrage aan de gemeente te 
voldoen. 

5.3.2 De vorm van het kostenverhaal van de grondexploitatiekosten

Sinds 1 juli 2008 is de gemeente op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening verplicht om bij het mogelijk maken van een bouwplan als bedoeld in artikel 
6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, een exploitatieplan vast te stellen ten 
behoeve van het verhalen van de door de gemeente te maken kosten, tenzij 
voorafgaand aan de vaststelling van de bestemmingswijziging een overeenkomst tot 
stand is gekomen waarin dit kostenverhaal is verzekerd. 

Om gemaakte kosten te verhalen dient gelet op artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening een exploitatieplan vastgesteld te worden voor gronden waarop een bij 
algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. (Zie artikel 
6.2.1. Bro)
Voorliggend project voorziet in de bouw van 5 woningen en betreft derhalve een 
bouwplan waarvoor in principe een exploitatieplan dient te worden opgesteld.
In afwijking van bovenstaande hoeft er geen exploitatieplan vast te worden gesteld, 
indien:
1. het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden 

anderszins verzekerd is. 
2. het bepalen van een tijdvak of fasering niet noodzakelijk is, en
3. het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van niet noodzakelijk is. 
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Ten behoeve van onderhavig grondexploitatie heeft de gemeente  met de ontwikkelende 
partij een anterieure overeenkomst gesloten waarin de kosten voor de grondexploitatie 
worden verhaald op deze ontwikkelende partij. Het is niet nodig een tijdvak of fasering 
of regels dan wel een uitwerking van regels publiekrechtelijk op te leggen. Hiermee is 
het verhaal van kosten anderszins verzekerd. Het opstellen van een exploitatieplan is 
daarom niet meer noodzakelijk. 
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HOOFDSTUK 6 Juridische aspecten

6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke bestemmingen in het plan zijn opgenomen en 
hoe deze de inhoud van het plan regelen. Deze toelichting dient als uitleg over de wijze 
waarop de bestemmingsregels moeten worden uitgelegd en de reden waarom deze zijn 
opgenomen. In de paragraaf over het juridisch systeem wordt nader uitleg gegeven over 
de verhouding met wet- en regelgeving naast het bestemmingsplan. In de 
handhavingsparagraaf is aangegeven hoe het bestemmingsplan wordt gehandhaafd.

6.2 Opzet regels en verbeelding
De regels en de verbeelding vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het 
bestemmingsplan. De toelichting is niet juridisch bindend, maar kan wel gebruikt worden 
als nadere uitleg bij de regels. Op de bij het bestemmingsplan behorende verbeelding 
zijn alle noodzakelijke gegevens ingetekend. Er wordt onderscheid gemaakt in 
(dubbel)bestemmingen en aanduidingen. 
De bestemmingen zijn de belangrijkste elementen. De op de verbeelding opgenomen 
bestemmingen zijn in overeenstemming met de Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen (SVBP2012). Door deze standaarden wordt de kleur en de 
codering van de bestemmingen bepaald. De bestemmingen zijn op het renvooi 
weergegeven in alfabetische volgorde. Elke op de verbeelding weergegeven bestemming 
is gekoppeld aan een bestemmingsregel in de regels. De regels laten vervolgens bij elke 
bestemming zien op welke wijze de gronden binnen de desbetreffende bestemming 
gebruikt en bebouwing mogen worden. Daarbij wordt onder meer verwezen naar 
aanduidingen op de verbeelding. Aanduidingen in samenhang met de regels, geven 
duidelijkheid over datgene wat binnen een bestemmingsvlak al dan niet is toegestaan. 

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken: 
- De 'Inleidende regels', bestaande uit een begrippenlijst en regels met betrekking 

tot de 'wijze van meten'. 
- De 'Bestemmingsregels', die in dit bestemmingsplan te onderscheiden zijn in 

regels voor 'gewone', rechtstreekse bestemmingen en dubbelbestemmingen. 
- De 'Algemene regels' die in principe betrekking hebben op alle bestemmingen die 

in het plangebied voorkomen. 
- De 'Overgangs- en slotregels', die bestaan uit het overgangsrecht (voor 

bestaande bouwwerken en bestaand gebruik dat van het bestemmingsplan 
afwijkt) en de naam waaronder het bestemmingsplan moet worden aangehaald. 

Inleidende regels
In artikel 1 zijn de begripsbepalingen opgenomen. Begripsbepalingen zijn nodig om een 
planologisch - juridische precisering ten opzichte van het algemeen spraakgebruik te 
verkrijgen. In beginsel dient er voor gewaakt te worden een begrip een sterk van het 
spraakgebruik afwijkende betekenis te geven. Begripsbepalingen zijn alleen dan nodig 
indien het begrip gebruikt wordt in de planregels en dit begrip zonder nadere definitie tot 
verwarring zou kunnen leiden. Men kan voorts een definitie nodig hebben indien een 
term of woord in verschillende wettelijke regelingen niet dezelfde betekenis heeft, of 
wanneer men een woord wil afzetten tegen een ander woord (bijvoorbeeld woning 
tegenover zomerhuis). Een aantal begrippen is vastgelegd in de RO - Standaarden, een 
uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Van de definiëring van deze 
begrippen, mag niet worden afgeweken.

In het artikel 'Wijze van meten' is aangegeven hoe moet worden gemeten. Het betreft 
hier technische zaken die deels landelijk zijn voorgeschreven en deels aanvullend zijn 
opgenomen. Daar waar het in het algemeen spraakgebruik wel duidelijk is wat wordt 
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bedoeld met bijvoorbeeld de hoogte van een gebouw, is het in juridische zin toch van 
belang om aan te geven dat daarbij gemeten moet worden vanaf het 'peil' tot het 
hoogste punt van het gebouw. Daarbij wordt het begrip 'peil' uitgelegd onder de 
begripsbepalingen. Over de wijze waarop in algemene zin 'gemeten' moet worden 
bestaat zo dus geen verschil van mening.

Bestemmingsregels
In de regels zijn regelingen opgenomen voor de bestemmingen  Tuin, Water, en Wonen. 
In het algemeen is voor het bouwen van belang dat de gebouwen binnen een bouwvlak 
moeten worden gebouwd. Voor bijbehorende bouwwerken is in de bouwregels van de 
woonbestemmingen aangesloten op de regeling van het vergunningsvrij bouwen. De 
bestemmingen kennen verder nog enkele mogelijkheden om af te wijken van de 
bouwregels evenals een aantal specifieke gebruiksregels, met betrekking tot aan huis 
verbonden beroepsuitoefening en strijdig gebruik. 

Algemene regels
In dit hoofdstuk zijn de regels opgenomen die betrekking hebben op het gehele 
plangebied en alle andere regels in het bestemmingsplan, zoals algemene 
afwijkingsregels. Ook de parkeerregels zijn opgenomen in dit hoofdstuk. In deze regel 
wordt dynamisch verwezen naar het geldende parkeerbeleid van de gemeente 
Ouderamstel. Dit heeft tot gevolg dat, indien in het kader van het bestemmingsplan 
gebouwd kan worden of een gebruikswijziging kan plaatsvinden, op basis van het 
bestemmingsplan altijd het op dat moment actuele geldende parkeerbeleid van de 
gemeente Ouderamstel gehanteerd moet worden bij het verlenen van de benodigde 
omgevingsvergunning.

Overgangsrecht 
Het overgangsrecht heeft tot doel de rechtszekerheid te verzekeren ten aanzien van 
bouwwerken die op het tijdstip van de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan gebouwd zijn of op grond van een reeds verleende of een nog 
te moeten afgeven bouwvergunning, gebouwd mogen worden en afwijken van de 
bebouwingsregels in dit plan. Zij mogen blijven staan of, als een bouwvergunning is 
verleend, worden gebouwd zolang de afwijking maar niet wordt vergroot en het 
bouwwerk niet (grotendeels) wordt vernieuwd of veranderd. Ook het gebruik van 
gronden en de daarop staande opstellen dat – op het tijdstip dat het bestemmingsplan 
rechtsgeldig wordt – afwijkt van de gegeven bestemming, is in het overgangsrecht 
geregeld. Het afwijkende gebruik mag worden voorgezet of gewijzigd in 
een ander gebruik, zolang de afwijking van het bestemmingsplan niet vergroot wordt. 

Slotregel 
In de slotregel wordt aangegeven op welke wijze de regels van het bestemmingsplan 
kunnen worden aangehaald.
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6.3 Handhaving
Het bestemmingsplan is het juridisch instrument om te bepalen welke ruimte voor welke 
bouw- en gebruiksactiviteiten aangewend mag worden. In dit bestemmingsplan zijn 
voorschriften opgesteld waarbij het beoogde gebruik van gebouwen en bouwwerken in 
principe het uitgangspunt vormt. Dit betekent dat de beoogde situatie in regels is 
vastgelegd. Het handhavingsbeleid is er op gericht dat deze regels ook worden 
nageleefd. Het bestemmingsplan bindt zowel burgers als de gemeente en is dan ook de 
basis voor handhaving en handhavingsbeleid. 
Handhaving is van cruciaal belang om de in het plan opgenomen ruimtelijke kwaliteiten 
op langere termijn daadwerkelijk te kunnen 'vasthouden'. Daarnaast is de handhaving 
van belang uit een oogpunt van rechtszekerheid: alle grondeigenaren en gebruikers 
dienen door de gemeente op eenzelfde manier aan het plan gehouden te worden. 
Met deze oogmerken is in het bestemmingsplan allereerst gestreefd naar een zo groot 
mogelijke eenvoud van de regels. Hoe groter de eenvoud (en daarmee de 
toegankelijkheid en leesbaarheid), hoe groter de mogelijkheden om in de praktijk toe te 
zien op de naleving van het bestemmingsplan. Ook geldt, hoe minder 'knellend' de 
regels zijn, hoe kleiner de kans is dat het met de regels wat minder nauw genomen 
wordt. In de praktijk worden op de lange duur vaak alleen de regels gerespecteerd, waar 
betrokkenen de noodzaak en redelijkheid van inzien. Onder handhaving wordt niet alleen 
het repressief optreden verstaan. maar ook preventie en voorlichting. Repressief 
optreden bestaat uit toezicht en opsporing en in het verlengde daarvan – na afweging 
van belangen waaronder de effectiviteit van optreden – correctie, bestaande uit sancties 
en maatregelen. De sancties en maatregelen kunnen bestaan uit het stilleggen van 
activiteiten, aanschrijvingen, bestuursdwang, strafrechtelijk optreden en de dwangsom. 
Preventief handelen bestaat uit voorlichting en vooroverleg voor het 
indienen van een aanvraag om een vergunning en voorts het weigeren van de 
vergunning en eventuele afwijkingen. 



1 Ouder-Amstel - regels bestemmingsplan Schoolweg perceel 1554.docx 

Hoofdstuk 1  Inleidende regels  

Artikel 1  Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 Plan

Het bestemmingsplan 'Ouderkerk aan de Amstel – Schoolweg perceel 1554' van de gemeente 'Ouder-
Amstel'.

1.2 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.

1.3 Aanduidingsgrens

Grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.9 Bebouwing

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

1.10 Bebouwingspercentage

Een in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het bouwperceel aangeeft dat maximaal mag 
worden bebouwd.

1.11 Bed & breakfast

Een kleinschalige accommodatie gericht op het bieden van kortdurend toeristisch nachtverblijf met de 
verzorging van ontbijt zonder dat het een zelfstandige woning/wooneenheid betreft.

1.12 Bedrijf

Een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, 
installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis 
verbonden beroepen en bed and breakfasts daaronder niet begrepen.

1.13 Bedrijf aan huis

Het door de bewoner van de woning bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van 
ambachtelijke bedrijvigheid, geheel of overwegend door handwerk, dat door zijn beperkte omvang in een 
woning en daarbij behorende bouwwerken met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend, niet 
zijnde detailhandel, behoudens de beperkte verkoop van artikelen verband houdende met de activiteiten.

1.15 Bedrijfsvloeroppervlak

De totale vloeroppervlakte van kantoren, winkels of bedrijven met inbegrip van de daartoe behorende 
magazijnen en overige dienstruimten.

1.17 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 bouwwerken, met behoud van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend.

1.18 Bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.

1.20 Bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0437.BPSchoolweg1554-
ON01 met de bijbehorende regels.

1.21 Bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.23 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.

1.25 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.

1.26 Bouwgrens

De grens van een bouwvlak.

 1.27 Bouwlaag

Een boven het peil gelegen en doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of bij benadering 
gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen binnenwerks is begrensd, zulks met inbegrip van de begane 
grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder.

1.28 Bouwperceel

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

1.29 Bouwperceelsgrens

De grens van een bouwperceel.

1.30 Bouwvlak

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.

1.31 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.

1.34 Detailhandel



Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen, 
verhuren en leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of 
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

1.37 Gebouw

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

1.41 Gevellijn

De als zodanig aangegeven lijn, waar de voorgevel van een hoofdgebouw op moet zijn georiënteerd.

1.42 Hoofdgebouw

Een gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op 
die bestemming het belangrijkst is..

1.46 Kunstwerken

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

1.49 Mantelzorg

Langdurende zorg die wordt geboden aan een hulpbehoevende, door personen uit diens sociale omgeving, 
waarbij de zorgverlening de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt, op vrijwillige, niet 
afdwingbare basis.

1.50 Ondergronds bouwwerk

Een (gedeelte van) een bouwwerk, dat is gelegen beneden peil.

1.51 Overkapping

Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, zonder eigen wanden dat aan tenminste een deel van één zijde een 
gesloten wand kent, waaronder begrepen een carport.

1.52 Peil

 Voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst; de hoogte van de kruin van de 
weg ter plaatse van de hoofdtoegang.

 Voor gebouwen in het talud van de dijk; de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende 
afgewerkte maaiveld ter plaatse van de hoofdtoegang van het gebouw.

 In andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende afgewerkte maaiveld.

1.55 Prostitutie

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

1.56 Recreatief nachtverblijf

Nachtverblijf voor recreatie door bij voorkeur wisselende gezinnen of daarmee gelijk te stellen personen, 
die hun vaste woon- of verblijfplaats elders hebben.

1.57 Seksinrichting



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

1.59 Voorgevel

Een naar de openbare weg en/of fiets- en voetpad toegekeerde gevel van een hoofdgebouw.

1.60 Voorgevellijn

Denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een gebouw tot aan de perceelsgrenzen.

1.61 Voorzieningen van algemeen nut

Voorzieningen ten behoeve van de op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, het 
telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer.

1.63 Waterhuishoudkundige voorzieningen

Waterhuishoudkundige voorzieningen zijn voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede 
wateraanvoer, waterafvoer, waterberging en waterkwaliteit. 

1.64 Waterpeil

De hoogte (het niveau) van de waterspiegel gemeten naar NAP op het moment van aanvraag van de 
vergunning, afwijking of bestemmingswijziging. Dit kan betrekking hebben op zowel oppervlaktewater als 
grondwater.

1.65 Wet/wettelijke regelingen

Indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen c.q. verordeningen e.d., 
dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op het tijdstip van de tervisielegging van het 
ontwerpplan, tenzij anders bepaald.

1.67 Woning

Een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden, 
waaronder onder andere worden begrepen zorgwoningen, studentenwoningen en expatwoningen.



Artikel 2  Wijze van meten  

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 De dakhelling

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.2 De goothoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals dakkapellen, of 
gelijksoortige uitbreidingen van een gebouw, antennes en daarmee gelijk te stellen onderdelen.

2.3 De inhoud van een bouwwerk

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.4 De bouwhoogte van een bouwwerk

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.

2.5 De oppervlakte van een bouwwerk

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op 
het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.6 Afstand tot de bouwperceelsgrens

Tussen de grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het kortst 
is.

2.7 Ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk

Vanaf het bouwkundig peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend.

2.8 Hartlijn

Vanuit het hart van de lijn wordt gemeten.



     

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels  

Artikel 3 Tuin-1

3.1  Bestemmingsomschrijving  

De voor 'Tuin - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen behorende bij de aangrenzend 
gelegen hoofdgebouwen alsmede ten behoeve van de verkeersontsluiting van (naastgelegen) gronden 
op de openbare weg.

3.2  Bouwregels 
Algemeen
In afwijking van het hieronder bepaalde onder 3.2.1. en 3.2.2. geldt dat ter plaatse van de aanduiding
‘specifieke bouwaanduiding – bebouwing uitgesloten’ dat deze gronden niet mogen worden bebouwd en
geldt tevens dat deze gronden niet dienen te worden beschouwd als erf in de zin van artikel 1 van
bijlage II  behorende bij het Besluit omgevingsrecht, zoals dat artikel luidt op het moment van de
datum van inwerkingtreding van dit plan, uitgezonderd reeds bestaande bebouwing tot ten hoogste de
bestaande maatvoering.

3.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van uitbouwen aan 
het hoofdgebouw in de vorm van entrees en erkers, met dien verstande dat:

a. de diepte van een entree en erker maximaal 1,5 meter mag bedragen, mits de afstand tot de 
voorste bouwperceelsgrens minimaal 2 meter bedraagt;

b. de breedte van een entree maximaal de helft van de breedte van de gevel van het hoofdgebouw 
mag bedragen, waaraan/-in de entree wordt gesitueerd;

c. de breedte van een erker maximaal tweederde van de breedte van de gevel van het 
hoofdgebouw mag bedragen, waaraan/-in de erker wordt gesitueerd;

d. de goothoogte van een entree en erker maximaal de hoogte van de begane grondlaag van het 
hoofdgebouw mag bedragen;

e. de bouwhoogte van een entree en erker maximaal 30 cm boven de eerste verdiepingsvloer mag 
bedragen.

3.2.2. Bouwwerken geen gebouwen zijnde

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

a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter, met dien 
verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen vóór de voorgevellijn 
maximaal 1 meter mag bedragen.

b. De bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 8 meter.
c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 

meter.

3.3   Nadere eisen  

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 
bouwwerken:

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en 
leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.



3.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, 
goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks 
noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;

b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens 
voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de 
grond.



Artikel 4 Water 

4.1  Bestemmingsomschrijving  

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. water;
b. waterberging;
c. waterhuishoudkundige voorzieningen;
d. waterlopen en waterpartijen;
e. groenvoorzieningen;
f. infiltratievoorzieningen;
g. kruisingen en overbruggingen ten behoeve van verkeersdoeleinden;
h. een aanlegsteiger is toegestaan daar waar de bestemming 'Water' grenst aan de bestemming 

'Wonen' in overleg met de waterbeheerder.

4.2  Bouwregels

4.2.1.  Bouwwerken 

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

b. Voor het bouwen van een steiger gelden de volgende regels:

1. de lengte, gemeten langs de oeverlijn, mag niet meer bedragen dan de perceelbreedte 
van de woning tot een maximum van 6 meter;

2. de breedte, gemeten haaks op de oever, mag niet meer bedragen dan 20% van de 
slootbreedte tot een maximum van 1,2 meter;

3. de hoogte mag niet meer bedragen dan 1 meter, gemeten vanaf het waterpeil.

c. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 
meter, gemeten vanaf het waterpeil.

4.2.2.  Keur 

In aanvulling op het bepaalde in artikel 4.2.1 geldt dat geen watervergunning krachtens artikel 3.1, lid 
2, sub i van de Keur is vereist voor het maken, hebben, wijzigen en verwijderen van steigers en 
afmeerpalen in wateren binnen stedelijk gebied, voor zover de steiger: 

a. minder dan 1,2 meter uit de waterkant steekt; en 
b. niet geheel of gedeeltelijk in de middenstrook, het stromingsprofiel, de vaarstrook en een rode of 

groene oeverzone ligt; en 
c. niet op meer palen rust dan nodig is om de constructie te dragen; en 
d. de onderlinge afstand tussen de palen en de afstand tot een ander werk minimaal 3 meter is; en 
e. het water vrij onder de steiger door kan stromen.

    4.3   Specifieke gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

a. het gebruiken of laten gebruiken van een steiger met de daarbij behorende gronden voor meer dan 
één ligplaats of aanlegplaats voor pleziervaartuigen per bouwperceel;

b. het gebruik als opslag-, stort- of bergplaats van andere al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen 
of producten, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming 
gerichte beheer van de gronden en noodzakelijk is voor het normale onderhoud van de gronden.

4.4   Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden



4.4.1 Verbod

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Water zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van 
werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of 
telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of 
apparatuur;

b. het aanbrengen van afbeeldingen of tekens voor commerciële doeleinden.

4.4.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 4.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden:

a. die betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
b. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
c. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
d. welke graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten 

vormen.

4.4.3 Toelaatbaarheid

Burgemeester en wethouders verlenen de vergunning, mits de door de in 4.4.1 genoemde werken of 
werkzaamheden, dan wel door de gevolgen daarvan, hetzij direct, hetzij indirect, de cultuurhistorische 
waarden van de gronden niet onevenredig worden of niet onevenredig kunnen worden aangetast, dan 
wel de mogelijkheden tot herstel van de waarden niet worden of niet kunnen worden verkleind.



Artikel 5 Wonen 

   

5.1  Bestemmingsomschrijving  

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen;
b. bed & breakfast;

met de daarbij behorende:

c. tuinen en erven;
d. parkeervoorzieningen;
e. waterhuishoudkundige voorzieningen;

f. verkeersontsluiting van (naastgelegen) gronden op de openbare weg.

5.2  Bouwregels  

5.2.1  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. Hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd.
b. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.
c. De voorgevel van een hoofdgebouw dient te worden gebouwd in dan wel maximaal tot 3 meter 

achter de voorgevellijn.
d. De goothoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven op de verbeelding.
e. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven op de verbeelding.
f. De dakhelling bedraagt minimaal 30° en maximaal 60°.

5.2.2.Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

a. De gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bij een hoofdgebouw mag ten hoogste 
50% van de oppervlakte van het bouwperceel bedragen tot:

1. 40 m2, indien het bouwperceel kleiner is dan of gelijk is aan 250 m2;
2. 60 m2, indien het bouwperceel groter is dan of gelijk is aan 250 m2;
3. 80 m2, indien het bouwperceel groter is dan of gelijk is aan 500 m2;
4. 100 m2, indien het bouwperceel groter is dan of gelijk is aan 750 m2;
5. 120 m2, indien het bouwperceel groter is dan 1.000 m2.

b. Voor aan de woning gebouwde bijbehorende bouwwerken gelden tevens de volgende regels: 

1. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 0,3 m boven de bovenkant van de 
scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw.

2. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter.
3. De diepte mag niet meer bedragen dan 3 meter, loodrecht gemeten vanuit de gevel van de 

woning waaraan wordt gebouwd.
4. De breedte van aan de achtergevel van de woning gebouwde bijbehorende bouwwerken mag 

niet meer bedragen dan de breedte van de achtergevel van de woning.

5. Aan de zijgevel van de woning gebouwde bijbehorende bouwwerken mogen op niet minder 
dan 1 meter achter de voorgevellijn en op niet meer dan 3 meter achter het verlengde van 
de achtergevel van de woning worden gebouwd.

c. Voor vrijstaande bijbehorende bouwwerken gelden tevens de volgende regels: 



1. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter.
2. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 meter.
3. In afwijking onder 1 en 2 geldt dat bij een platte afdekking de hoogte niet meer mag 

bedragen dan 3 meter.

5.2.2.Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

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

a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter, met dien 
verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen vóór de voorgevellijn 
maximaal 1 meter mag bedragen.

b. De bouwhoogte van een overkapping mag niet meer bedragen dan 3 meter, met dien verstande dat 
er slechts 1 overkapping per bouwperceel gerealiseerd mag worden en tot maximaal 30 m². 

c. De bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 8 meter.
d. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 

meter.

5.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 
bouwwerken:

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en 
leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

5.4  Afwijken van de bouwregels

5.4.1.  Aanbouw aan achterzijde

Burgemeester en wethouders kunnen door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in 5.2 ten behoeve van het bouwen van bijbehorende bouwwerken aan hoofdgebouwen tot 
maximaal 3 meter uit de oorspronkelijke achtergevel, zo nodig met overschrijding van de van de weg 
afgekeerde bebouwingsgrens, mits de afstand van de achterzijde van deze aanbouw tot de achtergevel 
van het naastgelegen aangebouwde hoofdgebouw eveneens niet meer dan 3 meter zal bedragen, met 
inachtneming van de volgende voorwaarden:

a. de breedte van de aanbouw mag maximaal de gehele gevelbreedte beslaan;
b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 0,3 m boven de bovenkant van de 

scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw.
c. de dakhelling van de aanbouw mag niet groter zijn dan die van het woonhuis, waaraan aangebouwd 

wordt;
d. de afstand van de achterzijde van deze aanbouw tot de achterperceelgrens mag niet minder dan 7 

meter bedragen;
e. de afstand van de achterzijde van deze aanbouw tot de niet-aangebouwde bijbehorende 

bouwwerken dient tenminste 3 meter te bedragen;
f. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bij een hoofdgebouw mag ten hoogste 

50% van de oppervlakte van het bouwperceel bedragen.

5.4.2  Opbouw op aangebouwd bijbehorend bouwwerk

Burgemeester en wethouders kunnen door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in 5.2 ten behoeve van het bouwen van een opbouw op een aangebouwd bijbehorende 
bouwwerk, met inachtneming van de volgende voorwaarden: 

a. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 0,3 m boven de bovenkant van de 
scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw.



b. de dakhelling van de aanbouw mag niet groter zijn dan die van het woonhuis, waaraan aangebouwd 
wordt;

c. de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken 
mag niet worden aangetast;

d. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van het samenhangend straat- en 
bebouwingsbeeld.

5.5  Specifieke gebruiksregels

     5.5.1.  Beroep aan huis

Ten behoeve van het uitoefenen van een beroep aan huis mag ten hoogste 40% van de 
vloeroppervlakte van de begane grond van de woning en/of bijbehorende bouwwerken worden gebruikt 
met een maximum van 45 m2 mits:

a. het gebruik geen ernstige c.q. onevenredige hinder voor het woonmilieu oplevert en geen afbreuk 
doet aan het woonkarakter van de omgeving; 

b. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer en het geen 
onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt;

c. geen detailhandel of horeca wordt uitgeoefend;
d. het geen bedrijven betreft die zijn genoemd in het Besluit omgevingsrecht.

     5.5.2.  Bed and breakfast

Een gebouw mag worden gebruikt voor bed and breakfast mits:

a. sprake is van een maximale oppervlakte van 65 m2;
b. in de omgeving van het gebouw geen onevenredige vergroting van de verkeers- en parkeerdruk 

optreedt;
c. het gebruik geen onevenredige afbreuk doet aan het karakter van het perceel en de omgeving.

5.5.3.  Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

a. permanente of tijdelijke bewoning, voor zover het vrijstaande bijbehorende bouwwerken betreft;
b. bewoning als afhankelijke woonruimte;
c. recreatief nachtverblijf, met uitzondering van een bed & breakfast, zoals opgenomen in 5.5.2.

5.6  Afwijken van de gebruiksregels

5.6.1  Bedrijf aan huis

Burgemeester en wethouders kunnen door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in 5.1 voor de uitoefening van een bedrijf aan huis in het hoofdgebouw of bijbehorend 
bouwwerk, met dien verstande dat:

a. de woonfunctie als hoofdfunctie behouden blijft;
b. bedoeld gebruik geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat mag opleveren en geen 

onevenredige afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt; dit betekent onder 
meer dat:

1. geen omgevingsvergunning zal worden verleend voor het uitoefenen van bedrijvigheid, dat 
onder de werking van het Besluit omgevingsrecht valt, tenzij het desbetreffende gebruik door 
middel van het stellen van voorwaarden verantwoord is;

2. het gebruik naar aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming moet 
zijn;

3. het gebruik de woonfunctie dient te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de 
activiteiten in het hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk uitvoert, tevens de gebruiker van 
het hoofdgebouw is;



c. het niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige 
beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk 
op de openbare ruimten;

d. parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden, dan wel aantoonbaar geen overlast wordt 
veroorzaakt op de openbare weg;

e. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop in het klein in verband met 
bedrijfsmatige activiteiten in of bij het hoofdgebouw;

f. maximaal 40% van het vloeroppervlak van de begane grond van het hoofdgebouw en de daarbij 
behorende bijbehorende bouwwerken ten behoeve van een beroep en/of bedrijf aan huis in gebruik 
mag zijn, zulks met een absoluut maximum van 45 m².

5.6.2 Mantelzorg

Burgemeester en wethouders kunnen door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in 5.5.3 sub a en sub b voor het gebruik van een deel van het hoofdgebouw of bijbehorende 
bouwwerken bij een woning als afhankelijke woonruimte (inwoning), met dien verstande dat:

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 maximaal één omgevingsvergunning 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 bijbehorend bouwwerk als afhankelijke woonruimte is uitsluitend toegestaan indien 
realisering van de inwoning in of aan het hoofdgebouw voor de inwoner of andere bewoner(s) 
onredelijk bezwarend is;

f. maximaal 75 m² van hoofdgebouw en/of bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten 
behoeve van de inwoning.



Hoofdstuk 3  Algemene regels  

Artikel 6  Antidubbeltelregel  

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.

        Artikel 7  Algemene bouwregels  

7.1  Algemene bepaling m.b.t. ondergronds bouwen  

7.1.1. Ondergrondse werken

Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden gelden, 
behoudens in deze regels opgenomen afwijkingen, geen beperkingen.

7.1.2. Ondergrondse bouwwerken

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden, behoudens in deze regels opgenomen 
afwijkingen, de volgende regels:

a. Ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak.
b. Het oppervlak aan ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan het toegestane 

oppervlak aan bouwwerken boven peil vermeerderd met 15 m².
c. De ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 4 meter onder 

peil.
d. Bij het berekenen van de blijkens de digitale verbeelding of deze regels geldende 

bebouwingspercentages, of van het in deze regels maximaal te bebouwen oppervlak, wordt de 
oppervlakte van ondergrondse gebouwen mede in aanmerking genomen.

 7.1.3. Afwijken van ondergronds bouwen

Burgemeester en wethouders kunnen door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in 7.1.2 sub c voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken met een ondergrondse 
bouwdiepte van maximaal 10 meter onder peil onder de voorwaarden dat de waterhuishouding niet 
wordt verstoord.

7.2  Ondergeschikte bouwdelen  

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, 
als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, liftschachten, gevel- en 
kroonlijsten, luifels, uitbouwen, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de 
overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt.



Artikel 8  Algemene gebruiksregels  

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor: 

a. seksinrichtingen;
b. escortbedrijf;
c. prostitutie;
d. sekswinkel.

Artikel 9  Algemene afwijkingsregels

Indien niet op grond van een andere bepaling kan worden afgeweken van deze regels, kunnen 
burgemeester en wethouders door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het volgende: 

a. het afwijken van de in de regels voorgeschreven maatvoering met ten hoogste 10%;
b. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting 

van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of –
intensiteit daartoe aanleiding geeft;

c. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een 
meetverschil daartoe aanleiding geeft;

d. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot 
tot maximaal 10 meter;

e. het bouwen van niet voor bewoning bestemde bouwwerken voor het wegverkeer en het openbaar 
vervoer, mits per bouwwerk:

1. de hoogte niet meer bedraagt dan 3 meter en;
2. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 10 m²;

f. het bouwen van niet voor bewoning bestemde bouwwerken van openbaar nut, zoals 
gasdrukregelstations, wachthuisjes en telefooncellen, uitgezonderd verkooppunten voor 
motorbrandstoffen en transformatorhuisjes, mits per bouwwerk:

1. de hoogte niet meer bedraagt dan 3 meter en;
2. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 10 m²;

g. het bouwen van transformatorhuisjes, mits:

1. de hoogte niet meer dan 5 meter en;
2. de oppervlakte niet meer dan 25 m² bedraagt;

h. het plaatsen van kunstwerken in artistieke zin, mits de hoogte niet meer dan 3 meter bedraagt;
i. het plaatsen van lichtmasten, mits de hoogte niet meer dan 8 meter bedraagt.

Artikel 10  Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten 
behoeve van:

a. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch betere 
realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in verband met 
de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijding mag echter niet meer bedragen dan 3 
meter en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot;

b. overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de aansluiting van 
wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of –intensiteit 



daartoe aanleiding geeft. De overschrijding mag echter niet meer bedragen dan 3 meter en het 
bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot;

c. het wijzigen van de lijst van bedrijfsactiviteiten, indien technologische ontwikkelingen of vernieuwde 
inzichten hiertoe aanleiding geven;

d. het aanpassen van opgenomen bepalingen in de voorafgaande artikelen, waarbij verwezen wordt 
naar bepalingen in wettelijke regelingen, indien deze wettelijke regelingen na het tijdstip van de 
tervisielegging van het ontwerpplan worden gewijzigd.



Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels  

Artikel 11  Overgangsrecht  

11.1  Overgangsrecht bouwwerken  

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:  

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 tenietgaan 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 tenietgegaan;  

b. eenmalig kan in afwijking van sub a een omgevingsvergunning worden verleend voor het  
vergroten van de inhoud van een bouwwerk zoals bedoeld in dit lid onder a, met maximaal  
10%;  

c. dit lid onder 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 overgangsregeling van dat plan.  

11.2  Overgangsrecht gebruik  

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:  

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 dit lid onder 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 dit lid onder a, na het tijdstip van de 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. dit lid onder 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.  



Artikel 12 Slotregel  

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Ouder-
Amstel – Schoolweg perceel 1554.
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Samenvatting 

Soort onderzoek verkennend bodemonderzoek NEN-5740 

Aanleiding tot het onderzoek omgevingsvergunning 

Projectcode R17-B385 

Opdrachtgever  Keij & Stefels Beheer B.V. 

Adres opdrachtgever Paulus Potterstraat 26 

Woonplaats en postcode 1071 DA  Amsterdam 

Locatiebenaming Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en 

Schoolweg te Ouderkerk aan de Amstel 

Locatieadres Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en 

Schoolweg 

Locatie plaats en postcode Ouderkerk aan de Amstel 

Kadastrale aanduiding Sectie G, nummer  1554 van de gemeente 

Ouder-Amstel 

Coördinaten 121954 / 478553 

Oppervlakte onderzoekslocatie 2545 m2 

Te onderscheiden deellocaties 1 

Aantal boringen en peilbuizen 12 waarvan 1  is afgewerkt met een peilbuis 

Datum veldwerk 19-05-2017

Datum watermonster 26-05-2017

Aantal analyses 4 waarvan 1 grondwateranalyse 

Aanwijzingen asbest geen 

Aangetroffen verontreinigingen bovengrond (sterk puin) o.a. matig verontreinigd 

met zink en lood 

bovengrond (sporen puin) o.a. sterk 

verontreinigd met koper en lood  

ondergrond licht verontreinigd met molybdeen 

en kwik 

Conclusies en aanbevelingen uitvoeren nader bodemonderzoek naar de ernst 

en omvang van de aangetroffen matige tot sterke 

verontreinigingen met koper, lood en zink in de 

bovengrond 
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1 Inleiding 
 

In mei 2017 heeft APS-Milieu in opdracht van Keij & Stefels Beheer B.V. te Amsterdam 

een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Perceel tussen Rondehoep Oost 

30 en Schoolweg te Ouderkerk aan de Amstel. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform BRL SIKB 2000, VKB- protocol 2001 plaatsen van 

handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 

waterpassen en VKB- protocol 2002 het nemen van grondwatermonsters. 

APS-Milieu verklaart dat er geen andere relaties bestaan met de opdrachtgever van het 

bodemonderzoek anders dan die van opdrachtgever versus opdrachtnemer. 

 

Onderstaande verklaren de veld- en/of rapportagewerkzaamheden conform de geldende 

normen en onafhankelijk van de opdrachtgever te hebben uitgevoerd. 

 

Naam:   Dhr. A.J.P. Houtman 

Onderzoeksbureau: APS Milieu B.V. 

Certificaatnummer: VB-028 

Ondertekening:  

 

 

 

Naam:   Dhr. D. Wamelink 

Onderzoeksbureau: APS Milieu B.V. 

Certificaatnummer: VB-028 

Ondertekening:  

 

 

Rapportage 2000 

Naam:   Ing. T.R.U. Wanders 

Onderzoeksbureau: APS Milieu B.V. 

Ondertekening: 

 

 

Rapportage vrijgegeven door: 

Naam:   Ing. J.J. de Vlieger 

Onderzoeksbureau: APS Milieu B.V. 

Certificaatnummer: VB-028 

Ondertekening: 
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De aanleiding tot het uitvoeren van het bodemonderzoek is de aanvraag van een bouw- of 

sloopvergunning in het kader van de gemeentelijke Bouwverordening (Woningwet). Het 

doel van een bodemonderzoek in het kader van de Woningwet is het vaststellen of de 

locatie geschikt is voor het voorgenomen gebruik. 

Een dergelijk onderzoek dient te worden uitgevoerd als verkennend bodemonderzoek 

volgens de NEN-5740, waarbij het vooronderzoek dient te voldoen aan het verminderde 

basisniveau volgens de NEN-5725. De onderzoekslocatie wordt bepaald door de 

bouwlocatie. In geval van een woonbestemming dient ook de eventuele tuin bij het huis te 

worden onderzocht. 

 

1.1 Doel en opzet van het onderzoek 

 

Doel van een verkennend bodemonderzoek is: 

 Bepalen of er al dan niet van bodemverontreiniging sprake is, conform de Wet 

Bodembescherming. 

 Eventueel bepalen of er een nader onderzoek gewenst is naar de ernst van de 

bodemverontreiniging. 

 Eventueel verkrijgen van een eerste indicatie van de verspreiding van de 

verontreiniging, zonodig door heranalyse van afzonderlijke monsters. 

 

De opzet van een verkennend onderzoek omvat de volgende fasen: 

 Vaststellen van het (juridische) kader van het onderzoek. 

 Verrichten van (historisch) vooronderzoek naar mogelijke verontreiniging. 

 Verrichten van vooronderzoek naar geohydrologie en bodemopbouw. 

 Opstellen van hypothese en onderzoeksstrategie voor het bodemonderzoek. 

 Uitvoering veldwerk (boringen, peilbuizen en bemonsteringen). 

 Uitvoering laboratoriumanalyses in een erkend RvA geaccrediteerd laboratorium. 

 Interpretatie van de resultaten van het onderzoek. 

 Toetsing van hypothese en strategie. 

 Eventueel herhalen van (enkele van) de voorgaande fasen als de hypothese en strategie 

niet toereikend blijken te zijn geweest. 

 Bepalen of er sprake is van bodemverontreiniging, en indicaties geven over de 

verspreiding ervan. 

 Eventueel bepalen of nader onderzoek gewenst is. 

 Rapportage en eindbespreking. 

APS  - Mil ieu B.V.
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1.2 Vooronderzoek 

 

De ligging van de locatie is aangegeven op de topografische kaart (bijlage 1) en tevens op 

een kadastrale tekening (bijlage 2). Ook zijn er foto's gemaakt van het onderzochte terrein 

(bijlage 8).  

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725:2009, strategie voor het uitvoeren 

van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek. In bijlage 5 is een overzicht van de 

verkregen gegevens opgenomen. 

 

De onderzoekslocatie is gelegen in Ouderkerk aan de Amstel. Het perceel is eigendom van 

mevr. G.D. de Dood en staat kadastraal bekend onder de aanduiding Sectie G, nummer 

1554 van de gemeente Ouder-Amstel. De totale oppervlakte van de onderzoekslocatie 

bedraagt 2545 m2. Uit kadastrale gegevens blijkt dat het perceel de bestemming terrein 

(grasland) heeft. In de omgeving is voornamelijk sprake van woongebied. 

 

De aanleiding voor het bodemonderzoek vormt de aanvraag van een omgevingsvergunning 

voor het bouwrijp maken van de grond. 

 

De onderzoekslocatie is grotendeels braakliggend en wordt in tweeën gedeeld door een 

pad. Op de locatie zijn enkele schuren aanwezig.  

 

Bij de gemeente Ouder-Amstel zijn gegevens opgevraagd van de bodemkwaliteit op de 

onderzoekslocatie en de ligging van ondergrondse tanks. Ook is het Bodemloket 

geraadpleegd.  

 

De gemeente Ouder-Amstel heeft tot op heden geen gegevens aangeleverd van de 

bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie en de ligging van ondergrondse tanks.  

 

Uit de geraadpleegde gegevens van het bodemloket blijkt dat op de onderzoekslocatie geen 

bodemonderzoeken bekend zijn. Ook zijn geen ondergrondse tanks en overige 

bodembedreigende activiteiten bekend.  

 

In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn de volgende historische bodembedreigende 

activiteiten bekend: 

 

Rondehoep Oost 30 Ouderkerk aan de Amstel 

 Erfverharding (niet gespecificeerd, vanaf 1930 tot heden), ophooglaag met grond 

(vanaf 1930 tot heden). 

 

Tuindorp Ouderkerk-Zuid 

 Volkstuinen (vanaf 1940 tot 2006). 
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Op het Bodemoloket staat geregistreerd dat op de locatie Rondehoep Oost 30 Ouderkerk 

aan de Amstel een sanering uitgevoerd moet worden. De resultaten van de uitgevoerde 

bodemonderzoeken (2007) zijn niet geregistreerd op het Bodemloket. Op de locatie 

Tuindorp Ouderkerk-Zuid staat geregistreerd dat een aanvullende sanering uitgevoerd 

moet worden. De resultaten van de uitgevoerde bodemonderzoeken en sanering (2001-

2008) zijn niet geregistreerd op het Bodemloket. 

 
Uit de bodemkwaliteitskaart van de regio Amstelland-Meerlanden blijkt dat de bovengrond 

en de ondergrond in de ontgravingsklasse wonen vallen.  

 

Conclusie vooronderzoek 

Op basis van het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie als onverdachte locatie 

beschouwd. Op de onderzoekslocatie zijn geen bodemonderzoeken en bodembedreigende 

activiteiten bekend. 

 

Opgemerkt wordt dat op naburige percelen wel sterke verontreinigingen zijn aangetroffen. 

Aangenomen wordt dat deze gerelateerd zijn aan ophogingen uit het verleden. Het is 

onbekend of de huidige onderzoekslocatie eveneens is opgehoogd. 

 

1.3 Asbest 

 

Bij verkennend bodemonderzoek wordt ook gekeken of er mogelijk asbest op de locatie 

aanwezig is (op gebouwen, op de grond of in de bodem). Indien dat het geval is kan dat 

eventueel leiden tot aanvullend onderzoek. 

 

In het onderhavige onderzoek zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van 

asbest. Bij visuele inspectie werd in de bodem of in de opgeboorde grond geen 

asbestverdacht materiaal aangetroffen. 
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1.4 Bodemopbouw en geohydrologie 

 

De locatie is gelegen in Ouderkerk aan de Amstel. Er is geen sprake van een 

bodembeschermingsgebied. Het maaiveld ligt op ongeveer NAP -1,75 meter. 

 

Vanaf het maaiveld tot circa 0,5 m-mv bevinden antropogene afzettingen bestaande uit 

afwisselend klei en zand (bijmengingen huisafval en puin). Daaronder bevindt zich tot 1,0 

m-mv afwisselend klei en zand (Formatie van Echteld). Van 1,0 m-mv tot 3,5 m-mv 

bevindt zich een veenlaag (Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket). Van 3,5 

m-mv tot 7,5 m-mv bevindt zich een zandlaag (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van 

Wormer). Van 7,5 m-mv tot 8,0 m-mv bevindt een veenlaag (Formatie van Nieuwkoop, 

Basisveen Laag). Van 8,0 m-mv tot 11,5 m-mv bevinden zich afwisselend zand- en 

kleilagen (Formatie van Boxtel, Laagpakketten van Wierden, Singraven en Kootwijk). Van 

11,5 m-mv tot 44,0 m-mv bevinden zich gestuwde afzettingen. 

 

In de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn geen peilbuizen bekend, die 

informatie kunnen geven van de grondwaterstand ter plaatse. (Bron: Dinoloket, d.d. mei 

2017). 
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1.5 Hypothese en strategie 

 

Aan de hand van een vooronderzoek (uitgevoerd volgens de NEN-5725) worden 

deellocaties benoemd waarvoor verschillende hypothesen gelden met betrekking tot de 

(mogelijke) bodembelasting. In de onderstaande tabel worden de deellocaties en de 

daarvoor geldende aannames (aard en voorkomen van de verontreiniging) nader 

uitgewerkt. 

 

De hoofdhypothese “onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-NL)” wordt gesteld als er 

uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting ander dan een 

regionale of landelijke diffuse achtergrondbelasting. In de grond en/of het grondwater 

worden geen verontreinigende stoffen verwacht in concentraties boven de streefwaarden of 

boven het in het gebied geldende achtergrondgehalte. Dit geldt zowel voor natuurlijke 

achtergrondgehalten als voor antropogene achtergrondgehalten waarvan de oorzaak niet 

eenduidig is aan te wijzen. 

 

De subhypothese “kleinschalig” is van toepassing op kleinere locaties (<1 ha) of op grotere 

locaties als deze kleinschalig zijn verkaveld, bebouwd zijn en/of een sterk wisselend 

gebruik kennen. 
 

Overzicht van deellocaties en gevolgde strategie 
code deellocatie strategie schaal boringen analyses opmerking 

LOCA gehele onderzoekslocatie NEN-5740 onverdacht  2545 m2    

  toplaag  9 2  

  ondergrond  2 1  

  freatisch grondwater (met PB)  1 1  
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2 Uitvoering 

 

2.1 Veldwerk 

 

Het veldwerk bestond uit het uitvoeren van boringen, het plaatsen van een peilbuis en het 

nemen van grond- en grondwatermonsters. Van alle boringen is een boorbeschrijving 

gemaakt conform de NEN-5104, welke zijn opgenomen in bijlage 4. 

 

De onderzoekslocatie is grotendeels braakliggend en wordt in tweeën gedeeld door een 

pad. Op de locatie zijn enkele schuren aanwezig. 

 

De bodemopbouw bestaat uit zand voor de bovengrond en zand, klei en veen voor de 

ondergrond. In de grond zijn bijmengingen met puin, glas, aardewerk, grind en baksteen 

aangetroffen. 

 

Het grondwater is op 26-05-2017 bemonsterd. In het veld is de grondwaterstand ingemeten 

en zijn de geleidbaarheid, pH en de troebelheid van het grondwater bepaald. De monsters 

zijn gekoeld getransporteerd en opgeslagen. 

In de onderstaande tabellen zijn de veldwerkgegevens, evenals de zintuiglijke 

waarnemingen weergegeven. 
 

Overzicht van boringen, peilbuizen en zintuiglijke waarnemingen 
boring diepte boring datum van - tot waarnemingen 

01 2,00 19-5-2017 0,50 - 1,00 matig wortelhoudend 

02 0,50 19-5-2017   

03 0,50 19-5-2017   

04 0,50 19-5-2017   

05 0,50 19-5-2017 0,00 - 0,15 uiterst puinhoudend, zwak glashoudend, 

zwak aardewerkhoudend 

  19-5-2017 0,15 - 0,50 sterk puinhoudend, matig baksteenhoudend, 

zwak grindhoudend 

06 0,50 19-5-2017   

07 2,50 19-5-2017 0,00 - 0,50 resten puin 

08 0,50 19-5-2017   

09 0,50 19-5-2017   

10 0,50 19-5-2017 0,00 - 0,50 sterk baksteenhoudend, matig puinhoudend 

11 0,50 19-5-2017 0,00 - 0,50 sporen puin 

12 2,00 19-5-2017 0,00 - 1,00 sporen puin 

 

 

Overzicht peilbuis- monstername 

PB van - tot gws EC 

(µS/cm) 

pH troebelheid (NTU) datum 

07 1,50 - 2,50 0,67 1748 6,8 18,5 26-5-2017 
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2.2 Laboratoriumonderzoek 

 

De in het veld genomen monsters zijn volgens het onderstaande schema ter analyse 

aangeboden aan een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Eventueel zijn 

grondmonsters gecombineerd tot mengmonsters. 

Bij grondwateronderzoek worden in verband met per soort analyse verschillende 

voorgeschreven wijze van bemonstering en conservering soms meerdere monsters uit een 

filter genomen. 
 

Overzicht van uitgevoerde analyses en samenstelling mengmonsters grond 
code omschrijving deelmonsters analyse pakket 

MM01 mengmonster bovengrond (zand, sterk puin) 05 (0,15 - 0,50) 

10 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket incl LUOS 

MM02 mengmonster bovengrond (zand, sporen puin) 01 (0,00 - 0,50) 

02 (0,00 - 0,50) 

03 (0,00 - 0,50) 
04 (0,00 - 0,50) 

07 (0,00 - 0,50) 

08 (0,00 - 0,50) 
09 (0,00 - 0,50) 

11 (0,00 - 0,50) 

12 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket incl LUOS 

MM03 mengmonster ondergrond (veen) 01 (1,50 - 2,00) 
07 (1,50 - 2,00) 

12 (1,50 - 2,00) 

Standaardpakket incl LUOS 

 

 

Overzicht van uitgevoerde analyses grondwater 
code omschrijving van - tot analyse pakket 

WM01 grondwatermonster 1,50 - 2,50 Standaardpakket grondwater 
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3 Analyseresultaten 

 
De resultaten van het laboratoriumonderzoek zijn in de onderstaande tabellen getoetst aan 

de meest recente versie van de AW2000- en interventiewaarden uit de circulaire 

bodemsanering, waarbij de gemeten waarde zijn omgerekend volgens het gehalte 

organisch stof en kleidelen (lutum). Het toetsingskader is bij dit rapport opgenomen als 

bijlage 6. Tevens zijn de analyseresultaten getoetst aan de normen uit het Besluit 

bodemkwaliteit (Bbk) om een indicatie te krijgen van de bodemfunctieklasse en de 

hergebruikmogelijkheden van de grond. Voor een volledig overzicht van de gemeten 

waarden verwijzen wij naar de analysecertificaten in bijlage 9. 
 

Overschrijdingstabel grondmonsters, toetsing grond volgens Wbb 
code Traject >AW > T >I BBK 
MM01 0,00 - 0,50 PCB (som 7) (-) 

Kobalt [Co] (0,03) 
Nikkel [Ni] (0,22) 
Koper [Cu] (0,12) 
Cadmium [Cd] (0,03) 
Kwik [Hg] (0,01) 
PAK 10 VROM (0,4) 

Zink [Zn] (0,88) 
Lood [Pb] (0,66) 
Barium [Ba] (0,7)1 

- Klasse industrie 

MM02 0,00 - 0,50 Zink [Zn] (0,43) 
Molybdeen [Mo] 
(0,01) 
Kwik [Hg] (0,01) 
PAK 10 VROM 
(0,14) 

- Koper [Cu] (3,9) 
Lood [Pb] (1,94) 

Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 

MM03 1,50 - 2,00 Molybdeen [Mo] 

(0,02) 
Kwik [Hg] (-) 

- - Klasse wonen 

1 Barium is illustratief getoetst. De normen voor barium zijn ingetrokken, omdat het gehalte dat van nature aanwezig is, vaak hoger 

is dan de interventiewaarde. Daarom behoeft barium alleen getoetst te worden als door menselijk handelen een verdenking bestaat. 

Dit menselijk handelen kan bestaan uit: verf- en glasindustrie, gebruik rattengif, fabricage van bougies, vacuümbuizen, 
fluorescentielampen, rubber en harsen, condensatoren en vuurwerk. Daarnaast wordt barium in de aardolie-industrie gebruikt in 

boorvloeistof. 
Op onderhavige locatie is geen sprake (geweest) van bovengenoemde handelingen, vermoedelijk is het verhoogde Barium gehalte 

hier te relateren aan de antropogene bijmengingen. Barium is niet meegenomen in de toetsing aan de normen uit het Besluit 

bodemkwaliteit 
 

 

 

Overschrijdingstabel grondwatermonsters, toetsing grond volgens Wbb 

code Traject >AW > T >I 

WM01 1,50 - 2,50 Barium [Ba] (0,07) - - 

APS  - Mil ieu B.V.
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4 Conclusies en aanbevelingen 
 

De bovengrond (MM01, zand, sterk puin) is matig verontreinigd met zink en lood en licht 

verontreinigd met kobalt, nikkel, koper, cadmium, kwik, PAK en PCB. De grond wordt 

hiermee indicatief als klasse industrie geclassificeerd. 

 

De bovengrond (MM02, zand, sporen puin) is sterk verontreinigd met koper en lood en 

licht verontreinigd met zink, molybdeen, kwik en PAK. De grond wordt hiermee indicatief 

als niet toepasbaar geclassificeerd. 

 

De ondergrond (MM03, veen) is licht verontreinigd met molybdeen en kwik. De grond 

wordt hiermee indicatief als klasse wonen geclassificeerd. 

 

Het grondwater is licht verontreinigd met barium. 

 

De hypothese onverdacht wordt op basis van de aangetroffen verontreinigingen verworpen. 

Geconcludeerd kan worden dat de locatie licht tot sterk verontreinigd is.  

 

De onderzoeksresultaten vormen een belemmering voor de voorgenomen 

bouwwerkzaamheden. Op basis van onderhavig bodemonderzoek is het niet mogelijk om 

vast te stellen of op de locatie sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging 

(>25 m3 sterk verontreinigd bodemvolume). Aanbevolen wordt een nader bodemonderzoek 

uit te voeren naar de ernst en omvang van de aangetroffen sterke verontreinigingen met 

koper en lood en matige verontreiniging met zink in de bovengrond. Hiertoe kunnen eerst 

de deelmonsters van MM01 separaat onderzocht worden op lood en zink en de 

deelmonsters van MM02 separaat onderzocht worden op lood en koper om een beter beeld 

te krijgen van de ruimtelijke verdeling van de aangetroffen verontreinigingen. 
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5 Betrouwbaarheid 
 

Bodemonderzoeken worden door APS-Milieu op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de 

daartoe bestaande normen (protocollen) en gangbare inzichten. 

 

Indien in opdracht van de klant, en eventueel in overleg met het bevoegde gezag, is 

afgeweken van de gangbare normen en/of protocollen van onderzoek, dan wordt dit in de 

rapportage uitdrukkelijk vermeld. APS-Milieu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de 

gevolgen die deze afwijkingen kunnen hebben voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van 

het onderzoek. 

 

Alle door de veldwerker uitgevoerde metingen (locatietekening, grondwaterstanden, 

laagdikte, enz.) zijn alleen van toepassing op het bodemonderzoek en kunnen niet dienen 

als basis voor exacte maatvoering van een bouwproject en/of andere doeleinden. 

 

Maar ook indien conform de protocollen wordt gewerkt blijven er enige beperkingen van 

kracht, met betrekking tot de betrouwbaarheid van de resultaten van dit onderzoek. 

 

a. Kwaliteit van het vooronderzoek 

 

Een bodemonderzoek wordt uitgevoerd op basis van een vooronderzoek. Een dergelijk 

vooronderzoek bestaat uit het verzamelen van (historische) gegevens over de locatie, een 

inspectie van de locatie en verzamelen van gegevens over bodemopbouw en hydrologie. 

Indien belangrijke feiten over de locatie niet worden achterhaald, bestaat de kans dat de 

hypothese en de strategie van het onderzoek niet voldoen. Het onderzoek geeft dan 

onvoldoende informatie en is dus minder bruikbaar of betrouwbaar. 

APS-Milieu acht zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvolledig of onjuist 

opgegeven informatie in het kader van het vooronderzoek. 

 

b. Restrisico 

 

De monsterdichtheid welke de protocollen voorschrijven heeft tot gevolg dat kleine 

verontreinigingskernen kunnen worden gemist. Dit beperkte restrisico wordt aanvaardbaar 

geacht, omdat de kosten van bodemonderzoek anders te hoog zouden oplopen. 

APS-Milieu acht zich niet aansprakelijk voor dergelijke normale restrisico’s. 

 

c. Veroudering 

 

De onderzoeksresultaten vormen slechts een momentopname. 

De resultaten en conclusies kunnen verouderen door drie oorzaken: 

 Er wordt nieuwe verontreiniging toegevoegd aan de locatie. 

 Bestaande verontreiniging is mobiel en verspreidt zich verder. 

 De normstelling door de overheid verandert. 

APS-Milieu acht zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van veroudering van de 

rapportage. 

APS  - Mil ieu B.V.
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Bijlage 1. Topografische kaart 
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Omgevingskaart Klantreferentie: R17-B385

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object OUDER-AMSTEL G 1554
Rondehoep Oost 30, OUDERKERK AAN DE AMSTEL
CC-BY Kadaster.
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Bijlage 2. Kadastrale kaart 
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: R17-B385

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 12 mei 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

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

OUDER-AMSTEL
G
1554

0 m 5 m 25 m

11-111

10-110

12

9-109

1347

1823

18
96

1898

1853

1350

1892

1349

1404

18
99

1893

1554

1094
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Bijlage 3. Locatietekening met boorpunten 
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LOCATIETEKENING

Opdrachtgever:

nummer:

locatie:

datum: mei 2017

Perceel tussen Rondehoep
Oost 30 en Schoolweg
Oudekerk aan de Amstel

Keij & Stefels Beheer B.V.

LEGENDA

0 10m

schaal: 1: 005

peilbuis

boring (diep)

boring (toplaag)

boring (gestuit)

0-punt

R17-B385

vervallen
schuur

schuur

schuur

gras

gras

pad

pad

sloot

fietspad + stoep

bouw appartement

appartementen

sloot

03 02

01

04 05

06

08

07

09

10

11

12

sloot

Schoolweg
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Bijlage 4. Boorstaten 
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Projectcode: R17-B385

Projectnaam: Ronde Hoep 30 Ouderkerk a d Amstel

Boring: 01

X: 121946,04

Y: 478480,03

Datum: 19-05-2017

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
kleiïg, zwak humeus, donkergrijs, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
kleiïg, matig wortelhoudend, 
donkergrijs, Edelmanboor

-100

Klei, zwak siltig, zwak zandig, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-150

Veen, donkerbruin, Edelmanboor

-200

Boring: 02

X: 121935,93

Y: 478481,08

Datum: 19-05-2017

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
kleiïg, zwak humeus, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 03

X: 121926,40

Y: 478489,05

Datum: 19-05-2017

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
kleiïg, zwak humeus, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 04

X: 121930,29

Y: 478497,81

Datum: 19-05-2017

0

50

1

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
kleiïg, zwak humeus, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

-50



Projectcode: R17-B385

Projectnaam: Ronde Hoep 30 Ouderkerk a d Amstel

Boring: 05

X: 121942,81

Y: 478501,95

Datum: 19-05-2017

0

50

1

2

verharding0

Uiterst puinhoudend, zwak 
glashoudend, zwak 
aardewerkhoudend, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-15

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
puinhoudend, matig 
baksteenhoudend, zwak 
grindhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 06

X: 121955,54

Y: 478504,44

Datum: 19-05-2017

0

50

1

braak0

Klei, zwak siltig, zwak zandig, 
donker bruingrijs, Edelmanboor

-50

Boring: 07

X: 121948,59

Y: 478525,89

Datum: 19-05-2017

GWS: 100

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten puin, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Veen, zwak zandig, bruinrood, 
Edelmanboor

-250

Boring: 08

X: 121937,03

Y: 478520,85

Datum: 19-05-2017

0

50

1

gras0

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

-50



Projectcode: R17-B385

Projectnaam: Ronde Hoep 30 Ouderkerk a d Amstel

Boring: 09

X: 121962,34

Y: 478525,80

Datum: 19-05-2017

0

50

1

gras0

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

-50

Boring: 10

X: 121958,07

Y: 478546,49

Datum: 19-05-2017

0

50

1

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
baksteenhoudend, matig 
puinhoudend, roodbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 11

X: 121971,15

Y: 478559,82

Datum: 19-05-2017

0

50

1

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen puin, Edelmanboor

-50

Boring: 12

X: 121952,42

Y: 478564,70

Datum: 19-05-2017

0

50

100

150

200

1

2

3

4

0

Zand, matig fijn, matig kleiïg, 
sporen puin, neutraal bruingrijs, 
Edelmanboor

-100

Veen, zwak zandig, bruinrood, 
Edelmanboor

-200
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Bijlage 5. Overzicht vooronderzoek 
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R17-B385 Vooronderzoek basisformulier 
Code Beoordelingsaspect  Opmerkingen 

00.001 Gegevens verzameld op basis voorafgaand locatiebezoek ? n Datum:  

00.002 Gegevens bij gemeente of provincie opgevraagd ? j Gemeente Ouder-Amstel 

00.003 Gegevens opgevraagd bij gebruiker of eigenaar ? n Naam:  

00.004 Is er eerder bodemonderzoek op de locatie verricht ? n Data: 

00.005 Zijn er nog andere bronnen van informatie geraadpleegd ? j 
Welke: Bodemloket, eigen 

archief 

01.001 Is er sprake van oude stedelijke ophooglagen ? n Beleid: 

01.002 Is er sprake van een regionaal aanwezig toemaakdek ? n Beleid:  

01.003 Zijn er regionale verhoogde achtergrondwaarden bekend ? n Welke:  

01.004 
Zijn er in de directe omgeving gevallen van 

bodemverontreiniging bekend ? 
n Welke: 

01.005 
Zijn er in de directe omgeving grootschalige bronnen van 

verontreiniging aanwezig ? 
n Welke: 

01.006 
Is verspreiding van baggerspecie uit oppervlaktewateren over 

het perceel mogelijk geweest ? 
n Waar: 

01.007 Is op of naast de locatie ooit een brand geweest ? n Datum: 

02.001 Zijn er mogelijk verdachte verhardingslagen aanwezig ? n Welke: 

02.002  Zijn er mogelijk verdachte ophooglagen aanwezig ? n Welke: 

02.003 
Zijn er mogelijk verdachte dempingen/opvullingen aanwezig 

? 
n Welke: 

02.004 Is er sprake van bodembelastende agrarische activiteiten ? n Welke: 

02.010 Zijn er ondergrondse olietanks op de locatie aanwezig ? n Status: 

02.011 
Zijn er ondergrondse olietanks op de locatie aanwezig 

geweest ? 
n Gesaneerd: 

02.012 Is er sprake van bovengrondse opslag van olieproducten? n Kritiek: 

02.013 Is er sprake geweest van bovengrondse opslag van olie ? n Wanneer: 

02.014 Zijn op de locatie afleverpunten voor brandstof aanwezig ? n Kritiek? 

02.015 Zijn afleverpunten voor brandstof aanwezig geweest? n Wanneer: 

02.016 Zijn of worden op de locatie motorvoertuigen onderhouden ? n Kritiek? 

02.020 Is op de locatie ooit vaste brandstof gebruikt of opgeslagen ? n Soort: 

02.021 Zijn of worden op de locatie chemicaliën opgeslagen? n Soort:  

02.022 Zijn er andere bodembelastende activiteiten bekend ? n Soort: 

02.023 Zijn er andere calamiteiten op de locatie bekend ? n Wanneer: 
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Bijlage 6. Toetsingskader 
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Toetsingskader bodemverontreiniging 

 

De kwaliteit van de bodem wordt getoetst aan streef/AW2000- en interventiewaarden. 

De toetsing betreft enerzijds de grond (landbodem) of het sediment (waterbodem), en anderzijds het 

grondwater. 

Voor grond/sediment moeten deze waarden worden gerelateerd aan de zogenaamde standaardbodem. Dit is 

een bodem met 10% organisch stof (humus) en 25% kleideel (lutum). Deze bodemcomponenten hebben 

namelijk de eigenschap verontreinigingen vast te leggen, en hun verspreiding te verhinderen. 

De gemeten concentraties aan verontreiniging moeten dan ook altijd teruggerekend worden naar 

standaardbodem aan de hand van de aan deze bodem bepaalde gehalten lutum en humus. Hiervoor zijn 

standaardformules in gebruik. Voor grondwater geldt een dergelijke omrekening niet.  

 

De Streefwaarden/AW2000 worden afgeleid en vastgesteld binnen het INS-proces. 

De Interventiewaarden zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering (VROM 2013). 

 

Streefwaarde/AW2000 (S/AW2000-waarde) 

 

De streefwaarde/AW2000 wordt voor Organische stoffen gesteld op een honderdste deel van de MTR 

(maximaal toelaatbaar risico) van de betreffende stof. Voor metalen wordt de streefwaarde/AW2000 bepaald 

door de Natuurlijke achtergrondconcentratie op te tellen bij een honderdste deel van de MTR voor het 

betreffende metaal. 

In de praktijk treden in door menselijk handelen beïnvloede bodemlagen overschrijdingen op tengevolge van 

langdurige diffuse belasting. In die gevallen is sprake van lokaal verhoogde “achtergrondwaarden”. Door 

veel gemeenten worden deze momenteel geïnventariseerd en wettelijk vastgelegd. Voor het 

saneringscriterium van oude verontreinigingen (voor 1987) zijn de achtergrondwaarden de ondergrens voor 

de saneringsdoelstelling. Ook voor grondverzet is de achtergrondwaarde en niet de streefwaarde 

doorslaggevend. 

Een verontreiniging boven de streefwaarden wordt “licht” genoemd. 

 

Tussenwaarde (T-waarde=(I+S)/2) 

 

De tussenwaarde, dat is de helft van de som van streef/AW2000- en interventiewaarde, speelt een rol in een 

aantal toetsingen. 

Indien bij een verkennend onderzoek een concentratie boven de tussenwaarde wordt gemeten, is er doorgaans 

aanleiding voor het uitvoeren van een nader onderzoek. Verkennend onderzoek dient slechts om de aan- of 

afwezigheid van verontreiniging aan te tonen. Bij verontreiniging boven de tussenwaarde wordt de kans reëel 

geacht dat bij nader onderzoek concentraties boven de interventiewaarde worden vastgesteld.  

Verder speelt de tussenwaarde een rol bij de risicoanalyses van een urgentiebepaling. 

Een verontreiniging boven de tussenwaarde wordt “matig” genoemd. 

  

APS  - Mil ieu B.V.



 30 

Interventiewaarde (I-waarde) 

 

De interventiewaarde is een concentratie waarbij er potentiële risico’s kunnen optreden voor de 

volksgezondheid of de ecologie. Het gaat hier dus om een risico grenswaarde. 

Een verontreiniging boven de interventiewaarde wordt “sterk” genoemd. 

Bij meer dan 10 x de interventiewaarde spreekt men vaak van een “zeer sterke verontreiniging”. 

Indien meer dan 25 m3 grond, of meer dan 100 m3 bodemvolume met grondwater, ernstig is verontreinigd, 

spreekt men bij oude verontreinigingen (bedoeld wordt meestal van vóór 1987) van een “ernstig geval van 

bodemverontreiniging”. 

 

Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 

 

Voor een aantal stoffen zijn geen interventiewaarden vastgesteld, maar “indicatieve niveaus van ernstige 

verontreiniging”. Dit is het geval als er nog geen betrouwbare meetvoorschriften voorhanden zijn, of als de 

risicobeoordeling van de stof nog onvoldoende is getoetst. 

 

Ernst en urgentie van gevallen van bodemverontreiniging 

 

Met het in werking treden van de Wet Bodembescherming (Wbb) in 1987 is een onderscheid gemaakt tussen 

“bestaande gevallen van bodem verontreiniging” en “nieuwe gevallen van bodemverontreiniging”. 

Voor nieuwe gevallen kent de wet een duidelijke regeling: deze moeten worden opgeruimd (zorgplicht). 

Dit betekent dat de oude situatie moet worden hersteld, voor zover dat redelijkerwijze technisch mogelijk is 

(ALARA-principe). Soms is de oude situatie vastgelegd middels een “nulsituatieonderzoek”. 

Voor oude (“bestaande”) gevallen is een speciale regeling ontworpen, de “saneringsregeling Wbb”. 

Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen “ernstige” en “niet-ernstige” gevallen van verontreiniging. 

Er is sprake van een ernstig geval als er meer dan 25 m3 bodem boven de interventiewaarde is verontreinigd, 

of indien het grondwater van 100 m3 bodemvolume boven de interventiewaarde is verontreinigd. 

Pas als er sprake is van een ernstig geval, moet er op enig tijdstip gesaneerd worden. 

Vervolgens wordt de urgentie van het geval beoordeeld. Dit gebeurt middels een risicoanalyse voor mens, 

natuur en verspreiding. Indien een geval urgent is, wordt een saneringstijdstip opgelegd. 

 

Saneringsdoelstelling 

 

Nieuwe gevallen van verontreiniging moeten op grond van de wet teruggesaneerd worden naar de oude 

situatie. Soms is deze vastgelegd in een zogenaamd “nulsituatie onderzoek”. In andere gevallen wordt 

verondersteld dat de lokale achtergrond de oorspronkelijke situatie was. 

Oude gevallen van verontreiniging moesten tot voor kort teruggesaneerd worden naar multifunctionele 

(schone) bodem, tenzij de kosten hiervan veel te hoog dreigden op te lopen. In dat geval kon de 

verontreiniging ook “ingepakt” worden (IBC: Isoleren, beheersen en controleren).  

In het kader van de zogenaamde BEVER-operatie verschuift het beleid naar “functioneel saneren”: de bodem 

moet worden teruggesaneerd zodat ze geschikt is voor de voorgenomen gebruiksfunctie. Hierbij moet wel 

worden aangetekend dat als de functie later wijzigt, aanvullende sanering noodzakelijk kan worden. 

De minimale terugsaneerwaarden bij functionele saneringen worden vastgesteld op basis van risicoanalyses. 
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 Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   MM01 MM02 

Certificaatcode   2017065892 2017065892 

Boring(en)   05, 10 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 12 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 6,4 13 

Lutum % ds 3,7 19 

Datum van toetsing  31-5-2017 31-5-2017 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde 

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

    

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds   0,020 0   0,0054 -0,01 

PCB (7) (som, 0,7 factor) mg/kg ds  0,013    0,0068   

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,001   <0,001 <0,001  

PCB 138 mg/kg ds  0,0032 0,0050   0,0016 0,0013  

PCB 153 mg/kg ds  0,0034 0,0053   0,0017 0,0013  

PCB 180 mg/kg ds  0,0036 0,0056   <0,001 <0,001  

    

METALEN    

Kobalt [Co] mg/kg ds  6,8 20,2 0,03  7,6 9,3 -0,03 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  19 49 0,22  27 33 -0,03 

Koper [Cu] mg/kg ds  34 58 0,12  590 625 3,9 

Zink [Zn] mg/kg ds  330 653 0,88  350 389 0,43 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  2,8 2,8 0,01 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,7 1,0 0,03  <0,2 <0,1 -0,04 

Barium [Ba] mg/kg ds  220 703 (6)   140 174 (6)  

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,29 0,39 0,01  0,42 0,44 0,01 

Lood [Pb] mg/kg ds  260 368 0,66  940 979 1,94 

    

OVERIG    

Gloeirest % (m/m) ds  93,4    86,1   

Droge stof % m/m  82,1 82,1 (6)   60,9 60,9 (6)  

Lutum %  3,7    19   

Organische stof (humus) %  6,4    13   

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 3 (6)   <3 2 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  94 147 -0,01  180 143 -0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  5,4 8,4 (6)   17 13 (6)  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  22 34 (6)   49 39 (6)  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  42 66 (6)   76 60 (6)  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  16 25 (6)   27 21 (6)  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  7,4 11,6 (6)   11 9 (6)  

    

PAK    

PAK-totaal (10 van VROM) (0,7 

facto 

mg/kg ds  17    8,6   

Naftaleen mg/kg ds  0,089 0,089   <0,05 <0,03  

Anthraceen mg/kg ds  0,78 0,78   0,46 0,37  

Fenanthreen mg/kg ds  2,6 2,6   0,9 0,7  

Fluorantheen mg/kg ds  4 4   2,1 1,7  

Chryseen mg/kg ds  2,7 2,7   1,1 0,9  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  2,4 2,4   1,1 0,9  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  1,7 1,7   0,97 0,77  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,97 0,97   0,62 0,49  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,97 0,97   0,57 0,45  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  1 1   0,7 0,6  

PAK 10 VROM mg/kg ds   17 0,4   6,8 0,14 
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Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   MM03  

Certificaatcode   2017065892  

Boring(en)   01, 07, 12  

Traject (m -mv)   1,50 - 2,00  

Humus % ds 45  

Lutum % ds 16  

Datum van toetsing  31-5-2017  

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde  

     Meetw   GSSD   Index   

    

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0016 -0,02  

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

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,000   

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,000   

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,000   

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,000   

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,000   

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,000   

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,000   

    

METALEN    

Kobalt [Co] mg/kg ds  6,7 9,1 -0,03  

Nikkel [Ni] mg/kg ds  19 25 -0,15  

Koper [Cu] mg/kg ds  31 22 -0,12  

Zink [Zn] mg/kg ds  65 55 -0,15  

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  4,9 4,9 0,02  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,1 -0,04  

Barium [Ba] mg/kg ds  71 98 (6)   

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,26 0,24 0  

Lood [Pb] mg/kg ds  46 35 -0,03  

    

OVERIG    

Gloeirest % (m/m) ds  53,9    

Droge stof % m/m  17,6 17,6 (6)   

Lutum %  16    

Organische stof (humus) %  45    

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <12 3 (6)   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <140 33 -0,03  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <20 5 (6)   

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <20 5 (6)   

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  61 20 (6)   

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  <20 5 (6)   

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <24 6 (6)   

    

PAK    

PAK-totaal (10 van VROM) (0,7 

facto 

mg/kg ds  0,37    

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,01   

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,01   

Fenanthreen mg/kg ds  <0,05 <0,01   

Fluorantheen mg/kg ds  0,052 0,017   

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,01   

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,01   

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,01   

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,01   

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,01   

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,01   

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,12 -0,04  
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---------- : Geen toetsnorm aanwezig 

< : kleiner dan de detectielimiet 

8,88 : <= Achtergrondwaarde 

<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 

8,88 : <= Interventiewaarde 

8,88 : > Interventiewaarde 

6 : Heeft geen normwaarde 

# : verhoogde rapportagegrens 

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 

Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

  

   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 

 

 

 

Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

METALEN   

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
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Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Watermonster  WM01  

datum  26-5-2017  

Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50  

Datum van toetsing  31-5-2017  

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde  

    

AROMATISCHE 

VERBINDINGEN 

   

BTEX (som) µg/l  <0,9    

Xylenen (som, 0,7 factor) µg/l  0,21    

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l   <0,77(2,14)   

    

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

CKW (som) µg/l  <1,6    

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0  

1.2-Dichloorethenen (som, 0,7 facto µg/l  0,14    

Dichloorpropanen (0,7 som, 

1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42    

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0,14 0,01  

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01  

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  

Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,2 <0,1(14)   

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,1 <0,1 0,01  

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0  

Vinylchloride µg/l  <0,1 <0,1 0,02  

    

METALEN    

Kobalt [Co] µg/l  <2 <1 -0,24  

Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2 -0,22  

Koper [Cu] µg/l  <2 <1 -0,23  

Zink [Zn] µg/l  <10 <7 -0,08  

Molybdeen [Mo] µg/l  <2 <1 -0,01  

Cadmium [Cd] µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  

Barium [Ba] µg/l  90 90 0,07  

Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04 -0,04  

Lood [Pb] µg/l  <2 <1 -0,23  

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6)   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03  

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6)   

Minerale olie C16 - C21 µg/l  <10 7(6)   

Minerale olie C21 - C30 µg/l  15 15(6)   

Minerale olie C30 - C35 µg/l  <10 7(6)   

Minerale olie C35 - C40 µg/l  <10 7(6)   

    

PAK    

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  

PAK 10 VROM -   <0,00020(11)   
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---------- : Geen toetsnorm aanwezig 

< : kleiner dan de detectielimiet 

8,88 : <= Streefwaarde 

8,88 : > Streefwaarde 

8,88 : > Interventiewaarde 

>T : Groter dan Tussenwaarde 

11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 

14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 

2 : Enkele parameters ontbreken in de som 

6 : Heeft geen normwaarde 

# : verhoogde rapportagegrens 

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 

Index : (GSSD - S) / (I - S) 

  

   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 

 

 

 

Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

   

METALEN   

Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 

Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 

Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 

Zink [Zn] µg/l  65 24  800 

Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 

Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 

Barium [Ba] µg/l  50 200  625 

Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 
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Literatuur: 

 
1. Leidraad Bodembescherming, volgens meest recente aflevering/ ‘s Gravenhage: SDU-uitgeverij, afleveringen t/m 

2000. 

2. Circulaire bodemsanering (VROM 2013) 

3. Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB, met protocol voor gecombineerd onderzoek/-’s Gravenhage: SDU-

uitgeverij, mei 1994 

4. Protocol nulsituatie-bodemonderzoek Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks/ dr ir J.A.W. Nieuwkoop, drs A. 

Schouten - ‘s Gravenhage: SDU-uitgeverij, oktober 1995. 

5. Protocol voor het Oriënterend Onderzoek naar aard en concentratie van verontreinigende stoffen en de plaats van 

voorkomen van bodemverontreiniging/ F.P.J. Lamé, R.Bosman - ‘s Gravenhage: SDU-uitgeverij, mei 1994. 

6. Nader onderzoeksrichtlijn Ernst, Urgentie en Tijdstipbepaling /Tauw Milieu b.v., Grontmij, Chemielinco, in opdracht 

van VROM- ’s Gravenhage: SDU-uitgeverij november 1997. 

7. Protocol voor het Nader Onderzoek (deel 1) naar de aard en concentratie van verontreinigende stoffen en de omvang 

van bodemverontreiniging/ F.P.J. Lamé, R. Bosman - ‘s Gravenhage: SDU-uitgeverij, mei 1994. 

8. Richtlijn voor het Nader Onderzoek (deel 1) voor specifieke categorieën van bodemverontreiniging/N.G. van der 

Gaast e.a.- ‘s Gravenhage: SDU-uitgeverij 1995 

9. Regeling bodemkwaliteit, Regeling van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397, houdende regels voor. de uitvoering 

van de kwaliteit van de bodem 

 

Van toepassing zijnde normen bij bodemonderzoek: 

 
NEN 5104 Geotechniek, Classificatie van onverharde grondmonsters. 

NEN 5119 Geotechniek - Boren en monsterneming in grond 
NEN 5706 Richtlijnen voor de beschrijving van zintuiglijke waarnemingen tijdens de uitvoering van 

milieukundig bodemonderzoek 
NEN 5709 Bodem, Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en anorganische parameters in 

grond  

NVN 5725 Bodem - Leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader 

onderzoek 

NEN 5740 Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische 

kwaliteit van bodem en grond 

NPR 5741 Bodem, Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater die worden 

toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek 

NEN 5742 Bodem, Monsterneming van grond en sediment ten behoeve van bepaling van metalen, anorganische 

verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische bodemkenmerken 

NEN 5743 Bodem, Monsterneming van grond en sediment ten behoeve van bepaling van vluchtige 

verbindingen  

NEN 5744 Bodem, Monsterneming van grondwater  

NEN-EN-ISO 

5667-3 

Richtlijn voor de conservering en behandeling van watermonsters 

NEN-EN-ISO 

5667-11 

Richtlijn voor monsterneming van grondwater 

NEN-EN-ISO 

5667-14 

Richtlijn voor de kwaliteitsborging van monsterneming en -behandeling van water dat wordt 

gebruikt voor milieuonderzoek 

NEN-EN-ISO 

5667-18 

Richtlijn voor monsterneming van grondwater op verontreinigde terreinen 

NEN 5766:2003 Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek 

 
Protocollen ten behoeve van het veldwerk 

  

1. VKB- protocol 2001 versie 3.1; Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen (SIKB, 12 december 2013) 

2. VKB- protocol 2002 versie 3.2; nemen van grondwatermonsters (SIKB, 12 december 2013). 
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Ronde Hoep 30 Ouderkerk a d Amstel

1 2 3

1/2

R17-B385

Analysecertificaat

30-May-2017/15:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-May-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017065892/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Q UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 82.1% (m/m) 60.9Droge stof

S % (m/m) 17.6Droge stof

S 6.4% (m/m) ds 12.6 44.9Organische stof

Q 93.4% (m/m) ds 86.1 53.9Gloeirest

S 3.7% (m/m) ds 19.0 16.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 220mg/kg ds 140 71Barium (Ba)

S 0.70mg/kg ds <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 6.8mg/kg ds 7.6 6.7Kobalt (Co)

S 34mg/kg ds 590 31Koper (Cu)

S 0.29mg/kg ds 0.42 0.26Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds 2.8 4.9Molybdeen (Mo)

S 19mg/kg ds 27 19Nikkel (Ni)

S 260mg/kg ds 940 46Lood (Pb)

S 330mg/kg ds 350 65Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <12Minerale olie (C10-C12)

5.4mg/kg ds 17 <20Minerale olie (C12-C16)

22mg/kg ds 49 <20Minerale olie (C16-C21)

42mg/kg ds 76 61Minerale olie (C21-C30)

16mg/kg ds 27 <20Minerale olie (C30-C35)

7.4mg/kg ds 11 <24Minerale olie (C35-C40)

S 94mg/kg ds 180 <140Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

1

2

3

MM01

MM02

MM03 9546870

9546869

9546868

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

19-May-2017

19-May-2017

19-May-2017

M: MCERTS erkend



Ronde Hoep 30 Ouderkerk a d Amstel

1 2 3

2/2

R17-B385

Analysecertificaat

30-May-2017/15:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

19-May-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017065892/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S
1)1)

0.0032mg/kg ds 0.0016 <0.0010PCB 138

S 0.0034mg/kg ds 0.0017 <0.0010PCB 153

S 0.0036mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
2)

0.013mg/kg ds 0.0068 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.089mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S 2.6mg/kg ds 0.90 <0.050Fenanthreen

S 0.78mg/kg ds 0.46 <0.050Anthraceen

S 4.0mg/kg ds 2.1 0.052Fluorantheen

S 2.4mg/kg ds 1.1 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 2.7mg/kg ds 1.1 <0.050Chryseen

S 0.97mg/kg ds 0.62 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 1.7mg/kg ds 0.97 <0.050Benzo(a)pyreen

S 1.0mg/kg ds 0.70 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.97mg/kg ds 0.57 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 17mg/kg ds 8.6 0.37PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

MM01

MM02

MM03 9546870

9546869

9546868
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

19-May-2017

19-May-2017

19-May-2017

M: MCERTS erkend VS
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM01 9546868 10  0  50 05340510311

 9546868 05  15  50 05340510382

MM02 9546869 01  0  50 05340512171

 9546869 02  0  50 05340508581

 9546869 03  0  50 05340508451

 9546869 04  0  50 05340510391

 9546869 07  0  50 05340508591

 9546869 08  0  50 05340510271

 9546869 09  0  50 05340510261

 9546869 11  0  50 05340510331

 9546869 12  0  50 05340508481

MM03 9546870 01  150  200 05340512084

 9546870 07  150  200 05340508534

 9546870 12  150  200 05340507854
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Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)

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

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Eigen methodeVoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

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

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9546868
Certificate no.: 2017065892
Sample description.: MM01
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9546869
Certificate no.: 2017065892
Sample description.: MM02
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Ronde Hoep 30 Ouderkerk a d Amstel

1

D. Wamelink 1/2

R17-B385

Analysecertificaat

30-May-2017/10:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

26-May-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017068601/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 90µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S <10µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 WM01 9555792
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

26-May-2017

M: MCERTS erkend



Ronde Hoep 30 Ouderkerk a d Amstel

1

D. Wamelink 2/2

R17-B385

Analysecertificaat

30-May-2017/10:37

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

26-May-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017068601/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

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

1 WM01 9555792
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

26-May-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017068601/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

WM01 9555792 07  150  250 08005570921

 9555792 07  150  250 06802519312

 9555792 07  150  250 06802519383
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Opmerking 1)

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

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



1 bijlage 2 - apsnader+asbest Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolstraat Ouderkerk aan de Amstel R18-B648.pdf 

 

 

Nader bodemonderzoek 

+ verkennend- en nader onderzoek

asbest in grond 

R18-B648 / R18-B711 

Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolstraat 

Ouderkerk aan de Amstel 

Opdrachtgever: 

Keij & Stefels Beheer B.V. 

Paulus Potterstraat 26 

1071 DA Amsterdam 

september 2018 

Tappersweg 12E
2031 ET Haarlem
Tel.: (023) 538 51 91
info@apsmilieu.nl
www.apsmilieu.nl

APS  -  Mil ieu B.V.

NL52 RABO 0175 8032 77
NL44 INGB 0002 0722 15

KvK Haarlem: 34123303
BTW nr: 815463844B01



2 

Inhoudsopgave 

1 Inleiding .............................................................................................................................. 4 
1.1 Doel en opzet van het onderzoek ................................................................................. 5 

2 Vooronderzoek ................................................................................................................... 6 

2.1 Historie ........................................................................................................................ 6 
2.2 Bodemopbouw en geohydrologie .............................................................................. 10 
2.3 Onderzoeksstrategie en conceptueel model ............................................................... 11 
2.4 Hypothese en strategie verkennend- en nader bodemonderzoek asbest .................... 12 

3 Uitvoering ......................................................................................................................... 14 
3.1 Veldwerk nader bodemonderzoek ............................................................................. 14 
3.2 Veldwerk verkennend- en nader asbestonderzoek .................................................... 16 

3.3 Laboratoriumonderzoek............................................................................................. 18 
4 Analyseresultaten.............................................................................................................. 20 

5 Conclusies en aanbevelingen ............................................................................................ 21 
6 Betrouwbaarheid ............................................................................................................... 25 

Bijlage 1. Topografische kaart............................................................................................. 26 
Bijlage 2. Kadastrale kaart................................................................................................... 28 

Bijlage 3. Locatietekening met boorpunten / inspectiegaten ............................................... 30 

Bijlage 4. Boorstaten ........................................................................................................... 33 

Bijlage 5. Certificaat menggranulaat ................................................................................... 42 
Bijlage 6. Toetsingskader .................................................................................................... 49 

Bijlage 7. Referenties .......................................................................................................... 58 
Bijlage 8. Monsternemingplan asbestonderzoek ................................................................. 60 
Bijlage 9. Monsternameformulier asbestonderzoek ............................................................ 63 

Bijlage 10. Fotorapportage .................................................................................................. 67 
Bijlage 11. Asbestberekening .............................................................................................. 71 

Bijlage 12. Analysecertificaten ........................................................................................... 75 

APS  - Mil ieu B.V.



3 

Samenvatting 
Soort onderzoek nader bodemonderzoek NEN-5740 + 

asbest in grond NEN-5707 

Aanleiding tot het onderzoek omgevingsvergunning  

Projectcode R18-B648 / R18-B711 

Opdrachtgever  Keij & Stefels Beheer B.V. 

Adres opdrachtgever Paulus Potterstraat 26 

Woonplaats en postcode 1071 DA Amsterdam 

Locatiebenaming Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en 

Schoolstraat te Ouderkerk aan de Amstel 

Locatieadres Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en 

Schoolstraat 

Locatie plaats en postcode Ouderkerk aan de Amstel 

Kadastrale aanduiding Sectie G, nummer 1554 van de gemeente 

Ouder-Amstel 

Coördinaten 121954 / 478553 

Oppervlakte onderzoekslocatie 2545 m2 

Te onderscheiden deellocaties 2 

Aantal boringen  12 boringen 

5 asbestsleuven 

10 inspectiegaten asbest 

Datum veldwerk 09-08-2018, 27-08-2018 en 28-08-2018

Datum watermonsters N.V.T.

Aantal analyses 6 × lood, zink, lutum- en organische stof 

4 × standaard pakket, lutum- en organische stof 

3 × asbest in puin 

3 × asbest in grond 

6 × asbest in verzamelmateriaal 

Aanwijzingen asbest 3117,39 mg/kg d.s. serpentijn 

Aangetroffen verontreinigingen bovengrond o.a. sterk verontreinigd met lood en 

/ of zink 

ondergrond plaatselijk sterk verontreinigd met 

minerale olie en PAK 

Conclusies en aanbevelingen - sprake van een geval van ernstige

bodemverontreiniging (>25 m3 sterk

verontreinigd bodem volume)

- uitvoeren nader bodemonderzoek asbest

t.p.v. overig terrein
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1 Inleiding 

In september 2018 heeft APS-Milieu in opdracht van Keij & Stefels Beheer B.V. te 

Amsterdam een nader bodemonderzoek + asbest in grond onderzoek uitgevoerd op de 

locatie Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolstraat te Ouderkerk aan de Amstel. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform BRL SIKB 2000, protocol 2001 plaatsen van 

handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 

waterpassen en protocol 2018 locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem. 

APS-Milieu verklaart dat er geen andere relaties bestaan met de opdrachtgever van het 

bodemonderzoek anders dan die van opdrachtgever versus opdrachtnemer. 

Onderstaande verklaren de veld- en/of rapportagewerkzaamheden conform de geldende 

normen en onafhankelijk van de opdrachtgever te hebben uitgevoerd. 

Naam: Dhr. J.W. Munneke 

Onderzoeksbureau: APS Milieu B.V. 

Certificaatnummer: VB-028 

Ondertekening: 

Naam: Dhr. G. Baars 

Onderzoeksbureau: APS Milieu B.V. 

Certificaatnummer: VB-028 

Ondertekening: 

Rapportage 2000 

Naam:  Ing. T.R.U. Wanders 

Onderzoeksbureau: APS Milieu B.V. 

Ondertekening: 

Rapportage vrijgegeven door: 

Naam: Ing. J.J. de Vlieger 

Onderzoeksbureau: APS Milieu B.V. 

Certificaatnummer: VB-028 

Ondertekening: 
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De aanleiding tot het uitvoeren van het bodemonderzoek is de aanvraag van een bouw- of 

sloopvergunning in het kader van de gemeentelijke Bouwverordening (Woningwet). Het 

doel van een bodemonderzoek in het kader van de Woningwet is het vaststellen of de 

locatie geschikt is voor het voorgenomen gebruik. 

De onderzoeksstrategie voor het nader onderzoek is gebaseerd op de NTA5755 

(Nederlandse technische afspraak), strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek – 

onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging. 

Verder is een verkennend- en nader bodemonderzoek asbest conform de NEN-5707 

uitgevoerd. 

1.1 Doel en opzet van het onderzoek 

Doel van het bodemonderzoek is: 

 Bepalen of er al dan niet van bodemverontreiniging sprake is, conform de Wet

Bodembescherming.

 Eventueel bepalen of er een aanvullend nader onderzoek gewenst is naar de ernst van de

bodemverontreiniging.

 Eventueel verkrijgen van een eerste indicatie van de verspreiding van de

verontreiniging, zonodig door heranalyse van afzonderlijke monsters.

De opzet van het onderzoek omvat de volgende fasen: 

 Vaststellen van het (juridische) kader van het onderzoek.

 Verrichten van (historisch) vooronderzoek naar mogelijke verontreiniging.

 Verrichten van vooronderzoek naar geohydrologie en bodemopbouw.

 Opstellen van hypothese en onderzoeksstrategie voor het bodemonderzoek.

 Uitvoering veldwerk (boringen, peilbuizen en bemonsteringen).

 Uitvoering laboratoriumanalyses in een erkend RvA geaccrediteerd laboratorium.

 Interpretatie van de resultaten van het onderzoek.

 Toetsing van hypothese en strategie.

 Eventueel herhalen van (enkele van) de voorgaande fasen als de hypothese en strategie

niet toereikend blijken te zijn geweest.

 Bepalen of er sprake is van bodemverontreiniging, en indicaties geven over de

verspreiding ervan.

 Eventueel bepalen of nader onderzoek gewenst is.

 Rapportage en eindbespreking.
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2 Vooronderzoek 

2.1 Historie 

De ligging van de locatie is aangegeven op de topografische kaart (bijlage 1) en tevens op 

een kadastrale tekening (bijlage 2). Ook zijn er foto's gemaakt van het onderzochte terrein 

(bijlage 10). Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725:2009, strategie voor 

het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek.  

De onderzoekslocatie is gelegen in Ouderkerk aan de Amstel. Het perceel is eigendom van 

mevr. G.D. de Dood (†) en staat kadastraal bekend onder de aanduiding Sectie G, nummer 

1554 van de gemeente Ouder-Amstel. De totale oppervlakte van de onderzoekslocatie 

bedraagt 2545 m2. Uit kadastrale gegevens blijkt dat het perceel de bestemming terrein 

(grasland) heeft. In de omgeving is voornamelijk sprake van woongebied. 

De onderzoekslocatie is grotendeels braakliggend en wordt in tweeën gedeeld door een 

puin pad. Op de locatie zijn enkele vervallen schuren aanwezig. De dakbedekking van deze 

schuren bestaat uit asbestverdacht materiaal. 

Bij de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn gegevens opgevraagd van de 

bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie en de ligging van ondergrondse tanks. Ook is het 

Bodemloket geraadpleegd.  

Uit de geraadpleegde gegevens blijkt dat op de onderzoekslocatie geen ondergrondse tanks 

en overige bodembedreigende activiteiten bekend zijn. 

In mei 2017 is door APS Milieu B.V. op het perceel tussen Rondehoep Oost 30 en 

Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel een verkennend bodemonderzoek (kenmerk R17-

B385, versie 2) uitgevoerd. De aanleiding voor het bodemonderzoek was een aanvraag van 

een omgevingsvergunning voor het bouwrijp maken van de grond. Uit de 

onderzoeksresultaten blijkt dat de bovengrond (MM01, zand, sterk puin) matig 

verontreinigd is met zink en lood en licht verontreinigd met kobalt, nikkel, koper, 

cadmium, kwik, PAK en PCB.  

De monsters dm05.1 en dm10.1 (nieuw genomen grondmonsters ter plaatse van de 

boringen 05 en 10) zijn geanalyseerd op zink en lood om een beter beeld te krijgen van de 

ruimtelijke verdeling van de aangetroffen verontreinigingen. Uit de analyseresultaten blijkt 

dat de bovengrond ter plaatse van boring 10 sterk verontreinigd is met zink en matig 

verontreinigd met lood. De bovengrond ter plaatse van boring 05 is niet verontreinigd met 

de onderzochte parameters.  
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De bovengrond (MM02, zand, sporen puin) is sterk verontreinigd met koper en lood en 

licht verontreinigd met zink, molybdeen, kwik en PAK. De deelmonsters van MM02 zijn 

separaat geanalyseerd op koper en lood om een beter beeld te krijgen van de ruimtelijke 

verdeling van de aangetroffen verontreinigingen. Uit de analyseresultaten blijkt dat de 

bovengrond ter plaatse van de boringen 07 en 08 matig verontreinigd is met koper en lood. 

De bovengrond ter plaatse van boring 11 is matig verontreinigd met lood en licht 

verontreinigd met koper. De bovengrond ter plaatse van de boringen 03, 04 en 09 is licht 

verontreinigd met koper en lood. De bovengrond ter plaatse van de boringen 01 en 02 is 

licht verontreinigd met lood. De bovengrond ter plaatse van boring 12 is niet verontreinigd 

met de onderzochte parameters.   

De ondergrond (MM03, veen) is licht verontreinigd met molybdeen en kwik. Het 

grondwater is licht verontreinigd met barium. 

De onderzoeksresultaten vormen een belemmering voor de voorgenomen 

bouwwerkzaamheden. Op basis van bovengenoemd verkennend bodemonderzoek was het 

niet mogelijk om vast te stellen of op de locatie sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging (>25 m3 sterk verontreinigd bodemvolume). Aanbevolen wordt een 

nader bodemonderzoek uit te voeren naar de ernst en omvang van de aangetroffen sterke 

verontreiniging met zink en matige verontreiniging met lood in de bovengrond ter plaatse 

van boring 10. 

De opdrachtgever heeft aangegeven dat op de locatie tussen 2007 en 2017 een tijdelijk 

gronddepot met zwarte teelaarde aanwezig is geweest. Achteraf bleek dat na het 

verwijderen van het depot het perceel niet netjes was achtergelaten. Vervolgens is op het 

oude puin pad, een laag gecertificeerd menggranulaat aangebracht. In bijlage 5 zijn de 

certificaten opgenomen. 

Op 09-08-2018 is door APS Milieu B.V. op het perceel tussen Rondehoep Oost 30 en 

Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel gestart met de uitvoering van het nader 

bodemonderzoek. Tijdens het uitvoeren van de eerste boring ter plaatse van het puin pad is 

asbestverdacht materiaal in het pad aangetroffen. Vervolgens is een globale 

maaiveldinspectie gedaan. Hierbij is ook asbestverdacht materiaal aangetroffen op het pad. 

Het aangetroffen asbestverdachte materiaal (P01) is bemonsterd en aangeboden aan het 

laboratorium. Nadat asbestverdacht materiaal op de locatie was aangetroffen, is het nader 

bodemonderzoek gestaakt, totdat bekend was of het geanalyseerde materiaal 

asbesthoudend is. Uit de analyseresultaten blijkt dat het materiaal gedeeltelijk 

asbesthoudend (10-15% chrysotiel) is. Aanbevolen wordt een nader bodemonderzoek 

asbest uit te voeren in combinatie met het nader bodemonderzoek naar de ernst en omvang 

van de sterke verontreiniging met zink en de matige verontreiniging met lood in de 

bovengrond ter plaatse van boring 10. 

APS  - Mil ieu B.V.



8 

In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn de volgende historische bodembedreigende 

activiteiten bekend: 

Rondehoep Oost 30 Ouderkerk aan de Amstel 

 Erfverharding (niet gespecificeerd, vanaf 1930 tot heden), ophooglaag met grond

(vanaf 1930 tot heden).

Tuindorp Ouderkerk-Zuid 

 Volkstuinen (vanaf 1940 tot 2006).

In de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn de volgende bodemonderzoeken 

uitgevoerd: 

• Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest Ronde Hoep Oost 30 te Ouderkerk 
aan de Amstel, kenmerk 20070226, BK Ingenieurs B.V., d.d. 26-04-2007. De 
aanleiding voor het bodemonderzoek was een aanvraag van een bouwvergunning. 
In het mengmonster van de bovengrond (0,00-0,50 m-mv) is een sterke 
verontreiniging met arseen en lood aangetoond, een matige verontreiniging met zink 

en een lichte verontreiniging met cadmium, koper, kwik, PAK en minerale olie. In 

een mengmonster van de ondergrond (0,50-1,10 m-mv) is een sterke 
verontreiniging met lood aangetoond. Daarnaast zijn lichte verontreinigingen met 
koper, kwik, zink en PAK aangetoond. Na uitsplitsing van de mengmonsters van de 
boven- en ondergrond en analyse van de deelmonsters blijkt dat de bovengrond

(0,15-0,50 m-mv) plaatselijk matig tot sterk verontreinigd is met zink en / of lood. 
Plaatselijk sterk verontreinigd met arseen en licht verontreinigd is met cadmium 
koper, nikkel en kwik. 

De ondergrond (0,50-1,00 m-mv) is matig tot sterk verontreinigd met lood. De 

verontreinigingen kunnen gerelateerd worden aan het puinhoudende karakter van 

de bodem. Het grondwater is niet verontreinigd met de geanalyseerde parameters. 

In het mengmonster van de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) uit de graafgaten ter plaatse 

van drie boringen is een overschrijding van de interventiewaarde voor asbest 

aangetoond. Visueel werd ter plaatse van deze graafgaten geen asbestverdacht 

materiaal aangetroffen. Ook in het mengmonster van de bovengrond (0,0-0,5 m-

mv) uit de graafgaten ter plaatse van twee boringen is een overschrijding van de 

interventiewaarde voor asbest aangetoond. In beide graafgaten werd ook visueel 

asbestverdacht materiaal aangetroffen. Aanbevolen wordt een nader 

bodemonderzoek uit te voeren; 
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 Aanvullend bodemonderzoek Ronde Hoep Oost 30 Ouderkerk aan de Amstel, 

kenmerk 20070226, BK Ingenieurs B.V., d.d. 18-09-2007. De aanleiding voor het 

bodemonderzoek was een aanvraag van een bouwvergunning. De aanleiding is de 

gewijzigde terreinsituatie (sloop en puinafvoer). De bovengrond (0,0-0,5 m-mv) is 

sterk verontreinigd met lood en koper, matig verontreinigd zink en licht 

verontreinigd met arseen, cadmium en kwik. Deze verontreinigingen worden 

gerelateerd aan het puinhoudende karakter van de bodem. Ter plaatse van geen 

graafgat in het traject 0,0- 0,5 m-mv is wederom een sterke verontreiniging met 

asbest aangetroffen (500 mg/kg d.s. gewogen asbest). Het asbest blijkt aanwezig in 

de fractie 1 mm tot 16 mm in de vorm van hechtgebonden plaatmateriaal dat 12,5% 

chrysotiel bevat. In totaal zijn 92 fragmentjes asbesthoudend plaatmateriaal 

aangetroffen. Tijdens het veldwerk is het asbest visueel niet herkend. Aanbevolen 

wordt een nader bodemonderzoek uit te voeren; 

 Nader bodemonderzoek Ronde Hoep Oost 30 Ouderkerk aan de Amstel, kenmerk 

20070226, BK Ingenieurs B.V., d.d. 28-09-2007. De aanleiding voor het nader 

onderzoek wordt gevormd door de tijdens voorgaande bodemonderzoeken 

aangetoonde bodemverontreiniging met asbest en lood in de grond en de 

voorgenomen ontwikkeling van de locatie. Uit het regionaal bodembeheerplan is 

bekend dat in het deel van Ouderkerk aan de Amstel, waarin de onderzoekslocatie 

ligt, sterke loodverontreinigingen in de grond zijn te verwachten. Het nader 

onderzoek heeft zich beperkt tot het globaal vaststellen van de omvang, waarbij een 

diepteafperking en een spreiding van de metingen over het gehele terrein tot aan de 

perceelsgrenzen zijn gerealiseerd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 

voornamelijk op het centrale deel van de locatie de sterke loodverontreinigingen 

voorkomen tot een diepte van 1,1 m-mv. De grond direct onder de voormalige 

bebouwing, eveneens de locatie van de toekomstige kelders is echter niet 

verontreinigd met lood. Aan de westzijde van de locatie worden voornamelijk 

overschrijdingen van de tussenwaarde aangetroffen. De noord- en oostzijde zijn 

minder sterk verontreinigd, hier worden voornamelijk overschrijdingen van de 

streefwaarde aangetroffen.  

 

De bodem ter plaatse van de twee geplande kelders is onderzocht tot 1,7 m-mv. 

Hiermee is de toekomstige maximale ontgravingsdiepte bereikt. In de boven- en 

ondergrond (klei) is plaatselijk een lichte verontreiniging met kwik aangetoond. 

Plaatselijk worden zowel in de bovengrond (klei), als in de ondergrond (veen) geen 

verontreinigingen aangetoond. Twee inspectiegaten zijn gegraven van 0,3 x 0,3 x 

0,5 meter (lengte x breedte x diepte). De uitkomende grond is visueel 

geïnspecteerd. Hierbij is geen asbestverdacht materiaal en geen puin aangetroffen.  

 

In de bodemlaag van de erfverharding achter de voormalige boerderijen is een 

sterke verontreiniging met asbest aanwezig. Het oppervlak van het sterk 

verontreinigde deel wordt vastgesteld op 380 m2. De laagdikte bedraagt gemiddeld 

0,65 meter binnen het traject 0,0-0,8 m-mv. De hoeveelheid sterk met asbest 

verontreinigde grond wordt vastgesteld op circa 250 m3. 
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Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat sprake is van een 

geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest en lood. De aard, mate en 

omvang van de verontreinigingen zijn vastgesteld. De spoedeisendheid van het 

geval is niet vastgesteld, omdat de eigenaar voornemens is de locatie zo spoedig 

mogelijk te saneren in verband met de realisatie van nieuwbouw. Geadviseerd 

wordt de locatie te saneren in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen. In 

november 2017 is de sanering uitgevoerd. 

 
Uit de bodemkwaliteitskaart van de regio Amstelland-Meerlanden blijkt dat de bovengrond 

in de ontgravingsklasse wonen valt. De ondergrond valt  in de ontgravingsklasse 

ontgravingsklasse landbouw / natuur. 

 

2.2 Bodemopbouw en geohydrologie 

 

De locatie is gelegen in Ouderkerk aan de Amstel. Er is geen sprake van een 

bodembeschermingsgebied. Het maaiveld ligt op ongeveer NAP -1,75 meter. 

 

Vanaf het maaiveld tot circa 0,5 m-mv bevinden antropogene afzettingen bestaande uit 

afwisselend klei en zand (bijmengingen huisafval en puin). Daaronder bevindt zich tot 1,0 

m-mv afwisselend klei en zand (Formatie van Echteld). Van 1,0 m-mv tot 3,5 m-mv 

bevindt zich een veenlaag (Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket). Van 3,5 

m-mv tot 7,5 m-mv bevindt zich een zandlaag (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van 

Wormer). Van 7,5 m-mv tot 8,0 m-mv bevindt een veenlaag (Formatie van Nieuwkoop, 

Basisveen Laag). Van 8,0 m-mv tot 11,5 m-mv bevinden zich afwisselend zand- en 

kleilagen (Formatie van Boxtel, Laagpakketten van Wierden, Singraven en Kootwijk). Van 

11,5 m-mv tot 44,0 m-mv bevinden zich gestuwde afzettingen. 

 

In de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn geen peilbuizen bekend, die 

informatie kunnen geven van de grondwaterstand ter plaatse. (Bron: Dinoloket, d.d. 

september 2018). 
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2.3 Onderzoeksstrategie en conceptueel model 

 

De onderzoeksstrategie voor het nader onderzoek is gebaseerd op de NTA5755 

(Nederlandse technische afspraak), strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek – 

onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging. 

 

De bron van de verontreinigingen met lood en zink is onbekend. Vermoedelijk kan het 

worden gerelateerd aan de het voorkomen van bodemvreemd materiaal in de bodem. Uit 

het regionaal bodembeheerplan is bekend dat in de directe omgeving van de 

onderzoekslocatie, sterke loodverontreinigingen in de grond zijn te verwachten.  

 

Om de verontreinigingen met lood en zink in de bovengrond ter plaatse van boring 10 af te 

perken, worden in een raster van zeven bij zeven meter, elf boringen verricht. Hierbij 

wordt boring 100 verricht om de verontreinigingen verticaal af te perken. De boringen 101 

tot en met 109 worden verricht om de verontreinigingen horizontaal af te perken. 
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2.4 Hypothese en strategie verkennend- en nader bodemonderzoek asbest 

 

Aan de hand van de verzamelde gegevens is de locatie opgedeeld in twee ruimtelijke 

eenheden / deelgebieden: 

 RE1 = Puin pad (ca. 545 m2) 

 RE2 = Overig terrein (ca. 2000 m2) 

 

Voor beide ruimtelijke eenheden / deelgebieden is een hypothese opgesteld met betrekking 

tot de mogelijke bodembelasting met asbesthoudend materiaal. 

 

Voor beide ruimtelijke eenheden / deelgebieden werd de hypothese “verdacht” gesteld 

aangezien bij de inspectie stukjes asbest op de bodem aangetroffen werden. Opgemerkt 

wordt dat RE1 als ruimtelijke eenheid wordt onderzocht doormiddel van sleuven (nader 

onderzoek). RE2 wordt als deellocatie onderzocht doormiddel van asbestgaten 

(verkennend onderzoek).  

 

Na het stellen van deze hypotheses voor de locatie werd een onderzoeksstrategie gekozen 

teneinde de hypothese te kunnen toetsen. 

 

Voor een verdachte locatie met een diffuse, homogeen verdeelde bodembelasting in de 

actuele contactzone (RE1) wordt de volgende strategie gevolgd: 

- visuele inspectie van de gehele toplaag; 

- indelen van de locatie in ruimtelijke eenheden van maximaal 1000 m2;  

- verzamelen asbestverdacht materiaal per ruimtelijke eenheid; 

- inspectie en monsterneming op 5 aselect gekozen plaatsen per ruimtelijke eenheid.  

 

Voor een verdachte locatie met een diffuse, homogeen verdeelde bodembelasting in de 

actuele contactzone (RE2) wordt de volgende strategie gevolgd: 

- visuele inspectie van de gehele toplaag; 

- verzamelen asbestverdacht materiaal per ruimtelijke eenheid; 

- inspectie en monsterneming op 10 aselect gekozen plaatsen per ruimtelijke eenheid.  
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Onderstaand wordt een overzicht gegeven van het aantal sleuven, inspectiegaten, boringen 

en analyses per deelgebied.  

 
Overzicht van deellocaties en gevolgde strategie 

code deellocatie strategie schaal 
gaten/sleuven 

boringen 
analyses opmerking 

Nader bodemonderzoek asbest 

RE1 Puinpad NEN-5707 verdacht  545 m2   
+ analyses 
asbestverdacht 

materiaal 

  sleuven (2,0x0,4x0,5 meter)  5 1  

  boringen tot ongeroerde laag  1   

Verkennend bodemonderzoek asbest 

RE2 Overig terrein NEN-5707 verdacht  2000 m2   

+ analyses 

asbestverdacht 
materiaal 

  gaten tot 0,5 m-mv  10 2  

  boringen tot ongeroerde laag  2 1  
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3 Uitvoering 

3.1 Veldwerk nader bodemonderzoek 

 

Het veldwerk bestond uit het plaatsen van elf boringen (zie locatietekening, bijlage 3) en 

het nemen van grondmonsters. Van de boringen is een boorbeschrijving gemaakt conform 

de NEN-5104, welke zijn opgenomen in bijlage 4. 

 

De bodemopbouw bestaat uit zand voor de bovengrond en zand, klei en veen voor de 

ondergrond. In de grond zijn bijmengingen met puin baksteen, grind, hout, kalk, plastic en 

glas aangetroffen. Ter plaatse van boring 101 zijn in het traject 0,5-1,0 m-mv zintuiglijke 

verontreinigingen met teer aangetroffen.  

 

Vanwege het aantreffen van zintuiglijke verontreinigingen met teer, zijn de boringen 108, 

109 en 110 aanvullend verricht om te kunnen onderzoeken of naast zware metalen ook 

verontreinigingen voorkomen met organische parameters in de grond. 
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In de onderstaande tabellen zijn de veldwerkgegevens, evenals de zintuiglijke 

waarnemingen weergegeven. 
 

Overzicht van boringen, peilbuizen en zintuiglijke waarnemingen 
boring diepte boring 

(m-mv) 

datum van - tot 

(m-mv) 

waarnemingen 

10 0,45 9-8-2018 0,00 - 0,45 sterk puinhoudend 

100 1,50 28-8-2018 0,00 - 0,50 uiterst asbesthoudend, sterk 

baksteenhoudend, brokken glas 

  28-8-2018 0,50 - 0,90 zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend 

  28-8-2018 0,90 - 1,50 brokken hout 

101 1,50 28-8-2018 0,00 - 0,50 matig baksteenhoudend, zwak grindhoudend 

  28-8-2018 0,50 - 0,80 resten kalk, brokken puin, geen olie-water 

reactie, matige teergeur 

  28-8-2018 0,80 - 1,00 resten kalk, geen olie-water reactie, matige 
teergeur 

102 1,50 28-8-2018 0,00 - 0,30 volledig puin, sterk baksteenhoudend, sterk 

zandhoudend 

  28-8-2018 0,30 - 0,50 sterk puinhoudend, volledig baksteen 

  28-8-2018 0,50 - 0,90 matig baksteenhoudend, zwak puinhoudend 

  28-8-2018 0,90 - 1,50 brokken hout 

103 1,50 28-8-2018 0,00 - 0,50 resten plastic, resten hout 

  28-8-2018 0,50 - 0,90 resten plastic 

  28-8-2018 0,90 - 1,50 resten plastic 

104 1,50 28-8-2018 0,00 - 0,50 brokken glas, sterk baksteenhoudend 

  28-8-2018 0,70 - 1,00 matig baksteenhoudend, zwak puinhoudend 

  28-8-2018 1,00 - 1,50 zwak baksteenhoudend 

105 1,50 28-8-2018 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend, zwak grindhoudend, 

zwak baksteenhoudend, sporen roest 

  28-8-2018 0,50 - 1,00 zwak grindhoudend 

106 1,50 28-8-2018 0,00 - 0,60 volledig puin, sterk baksteenhoudend, matig 
zandhoudend, sporen kalk 

  28-8-2018 0,60 - 0,80 matig baksteenhoudend 

  28-8-2018 0,80 - 1,10 matig puinhoudend 

107 1,50 28-8-2018 0,00 - 0,70 volledig puin, sterk baksteenhoudend, matig 
zandhoudend 

  28-8-2018 0,70 - 0,90 matig baksteenhoudend 

  28-8-2018 1,10 - 1,50 resten planten 

108 1,50 28-8-2018   

109 1,50 28-8-2018 0,00 - 0,50 zwak grindhoudend, zwak baksteenhoudend 

  28-8-2018 0,50 - 0,90 resten planten, resten wortels 

  28-8-2018 0,90 - 1,50 zwak baksteenhoudend 

110 1,50 28-8-2018 0,00 - 0,40 zwak puinhoudend 

  28-8-2018 0,40 - 0,70 sporen roest 

  28-8-2018 0,70 - 1,00 matig baksteenhoudend, zwak puinhoudend 

  28-8-2018 1,00 - 1,50 zwak baksteenhoudend 
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3.2 Veldwerk verkennend- en nader asbestonderzoek 

 

Ten behoeve van de visuele inspectie werd de onderzoekslocatie met een oppervlakte van 

circa 2545 m2 opgedeeld in rasters van 1 bij 1 meter. De inspectie is uitgevoerd op een half 

bewolkte dag met licht neerslag. Het maaiveld ter plaatse van het puinpad bestaat uit puin. 

Het maaiveld ter plaatse van het overig terrein bestaat uit zand en klei en is begroeid met 

gras. De inspectie-efficiëntie wordt geschat op 70-90%. 

 

Bij de maaiveldinspectie werden verschillende stukjes asbestverdacht materiaal 

aangetroffen. Het asbestverdachte materiaal is ter analyse aangeboden aan het laboratorium 

(MV01 en MV02). In totaal is 301,13 gram asbestverdacht materiaal op het maaiveld 

aangetroffen. 

 

Het veldwerk t.b.v. het nader onderzoek bestond uit het graven van 5 inspectiesleuven van 

200 cm lang, 40 cm breed en circa 50 cm diep. Hieruit werden per inspectiesleuf monsters 

genomen van ongeveer 10 kg tot 27,5 kg. De monsters werden samengesteld tot drie 

veldmengmonsters (VMM01, VMM02 en VMM03) en aan het laboratorium aangeboden. 

Verder is één boring geplaatst tot 2 m-mv. In het opgeboorde materiaal is geen 

asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

 

In de inspectiesleuven Sl01 en Sl02 zijn enkele verschillende soorten asbestverdacht 

materiaal aangetroffen. Het asbestverdachte materiaal is ter analyse aangeboden aan het 

laboratorium (P01 en P02). In inspectiesleuf Sl01 is in totaal 1173 gram asbestverdacht 

materiaal aangetroffen (92 plaatjes). In inspectiesleuf Sl02 is in totaal 158 gram 

asbestverdacht materiaal aangetroffen (3 plaatjes). 

 

Het veldwerk t.b.v. het verkennend onderzoek bestond uit het graven van 10 inspectiegaten 

van 30 cm lang, 30 cm breed en circa 50 cm diep. Hieruit werden per inspectiegat monsters 

genomen van ongeveer 2 kg tot 10 kg. De monsters zijn samengesteld tot drie 

veldmengmonsters (VMM04, VMM05 en VMM06) en aan het laboratorium aangeboden. 

Verder zijn twee boringen geplaatst tot 2 m-mv. In het opgeboorde materiaal is geen 

asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

 

In inspectiegat 09 is een stukje asbestverdacht materiaal aangetroffen. Het asbestverdachte 

materiaal is ter analyse aangeboden aan het laboratorium (P09). In totaal is 9,67 gram 

asbestverdacht materiaal aangetroffen (1 plaatje). 
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In onderstaande tabel zijn de veldwerkgegevens, evenals de zintuiglijke waarnemingen 

weergegeven. 

 
Overzicht van boringen, peilbuizen en zintuiglijke waarnemingen 
boring diepte boring 

(m-mv) 

datum van - tot 

(m-mv) 

waarnemingen 

Sl 01 0,60 27-8-2018 0,05 - 0,40 brokken baksteen, zwak zandhoudend, sterk 
asbesthoudend, volledig puin 

  27-8-2018 0,40 - 0,60 zwak kolengruishoudend, brokken baksteen, 

volledig puin, sterk asbesthoudend 

Sl 02 1,50 27-8-2018 0,00 - 0,40 brokken baksteen, zwak zandhoudend, 

volledig puin, sterk kolengruishoudend 

  27-8-2018 0,40 - 0,50 zwak kolengruishoudend, brokken baksteen, 

volledig puin, zwak zandhoudend 

  27-8-2018 0,50 - 0,70 matig roesthoudend 

  27-8-2018 0,70 - 0,90 sporen roest, sporen baksteen 

Sl 03 0,70 27-8-2018 0,00 - 0,10 brokken baksteen, zwak zandhoudend, 

volledig puin, zwak afvalhoudend, Nieuw 

puin niet bemonsterd 

  27-8-2018 0,10 - 0,15 Tegel 

  27-8-2018 0,15 - 0,60 zwak kolengruishoudend, brokken baksteen, 

volledig puin, zwak zandhoudend 

  27-8-2018 0,60 - 0,70 zwak baksteenhoudend, zwak puinhoudend 

Sl 04 0,65 27-8-2018 0,00 - 0,10 brokken baksteen, zwak zandhoudend, 
volledig puin, Nieuw puin niet bemonsterd 

  27-8-2018 0,10 - 0,60 zwak kolengruishoudend, brokken baksteen, 

volledig puin, matig zandhoudend 

Sl 05 0,65 27-8-2018 0,00 - 0,10 brokken baksteen, zwak zandhoudend, 
volledig puin, Nieuw puin niet bemonsterd 

  27-8-2018 0,10 - 0,60 zwak kolengruishoudend, brokken baksteen, 

volledig puin, matig zandhoudend 

06 1,50 27-8-2018 0,00 - 0,50 zwak baksteenhoudend, zwak puinhoudend 

  27-8-2018 0,50 - 0,60 zwak baksteenhoudend, zwak puinhoudend 

07 0,50 27-8-2018 0,00 - 0,50 zwak baksteenhoudend, zwak puinhoudend 

09 0,60 27-8-2018 0,00 - 0,20 zwak baksteenhoudend, zwak puinhoudend 

  27-8-2018 0,20 - 0,60 brokken puin, zwak sintelhoudend, brokken 
baksteen, zwak asbesthoudend 

08 0,50 27-8-2018 0,00 - 0,50 zwak baksteenhoudend, zwak puinhoudend 

10 0,50 27-8-2018 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend, sporen baksteen 

11 0,50 27-8-2018 0,00 - 0,30 zwak puinhoudend 

  27-8-2018 0,30 - 0,50 sporen baksteen 

12 0,50 27-8-2018 0,00 - 0,30 zwak puinhoudend 

  27-8-2018 0,30 - 0,50 sporen baksteen 

13 1,50 27-8-2018 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend, 

zwak kolengruishoudend 

  27-8-2018 0,50 - 0,80 zwak baksteenhoudend, W 

14 0,40 27-8-2018 0,00 - 0,40 zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend, 
zwak kolengruishoudend, sterk glashoudend, 

Gestuit op beton 

15 0,50 27-8-2018 0,10 - 0,50 zwak puinhoudend 

 

Een tekening van de locatie is opgenomen als bijlage 3. Het monsternemingsplan is 

opgenomen in bijlage 8, en de monsternameformulieren in bijlage 9, ook zijn er foto's 

gemaakt van de locatie (bijlage 10). 
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3.3 Laboratoriumonderzoek 

 

De in het veld genomen monsters zijn volgens het onderstaande schema ter analyse 

aangeboden aan een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Eventueel zijn 

grondmonsters gecombineerd tot mengmonsters. 

 

Vanwege het aantreffen van zintuiglijke verontreinigingen met teer ter plaatse van boring 

101, zijn de boringen 108, 109 en 110 aanvullend verricht om te kunnen onderzoeken of 

naast zware metalen ook verontreinigingen voorkomen met organische parameters in de 

grond. De grondmonsters uit het verontreinigde traject (zintuiglijk teer) zijn aanvullend 

geanalyseerd op het standaard NEN pakket grond incl. LU/OS. 
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Overzicht van uitgevoerde analyses en samenstelling mengmonsters grond  
code omschrijving deelmonsters 

(traject in m-mv) 

analyse pakket 

Nader bodemonderzoek 

M100.2 monster ondergrond t.p.v. boring 100 (zand) 100 (0,50 - 1,00) Lood (Pb), Lutum + Organische stof, Zink 
(Zn) 

M101.1 monster bovengrond t.p.v. boring 101 (zand) 101 (0,00 - 0,50) Lood (Pb), Lutum + Organische stof, Zink 

(Zn) 

M101.2 monster ondergrond t.p.v. boring 101  
(zand, zintuiglijk teer) 

101 (0,50 - 0,80) Standaard pakket incl LUOS 

M102.3 monster bovengrond t.p.v. boring 102 (zand) 102 (0,50 - 0,90) Lood (Pb), Lutum + Organische stof, Zink 

(Zn) 

M103.1 monster bovengrond t.p.v. boring 103 (zand) 103 (0,00 - 0,50) Lood (Pb), Lutum + Organische stof, Zink 

(Zn) 

M104.1 monster bovengrond t.p.v. boring 104 (zand) 104 (0,00 - 0,50) Lood (Pb), Lutum + Organische stof, Zink 

(Zn) 

M105.1 monster bovengrond t.p.v. boring 105 (zand) 105 (0,00 - 0,50) Lood (Pb), Lutum + Organische stof, Zink 

(Zn) 

M108.2 monster ondergrond t.p.v. boring 108 (klei) 108 (0,50 - 1,00) Standaard pakket incl LUOS 

M109.2 monster ondergrond t.p.v. boring 109 (klei) 109 (0,50 - 0,90) Standaard pakket incl LUOS 

M110.2 monster ondergrond t.p.v. boring 110 (zand) 110 (0,40 - 0,70) Standaard pakket incl LUOS 

P01 verzamelmateriaal asbestverdacht materiaal maaiveld 

en ter plaatse van inspectiegat 10 (indicatief) 

10 (0,00 - 0,45) Asbest in materiaal verzamelmonster 

conform NEN 5896 / NEN 5707 

Verkennend- en nader bodemonderzoek asbest 

VMM01 veldmengmonster 01 Sl 01 (0,10 - 0,60) 
Sl 01 (0,10 - 0,60) 

Asbest in puin conform NEN 5898 

VMM02 veldmengmonster 02 Sl 02 (0,00 - 0,50) 

Sl 02 (0,00 - 0,50) 

Asbest in puin conform NEN 5898 

VMM03 veldmengmonster 03 Sl 03 (0,15 - 0,60) 
Sl 03 (0,15 - 0,60) 

Sl 04 (0,10 - 0,60) 

Sl 04 (0,10 - 0,60) 
Sl 05 (0,10 - 0,60) 

Sl 05 (0,10 - 0,60) 

Asbest in puin conform NEN 5898 

VMM04 veldmengmonster 04 06 (0,00 - 0,50) 

07 (0,00 - 0,50) 
08 (0,00 - 0,50) 

09 (0,00 - 0,20) 
10 (0,00 - 0,50) 

Asbest in bodem conform NEN 5898 

VMM05 veldmengmonster 05 09 (0,20 - 0,60) Asbest in bodem conform NEN 5898 

VMM06 veldmengmonster 06 11 (0,00 - 0,50) 

12 (0,00 - 0,50) 
13 (0,00 - 0,50) 

14 (0,00 - 0,40) 

15 (0,00 - 0,50) 

Asbest in bodem conform NEN 5898 

MV01 asbestverdacht materiaal maaiveld Mvi asv sleuven 01 
t/ m 05 

Asbest in materiaal verzamelmonster 
conform NEN 5896 / NEN 5707 

MV02 asbestverdacht materiaal maaiveld Mvi asv gaten  06 

t/m 10  

Asbest in materiaal verzamelmonster 

conform NEN 5896 / NEN 5707 

P01 asbestverdacht materiaal uit inspectiesleuf Sl01 Sl 01 (0,10 - 0,60) Asbest in materiaal verzamelmonster 
conform NEN 5896 / NEN 5707 

P02 asbestverdacht materiaal uit inspectiesleuf Sl02 Sl 02 (0,40 - 0,50) Asbest in materiaal verzamelmonster 

conform NEN 5896 / NEN 5707 

P09 asbestverdacht materiaal uit inspectiegat 09 09 (0,20 - 0,60) Asbest in materiaal verzamelmonster 
conform NEN 5896 / NEN 5707 
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4 Analyseresultaten 

 
De resultaten van het laboratoriumonderzoek zijn in de onderstaande tabellen getoetst aan 

de meest recente versie van de AW2000- en interventiewaarden uit de circulaire 

bodemsanering, waarbij de gemeten waarde zijn omgerekend volgens het gehalte 

organisch stof en kleidelen (lutum). Het toetsingskader is bij dit rapport opgenomen als 

bijlage 6. Tevens zijn de analyseresultaten getoetst aan de normen uit het Besluit 

bodemkwaliteit (Bbk) om een indicatie te krijgen van de bodemfunctieklasse en de 

hergebruikmogelijkheden van de grond. Voor een volledig overzicht van de gemeten 

waarden wordt verwezen naar de analysecertificaten in bijlage 12. 
 

Overschrijdingstabel grondmonsters, toetsing grond volgens Wbb en Bbk 
code Traject 

(m-mv) 

>AW > T >I BBK monster-

conclusie 

M100.2 0,50 - 1,00 Lood  (0,27) - - Niet getoetst 

M101.1 0,00 - 0,50 - Lood  (0,96) Zink  (1,3) Niet getoetst 

M101.2 0,50 - 0,80 PCB (som 7) (0,14) 

Kobalt  (0,03) 

Nikkel  (0,08) 
Kwik  (0,02) 

Lood  (0,39) 

Barium (0,39)1 

Zink  (0,67) Minerale olie C10 - 

C40 (1,49) 

PAK 10 VROM 
(53,73) 

Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 

M102.3 0,50 - 0,90 Lood  (0,09) - - Niet getoetst 

M103.1 0,00 - 0,50 - Lood  (0,72) Zink  (1,75) Niet getoetst 

M104.1 0,00 - 0,50 - Zink  (0,87) Lood  (1,13) Niet getoetst 

M105.1 0,00 - 0,50 Lood  (0,12) - - Niet getoetst 

M108.2 0,50 - 1,00 Kobalt  (0,02) 

Nikkel  (0,08) 
Molybdeen  (0,02) 

Kwik  (-) 

Lood  (0,03) 
PAK 10 VROM (0,03) 

- - Klasse industrie 

M109.2 0,50 - 0,90 Zink  (0,03) 

Molybdeen  (0,01) 

- - Klasse wonen 

M110.2 0,40 - 0,70 Minerale olie C10 - 

C40 (0,01) 

Kobalt  (0,13) 
Molybdeen  (0,04) 

Cadmium  (0,19) 

Kwik  (0,01) 
PAK 10 VROM (0,02) 

Nikkel  (0,63) 

Koper  (0,69) 

Zink  (3,67) 

Lood  (1,07) 

Barium (1,51)1 

Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 

1 Barium is illustratief getoetst. De normen voor barium zijn ingetrokken, omdat het gehalte dat van nature aanwezig is, vaak hoger is 

dan de interventiewaarde. Daarom behoeft barium alleen getoetst te worden als door menselijk handelen een verdenking bestaat. Dit 

menselijk handelen kan bestaan uit: verf- en glasindustrie, gebruik rattengif, fabricage van bougies, vacuümbuizen, fluorescentielampen, 
rubber en harsen, condensatoren en vuurwerk. Daarnaast wordt barium in de aardolie-industrie gebruikt in boorvloeistof. 

Op onderhavige locatie is geen sprake (geweest) van bovengenoemde handelingen, vermoedelijk is het verhoogde Barium gehalte hier te 

relateren aan de antropogene bijmengingen. Barium is niet meegenomen in de toetsing aan de normen uit het Besluit bodemkwaliteit 
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5 Conclusies en aanbevelingen 
 

Nader bodemonderzoek 

In het verkennend bodemonderzoek (kenmerk R17-B385, versie 2) is geconstateerd dat de 

bovengrond ter plaatse van boring 10 (0,15-0,5 m-mv) sterk verontreinigd is met zink en 

matig verontreinigd met lood. In onderhavig bodemonderzoek is boring 100 verricht om de 

sterke verontreiniging met zink verticaal af te perken. Uit de onderzoeksresultaten blijkt 

dat de ondergrond ter plaatse van boring 100 (M100.2) licht verontreinigd is met lood.    

 

De boringen 101 tot en met 110 zijn verricht om de aangetroffen sterke verontreiniging 

met zink horizontaal af te perken. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de bovengrond ter 

plaatse van boring 101 (M101.1, 0,0-0,5 m-mv) sterk verontreinigd is met zink en matig 

verontreinigd met lood. De bovengrond ter plaatse van boring 102 (M102.3, 0,5-0,9 m-mv) 

is licht verontreinigd met lood. De bovengrond ter plaatse van boring 103 (M103.1, 0,0-0,5 

m-mv) is sterk verontreinigd met zink en matig verontreinigd met lood. De bovengrond ter 

plaatse van boring 104 (M104.1, 0,0-0,5 m-mv) is sterk verontreinigd met lood en matig 

verontreinigd met zink. De bovengrond ter plaatse van boring 105 (M105.1, 0,0-0,5 m-mv) 

is licht verontreinigd met lood. 

 

Opgemerkt wordt dat in de ondergrond ter plaatse van boring 01 (0,5-1,0) zintuiglijke 

verontreinigingen met teer zijn aangetroffen. Om deze zintuiglijke verontreinigingen met 

teer te onderzoeken, zijn de boringen 108, 109 en 110 verricht. Uit de onderzoeksresultaten 

blijkt dat de ondergrond ter plaatse van boring 101 (M101.2, 0,5-0,8 m-mv) sterk 

verontreinigd is met minerale olie en PAK, matig verontreinigd met zink en licht 

verontreinigd met lood, kwik, nikkel, kobalt en PCB. De ondergrond ter plaatse van boring 

108 (M108.2, 0,5-1,0 m-mv) is licht verontreinigd met kobalt, nikkel, molybdeen, kwik, 

lood en PAK. De ondergrond ter plaatse van boring 109 (M109.2, 0,5-0,9 m-mv) is licht 

verontreinigd met zink en molybdeen. De ondergrond ter plaatse van boring 110 (M110.2, 

0,4-0,7 m-mv) is sterk verontreinigd met lood en zink, matig verontreinigd met nikkel en 

koper met licht verontreinigd met kobalt, molybdeen, cadmium, kwik, PAK en minerale 

olie.  

 

De sterke verontreiniging met lood en zink in de bodem zijn met onderhavig 

bodemonderzoek zowel in horizontale als in verticale richting niet volledig uitgekarteerd. 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan wel geconcludeerd worden dat op de locatie 

sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (>25 m3 sterk verontreinigd 

bodemvolume) met zink en / of lood. De verontreiniging is vanaf 0 tot minimaal 0,7 m-mv 

aanwezig. 

 

De sterke verontreinigingen met minerale olie en PAK zijn alleen in de ondergrond ter 

plaatse van boring 101 aangetroffen. Deze verontreinigingen zijn in horizontale richting 

afgeperkt. In verticale richting is vanaf 1,0 m-mv organoleptisch geen teergeur meer 

waargenomen. Aangenomen wordt dat de verontreiniging tot maximaal 1,0 m-mv 

aanwezig is.  
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Op basis van het bovenstaande wordt aangenomen dat ter plaatse van boring 101 geen 

sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging met minerale olie en PAK maar 

van een spot. Verwacht wordt dat de verontreiniging met minerale olie in de grond 

vanwege de geringe omvang weinig invloed heeft op de grondwaterkwaliteit. Vanwege 

deze aanname is een grondwateronderzoek in onderhavig bodemonderzoek buiten 

beschouwing gelaten.   

 

Nader bodemonderzoek asbest (puinpad) 

De resultaten van het laboratoriumonderzoek van VMM01 geven een gewogen 

concentratie van hechtgebonden en niet hechtgebonden asbest van 2800 mg/kg d.s, 

bestaand uit chrysotiel.  

 

De resultaten van het laboratoriumonderzoek van VMM02 geven een gewogen 

concentratie van hechtgebonden en niet hechtgebonden asbest van 640 mg/kg d.s, bestaand 

uit chrysotiel en amosiet. 

 

De resultaten van het laboratoriumonderzoek van VMM03 geven een gewogen 

concentratie van hechtgebonden asbest van 57 mg/kg d.s, bestaand uit chrysotiel. 

 

Het onderzochte asbestverdachte materiaal ter plaatse van het maaiveld (MV01) betrof 

allemaal goed hechtgebonden chrysotiel met een asbestconcentratie tussen de 10 en 15 %. 

 

Het onderzochte asbestverdachte materiaal uit de inspectiesleuven 01 en 02 betrof allemaal 

goed hechtgebonden chrysotiel met een asbestconcentratie tussen de 10 en 15 %. 

 

Op basis van bovenstaande gegevens is voor de toplaag tot 0,60 m-mv een 

asbestconcentratie van 3117,39 mg/kg d.s. uitgerekend (317,39 + 2800) met een 

bovengrens van 3780,86 mg/kg d.s. (380,86 + 3400) en een ondergrens van 2453,9 mg/kg 

d.s. (253,90 + 2200). Alle genoemde asbestconcentraties zijn omgerekend naar Serpentijn. 

Hiertoe zijn de gehaltes aan Amfibolen vermenigvuldigt met 10. De toetsing aan de 

concentratienorm voor asbest - Serpentijn 100 mg/kg d.s., wijst uit dat de 

asbestconcentratie de norm overschrijdt.  

 

De hypothese verdacht wordt voor het puin pad bevestigd. Er is sprake van een geval van 

bodemverontreiniging met asbest. De berekende gehaltes geven geen aanleiding tot het 

uitvoeren van aanvullend nader bodemonderzoek ter plaatse van de toplaag. Opgemerkt 

wordt dat plaatselijk eventueel wel asbestnesten aanwezig kunnen zijn, die in onderhavig 

bodemonderzoek gemist zijn. 
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Verkennend bodemonderzoek asbest (overig terrein) 

De resultaten van het laboratoriumonderzoek van VMM04 geven een gewogen 

concentratie van hechtgebonden en niet hechtgebonden asbest van 11 mg/kg d.s, bestaand 

uit chrysotiel. 

 

De resultaten van het laboratoriumonderzoek van VMM05 geven een gewogen 

concentratie van hechtgebonden en niet hechtgebonden asbest van 120 mg/kg d.s, bestaand 

uit chrysotiel. 

 

De resultaten van het laboratoriumonderzoek van VMM06 geven een gewogen 

concentratie van hechtgebonden asbest van 7,8 mg/kg d.s, bestaand uit chrysotiel. 

Opgemerkt wordt dat in VMM06 abusievelijk asbestverdacht materiaal in de fractie >20 

mm is terechtgekomen. Tijdens de veldwerkuitvoering is de grond gezeefd en bemonsterd. 

Het is onbekend hoe het asbesthoudende materiaal >20 mm in de emmer terecht is 

gekomen. In bijlage 11 is een berekening opgenomen. Hierbij is op basis van het 

bemonsterde volume van de inspectiegaten 11 t/m 15 berekend dat de aangetroffen fractie 

>20 mm een gewogen concentratie van hechtgebonden asbest van 43 mg/kg d.s, bestaand 

uit chrysotiel oplevert. In VMM06 is derhalve 50,8 mg/kg d.s. aan asbest aanwezig. 

 

Het onderzochte asbestverdachte materiaal uit de inspectiegat 09 betrof goed 

hechtgebonden chrysotiel met een asbestconcentratie tussen de 10 en 15 %. 

 

Het onderzochte asbestverdachte materiaal ter plaatse van het maaiveld (MV02) betrof 

allemaal goed hechtgebonden chrysotiel met een asbestconcentratie tussen de 10 en 15 %. 

 

Op basis van bovenstaande gegevens is voor de toplaag van 0,2 tot 0,6 m-mv ter plaatse 

van inspectiegat 09 een asbestconcentratie van 139,58 mg/kg d.s. uitgerekend (19,58 + 

120) met een bovengrens van 270,9 mg/kg d.s. (130,9 + 140) en een ondergrens van 95,4 

mg/kg d.s. (0,40 + 95). Alle genoemde asbestconcentraties zijn omgerekend naar 

Serpentijn. Hiertoe zijn de gehaltes aan Amfibolen vermenigvuldigt met 10. De toetsing 

aan de concentratienorm voor asbest - Serpentijn 100 mg/kg d.s., wijst uit dat de 

asbestconcentratie de norm overschrijdt.  

 

De hypothese verdacht wordt voor de toplaag bevestigd. Er is sprake van een geval van 

bodemverontreiniging met asbest. De berekende gehaltes geven aanleiding tot het 

uitvoeren van een nader bodemonderzoek ter plaatse van het overig terrein. 

 

Voor een volledig overzicht van de gemeten waarden wordt verwezen naar de 

analysecertificaten in bijlage 12. In bijlage 11 zijn de asbestconcentraties berekend. 
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Op basis van onderhavig bodemonderzoek kan gesteld worden dat op de locatie sprake is 

van twee ernstige gevallen van bodemverontreiniging: 

 Geval 1 betreft het ernstige geval van bodemverontreiniging met zware metalen aan 

de achterzijde van het perceel ter plaatse van de schuren.  

 Geval 2 betreft het puin pad welke tot boven de norm verontreinigd is met asbest. 

 

Geval 1 is niet volledig uitgekarteerd. Aanbevolen wordt een aanvullend nader 

bodemonderzoek uit te voeren naar de exacte verontreinigingscontour met zware metalen. 

 

Ter plaatse van het overige terrein zijn asbestconcentraties boven de norm voor nader 

bodemonderzoek aangetroffen (>50 mg/kg d.s.). Aanbevolen wordt om een nader 

bodemonderzoek asbest uit te voeren op het overige terrein. 
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6 Betrouwbaarheid 
 

Bodemonderzoeken worden door APS-Milieu op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de 

daartoe bestaande normen (protocollen) en gangbare inzichten. 

 

Indien in opdracht van de klant, en eventueel in overleg met het bevoegde gezag, is 

afgeweken van de gangbare normen en/of protocollen van onderzoek, dan wordt dit in de 

rapportage uitdrukkelijk vermeld. APS-Milieu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de 

gevolgen die deze afwijkingen kunnen hebben voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van 

het onderzoek. 

 

Alle door de veldwerker uitgevoerde metingen (locatietekening, grondwaterstanden, 

laagdikte, enz.) zijn alleen van toepassing op het bodemonderzoek en kunnen niet dienen 

als basis voor exacte maatvoering van een bouwproject en/of andere doeleinden. 

 

Maar ook indien conform de protocollen wordt gewerkt blijven er enige beperkingen van 

kracht, met betrekking tot de betrouwbaarheid van de resultaten van dit onderzoek. 

 

a. Kwaliteit van het vooronderzoek 

 

Een bodemonderzoek wordt uitgevoerd op basis van een vooronderzoek. Een dergelijk 

vooronderzoek bestaat uit het verzamelen van (historische) gegevens over de locatie, een 

inspectie van de locatie en verzamelen van gegevens over bodemopbouw en hydrologie. 

Indien belangrijke feiten over de locatie niet worden achterhaald, bestaat de kans dat de 

hypothese en de strategie van het onderzoek niet voldoen. Het onderzoek geeft dan 

onvoldoende informatie en is dus minder bruikbaar of betrouwbaar. 

APS-Milieu acht zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvolledig of onjuist 

opgegeven informatie in het kader van het vooronderzoek. 

 

b. Restrisico 

 

De monsterdichtheid welke de protocollen voorschrijven heeft tot gevolg dat kleine 

verontreinigingskernen kunnen worden gemist. Dit beperkte restrisico wordt aanvaardbaar 

geacht, omdat de kosten van bodemonderzoek anders te hoog zouden oplopen. 

APS-Milieu acht zich niet aansprakelijk voor dergelijke normale restrisico’s. 

 

c. Veroudering 

 

De onderzoeksresultaten vormen slechts een momentopname. 

De resultaten en conclusies kunnen verouderen door drie oorzaken: 

 Er wordt nieuwe verontreiniging toegevoegd aan de locatie. 

 Bestaande verontreiniging is mobiel en verspreidt zich verder. 

 De normstelling door de overheid verandert. 

APS-Milieu acht zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van veroudering van de 

rapportage. 
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Bijlage 1. Topografische kaart 
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Omgevingskaart Klantreferentie: R18-B711

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object OUDER-AMSTEL G 1554
Rondehoep Oost 30, OUDERKERK AAN DE AMSTEL
CC-BY Kadaster.
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Bijlage 2. Kadastrale kaart 
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: R18-B711

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 20 augustus 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

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

OUDER-AMSTEL
G
1554

0 m 5 m 25 m

100-152

11-111

10-110

12

9-109

1347

1823

18
96

1898

1853

1350

1892

1349

1404

18
99

1893

1554

1094
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Bijlage 3. Locatietekening met boorpunten / inspectiegaten 
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LOCATIETEKENING

Opdrachtgever:

nummer:

locatie:

datum: augustus 2018

Perceel tussen Rondehoep
Oost 30 en Schoolweg
Ouderkerk aan de Amstel

Keij & Stevels Beheer B.V.

LEGENDA

0 8m

schaal: 1:400

boring (1,5 m-mv)

0-punt

R18-B648

half open
schuur

schuur/stal

gras

pad

sloot

bouw appartement

Schoolweg

boom boom

boom

depot
mest

puinpad

gras

gras

gras

gras

vervallen schuur
met asbest golfplaten
dak(vervallen)

10 / 100

104

105

103

101 110

108

109

102

106

107

gras

gras

w
a
te

rg
a
n
g

w
a
te

rg
a
n
g

hek

stelconstelcon

boring (sterk verontreinigd)

boring (licht verontreinigd)

gras

03 02

01

04 05

06

08

07

12

09

11

boring (matig verontreinigd)



LOCATIETEKENING

Opdrachtgever:

nummer:

locatie:

datum: augustus 8201

Perceel tussen Rondehoep
Oost 30 en Schoolweg
Ouderkerk aan de Amstel

Keij & Stefels Beheer B.V.

LEGENDA

0 8m

schaal: 1:400

boring (diep)

inspectiegat

inspectiesleuf

0-punt

R18-B711

vervallen
schuur

schuur

schuur

gras

gras

pad

pad

sloot

fietspad + stoep

bouw appartement

appartementen

sloot

sloot

Schoolweg

Sl05

Sl04

Sl03

Sl02

Sl01

06

07

08

09

10

15

14

13

12

11

M 01V

M 02V

asbest verdacht materiaal maaiveld
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Bijlage 4. Boorstaten 
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Projectcode: R18-B648

Projectnaam: Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel

Boring: 10

Datum: 9-8-2018

0

123

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
puinhoudend, sterk asbestverdacht 
materiaal houdend, oranjebruin, 
Graven-45

Boring: 100

Datum: 28-8-2018

0

50

100

150

14

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, uiterst 
asbesthoudend, sterk 
baksteenhoudend, brokken glas, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, zwak 
baksteenhoudend, roodbruin, 
Edelmanboor

-90

Veen, zwak kleiïg, brokken hout, 
donker roodbruin, Edelmanboor

-150

Boring: 101

Datum: 28-8-2018

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig baksteenhoudend, 
zwak grindhoudend, roodbruin, 
Edelmanboor-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten kalk, brokken puin, 
geen olie-water reactie, matige 
teergeur, donkerbruin, Edelmanboor

-80

Klei, sterk zandig, resten kalk, geen 
olie-water reactie, matige teergeur, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-100

Veen, zwak kleiïg, donker roodbruin, 
Edelmanboor

-150

Boring: 102

Datum: 28-8-2018

0

50

100

150

1

2

3

4

braak0

Zwak humeus, zwak grindig, 
volledig puin, sterk 
baksteenhoudend, sterk 
zandhoudend, donker roodbruin, 
Edelmanboor

-30

Sterk puinhoudend, volledig 
baksteen, bruinrood, Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
matig baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, roodbruin, 
Edelmanboor

-90

Veen, zwak kleiïg, brokken hout, 
donker roodbruin, Edelmanboor

-150



Projectcode: R18-B648

Projectnaam: Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel

Boring: 103

Datum: 28-8-2018

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten plastic, resten hout, 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
resten plastic, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-90

Veen, zwak kleiïg, resten plastic, 
donker roodbruin, Edelmanboor

-150

Boring: 104

Datum: 28-8-2018

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken glas, sterk 
baksteenhoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
roodbruin, Edelmanboor-70

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
matig baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, zwak koolhoudend, 
Edelmanboor

-100

Veen, zwak kleiïg, zwak 
baksteenhoudend, donker roodbruin, 
Edelmanboor

-150

Boring: 105

Datum: 28-8-2018

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, zwak 
grindhoudend, zwak 
baksteenhoudend, sporen roest, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
Edelmanboor-100

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-150

Boring: 106

Datum: 28-8-2018

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zwak humeus, volledig puin, sterk 
baksteenhoudend, matig 
zandhoudend, sporen kalk, 
roodbruin, Edelmanboor

-60

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
matig baksteenhoudend, roodbruin, 
Edelmanboor

-80

Veen, zwak kleiïg, matig 
puinhoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-110

Veen, zwak kleiïg, donker roodbruin, 
Edelmanboor

-150



Projectcode: R18-B648

Projectnaam: Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel

Boring: 107

Datum: 28-8-2018

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zwak humeus, volledig puin, sterk 
baksteenhoudend, matig 
koolhoudend, matig zandhoudend, 
roodbruin, Edelmanboor

-70

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
matig baksteenhoudend, roodbruin, 
Edelmanboor

-90

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donker bruingrijs, Edelmanboor

-110

Veen, zwak kleiïg, resten planten, 
donker roodbruin, Edelmanboor

-150

Boring: 108

Datum: 28-8-2018

0

50

100

150

1

2

3

strooisel0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-50

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

-100

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin, 
Edelmanboor

-150

Boring: 109

Datum: 28-8-2018

0

50

100

150

1

3
2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, zwak 
baksteenhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor-50

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
resten planten, resten wortels, 
donker bruingrijs, Edelmanboor

-90

Veen, zwak kleiïg, zwak 
baksteenhoudend, donker roodbruin, 
Edelmanboor

-150

Boring: 110

Datum: 28-8-2018

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

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

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen roest, roodbruin, 
Edelmanboor

-70

Veen, zwak kleiïg, matig 
baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, zwak koolhoudend, 
roodbruin, Edelmanboor

-100

Veen, zwak kleiïg, zwak 
baksteenhoudend, donker roodbruin, 
Edelmanboor

-150



Projectcode: R18-B711

Projectnaam: Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel

Boring: Sl 01

X: 121958,83

Y: 478554,10

Datum: 27-8-2018

0

50

Mm1aMm1bP01

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
geelgrijs, Graven

-5

Brokken baksteen, zwak 
zandhoudend, sterk asbesthoudend, 
volledig puin, donker roodbruin, 
Graven

-40

Zwak kolengruishoudend, brokken 
baksteen, volledig puin, sterk 
asbesthoudend, donker zwartgrijs, 
Graven

-60

Boring: Sl 02

X: 121955,72

Y: 478541,69

Datum: 27-8-2018

0

50

100

150

Mm2aMm2b

P02

braak0

Brokken baksteen, zwak 
zandhoudend, volledig puin, sterk 
kolengruishoudend, donker 
roodbruin, Graven

-40

Zwak kolengruishoudend, brokken 
baksteen, volledig puin, zwak 
zandhoudend, donker zwartgrijs, 
Graven

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
roesthoudend, licht oranjegeel, 
Edelmanboor

-70

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen roest, sporen baksteen, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

-90

Veen, zwak kleiïg, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-130

Veen, zwak kleiïg, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

-150

Boring: Sl 03

Datum: 27-8-2018

0

50

Mm4aMm4b

braak0

Brokken baksteen, zwak 
zandhoudend, volledig puin, zwak 
afvalhoudend, donker roodbruin, 
Graven, Nieuw puin niet bemonsterd

-10

Graven, Tegel

-15

Zwak kolengruishoudend, brokken 
baksteen, volledig puin, zwak 
zandhoudend, donker zwartgrijs, 
Graven

-60

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, bruingrijs, Graven

-70

Boring: Sl 04

Datum: 27-8-2018

0

50

Mm4aMm4b

puin0

Brokken baksteen, zwak 
zandhoudend, volledig puin, donker 
roodbruin, Graven, Nieuw puin niet 
bemonsterd

-10

Zwak kolengruishoudend, brokken 
baksteen, volledig puin, matig 
zandhoudend, donker zwartgrijs, 
Graven

-60

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

-65



Projectcode: R18-B711

Projectnaam: Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel

Boring: Sl 05

Datum: 27-8-2018

0

50

Mm4aMm4b

puin0

Brokken baksteen, zwak 
zandhoudend, volledig puin, donker 
roodbruin, Graven, Nieuw puin niet 
bemonsterd

-10

Zwak kolengruishoudend, brokken 
baksteen, volledig puin, matig 
zandhoudend, donker zwartgrijs, 
Graven

-60

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

-65

Boring: 06

X: 121943,89

Y: 478487,10

Datum: 27-8-2018

0

50

100

150

Mm2

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
zwak baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, bruingrijs, Graven

-50

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
zwak baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-60

Veen, sterk kleiïg, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-80

Veen, zwak kleiïg, licht grijsbruin, 
Edelmanboor-150

Boring: 07

X: 121951,86

Y: 478505,34

Datum: 27-8-2018

0

50

Mm2

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
zwak grindig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, bruingrijs, Graven-50

Boring: 08

X: 121959,47

Y: 478519,52

Datum: 27-8-2018

0

50

Mm2

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
zwak grindig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, bruingrijs, Graven-50



Projectcode: R18-B711

Projectnaam: Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel

Boring: 09

X: 121960,28

Y: 478535,60

Datum: 27-8-2018

0

50

Mm2

Mm3P09

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
zwak grindig, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, bruingrijs, Graven

-20

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
brokken puin, zwak sintelhoudend, 
brokken baksteen, zwak 
asbesthoudend, grijsbruin, Graven

-60

Boring: 10

X: 121966,57

Y: 478555,91

Datum: 27-8-2018

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, sporen 
baksteen, licht bruingrijs, Graven

-50

Boring: 11

Datum: 27-8-2018

0

50

Mm5

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
bruingrijs, Graven

-30

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
sporen baksteen, donker grijsbruin, 
Graven

-50

Boring: 12

Datum: 27-8-2018

0

50

Mm5

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
bruingrijs, Graven

-30

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
sporen baksteen, donker grijsbruin, 
Graven

-50



Projectcode: R18-B711

Projectnaam: Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel

Boring: 13

Datum: 27-8-2018

0

50

100

150

Mm5

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
kolengruishoudend, bruingrijs, 
Graven

-50

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
zwak baksteenhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor, W

-80

Veen, zwak kleiïg, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-130

Veen, zwak kleiïg, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

-150

Boring: 14

Datum: 27-8-2018

0

Mm5

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
kolengruishoudend, sterk 
glashoudend, bruingrijs, Graven, 
Gestuit op beton

-40

Boring: 15

Datum: 27-8-2018

0

50

Mm5

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
bruingeel, Graven

-10

Klei, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, licht blauwgrijs, 
Graven

-50
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Bijlage 5. Certificaat menggranulaat 

APS  - Mil ieu B.V.



 

 

KOMO® kwaliteitsverklaring

Recyclinggranulaat
voor toepassing in GWW-werken

Producent:
PARO Amsterdam B.V.
Siciliëweg 38 Mobiele breekinstallatie:
1045 AS  AMSTERDAM Kleeman MR 130 Z EVO
Postbus 2033
[6802 CA  ARNHEM Producten:
Telefoon (020) 334 43 22   Menggranulaat 0/31,5
Telefax (020) 334 43 23   Betongranulaat 0/31,5
E-mail info@paro-bv.nl  Hydraulisch menggranulaat 0/45
Website www.paro-bv.nl  

Verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V.
Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie is op basis van BRL 2506 d.d. 2012-11-29
inclusief wijzigingsblad d.d. 2014-12-31 afgegeven conform het SGS INTRON Certificatie- 
reglement voor Certificatie en Attestering.

Het kwaliteitssysteem van de producent en de productkenmerken behorende bij het 
recyclinggranulaat worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart SGS INTRON 
Certificatie B.V. dat:

het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de producent vervaardigde 
recyclinggranulaat bij aflevering voldoet aan de in de beoordelingsrichtlijn vastgelegde 
producteisen, mits het recyclinggranulaat voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als 
aangegeven in deze kwaliteitsverklaring; 
de essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm, geen 
deel uitmaken van deze verklaring.

Voor SGS INTRON Certificatie B.V. Ir. J.W.P. de Bont 
    Certificatiemanager

Aan de gebruikers van deze KOMO® kwaliteitsverklaring wordt geadviseerd om bij SGS INTRON Certificatie B.V. te informeren of
dit document nog geldig is. De geldige certificaten staan vermeld op de website www.sgs.com/intron-certificatie. 

Deze KOMO® kwaliteitsverklaring is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. 

Deze KOMO® kwaliteitsverklaring bestaat uit 3 bladzijden. 

Beoordeeld op:
kwaliteitssysteem
product

  
Periodieke controle

Nummer:
BG-209/10
Uitgegeven:
2016-01-20
Geldig tot:
onbepaalde tijd
Vervangt:
BG-209/9 
d.d. 2016-01-01

®

SGS INTRON Certificatie B.V.

Venusstraat 2
Postbus 267

4100 AG  CULEMBORG
T: +31 345 58 07 33
F: +31 345 58 02 08

www.sgs.com/intron-certificatie



 

 

blad 2 van 3 bladen

KOMO® kwaliteitsverklaring
Recyclinggranulaat voor toepassing in GWW-werken
Nummer : BG-209/10
Uitgegeven : 2016-01-20

®

1. TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1 Onderwerp

Deze KOMO® kwaliteitsverklaring heeft betrekking op de productcertificatie van:
recyclinggranulaat voor toepassing in verhardingslagen van steenmengsel (wegfunderingslagen) in de wegenbouw als 
bedoeld in paragraaf 28.11 tot en met 28.17 van de Standaard RAW Bepalingen.

1.2 Merken en aanduidingen op de afleverdocumenten

De afleveringsbon moet worden gemerkt met: 
de aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is als volgt:

het certificaatnummer : BG-… (zonder versienummer);
leverancier : (de naam van de leverancier);
producent : (naam producent + productielocatie); 
soort product : (naam product); 
gradering  : (sortering); 
leveringsdatum : (datum);
uniek nummer : ………; 
grootte van de geleverde partij : ….. ton;
geleverd aan : (naam afnemer, besteknummer of projectcode); 
toepassing : (verhardingslaag).

2. TERMEN EN DEFINITIES
Niet van toepassing.

3. PRODUCTKENMERKEN EN EISEN
Het product voldoet aan de in de BRL 2506 vastgelegde producteisen voor de betreffende toepassing. 

4. TOEPASSINGSVOORWAARDEN 
Niet van toepassing.

5. VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN
De vervaardiging van het GWW-werk moet voldoen aan de van toepassing zijnde normen, richtlijnen en/of paragrafen van de 
Standaard RAW Bepalingen. 

6. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
Niet van toepassing.



 

 

blad 3 van 3 bladen

KOMO® kwaliteitsverklaring
Recyclinggranulaat voor toepassing in GWW-werken
Nummer : BG-209/10
Uitgegeven : 2016-01-20

®

7. WENKEN VOOR DE AFNEMER 

Controleer bij aflevering van de onder de “technische specificatie” vermelde producten of:
geleverd is wat is overeengekomen;
het merk en de wijze van merken juist zijn;
de afleveringsbon alle gegevens bevat;
de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen (bijv. als gevolg van transport). 

In het kader van deze KOMO® kwaliteitsverklaring vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de 
essentiële kenmerken. De uitspraken in deze KOMO® kwaliteitsverklaring mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de 
CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met PARO Amsterdam B.V. en zo 
nodig met SGS INTRON Certificatie B.V.

Neem de in deze KOMO® kwaliteitsverklaring opgenomen verwerkingsvoorschriften in acht.

Controleer of deze kwaliteitsverklaring nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.sgs.com/intron-certificatie.  

8. DOCUMENTENLIJST

De van toepassing zijnde versie van in deze KOMO® kwaliteitsverklaring genoemde documenten is opgenomen in BRL 2506.

BRL 2506 Recyclinggranulaten voor toepassing in GWW-werken en beton, SGS INTRON Certificatie B.V. / 
IKOB BKB B.V., d.d. 2012-11-29 met wijzigingsblad d.d. 2014-12-31. 

St. RAW Standaard RAW Bepalingen 2010, Stichting CROW, Ede.



 

 

NL BSB® productcertificaat

Recyclinggranulaat  Nummer  : BG-254/7
voor toepassing in GWW-werken Uitgegeven : 2016-10-26

Geldig tot : onbepaalde tijd
  Vervangt  : BG-254/6

   d.d. 2016-01-20
Producent: 
PARO Amsterdam B.V. Mobiele breekinstallatie:
Siciliëweg 38 Kleeman MR 130 Z EVO
1045 AS  AMSTERDAM
Postbus 2033 Producten:
6802 CA  ARNHEM Recyclinggranulaat in productgroep A
Telefoon (020) 334 43 22 (menggranulaat, betongranulaat, hydraulisch menggranulaat)
Telefax (020) 334 43 23 Recyclinggranulaat in productgroep B 
E-mail info@paro-bv.nl (fijngranulaat)   
Website www.paro-bv.nl

Verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V.
Dit productcertificaat is op basis van BRL 2506 d.d. 2012-11-29 met wijzigingsblad d.d. 2014-12-31 afgegeven conform het SGS 
INTRON Certificatie-reglement voor Certificatie en Attestering.  

SGS INTRON Certificatie B.V. verklaart dat: 
- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de producent vervaardigde recyclinggranulaat bij voortduring voldoet 

aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties, mits het recyclinggranulaat voorzien is van het 
NL-BSB®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat;  

- met inachtneming van het bovenstaande, het recyclinggranulaat in zijn toepassingen en met inachtneming van de daarbij 
horende toepassingsvoorwaarden voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit; 

- voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of informatieplicht van de 
gebruiker aan het bevoegd gezag.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat, indien het certificaat is 
opgenomen in het “Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw” op de websites van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en
van Bodem+: www.bodemplus.nl.

Voor SGS INTRON Certificatie B.V.   Ir. J.W.P. de Bont
  Certificatiemanager

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij SGS INTRON Certificatie B.V. te informeren of dit certificaat 
nog geldig is. Controleer of er sprake is van een door het ministerie van Infrastructuur en Milieu erkende kwaliteitsverklaring.

Dit certificaat bestaat uit 3 bladzijden 

® Is een collectief merk van Stichting Bouwkwaliteit (SBK)

SGS INTRON Certificatie B.V.

Venusstraat 2
Postbus 267

4100 AG  CULEMBORG
T: +31 88 21 45 133

www.sgs.com/intron-certificatie



 

 
NL BSB® productcertificaat
Recyclinggranulaat voor toepassing in GWW-werken
Nummer : BG-254/7
Uitgegeven : 2016-10-26

1. MILIEUHYGIËNISCHE SPECIFICATIES

1.1 Onderwerp

Dit NL BSB® productcertificaat heeft betrekking op de milieuhygiënische eigenschappen van het door de certificaathouder
geproduceerde recyclinggranulaat voor toepassing in GWW-werken. Recyclinggranulaat ontstaat bij de bewerking van steenachtige 
afvalstoffen in een bewerkingsinstallatie. De bewerking bestaat in het algemeen uit breken en zeven.

1.2 Merken

De levering van recyclinggranulaat wordt altijd voorzien van een afleveringsbon in combinatie met een (kopie van een) NL BSB®

productcertificaat hiervan. Deze documenten vormen samen het bewijs dat het recyclinggranulaat voldoet aan de eisen gesteld in de 
BRL. 

De afleveringsbon van het recyclinggranulaat wordt gemerkt met het NL-BSB® beeldmerk (zie voorzijde van dit NL-BSB®

productcertificaat) of het NL BSB®-woordmerk. De afleveringsbon bevat tevens de volgende verplichte aanduidingen:
het certificaatnummer : (certificaatnummer zonder versienummer);
leverancier : (de naam van de leverancier);
producent : (naam producent + productielocatie);
soort product : (type granulaat); 
gradering :  (sortering);
leveringsdatum : (datum);
uniek nummer : …..;
grootte van de geleverde partij : ….. ton;
geleverd aan : (naam afnemer, besteknummer of projectcode);
toepassing : ongebonden in GWW-werken;
klasse : niet-vormgegeven bouwstof. 

Indien van toepassing dienen op de afleveringsbon te worden vermeld:
bindmiddel : (cement / cement en bitumenemulsie);
type cement : …………….; 
cementgehalte : …… kg per ……..;
gehalte bitumenemulsie : …….kg per ……...

1.3 Materiaaleigenschappen recyclinggranulaat

1.3.1 Samenstelling en emissie
De gemiddelde samenstellingswaarde bepaald overeenkomstig AP04-SB en de gemiddelde emissie bepaald overeenkomstig 
AP-04-U voldoen aan de eisen van bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit.

1.3.2 Gehalte aan asbest
Het gewogen gehalte aan asbest van het recyclinggranulaat bedraagt maximaal 100 mg/kg.

2. TOEPASSINGSVOORWAARDEN 

Het recyclinggranulaat dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 33 van het Besluit bodemkwaliteit.

3. VERWERKING

Voor recyclinggranulaten zijn van toepassing de condities overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit zoals vermeld onder 
Toepassingsvoorwaarden. 

Blad 2 van 3 bladen



 

 
NL BSB® productcertificaat
Recyclinggranulaat voor toepassing in GWW-werken
Nummer : BG-254/7
Uitgegeven : 2016-10-26

4. WENKEN VOOR DE TOEPASSER

1. Bij aflevering inspecteren of:
geleverd is wat is overeengekomen;
het merk en de wijze van merken juist zijn;
de afleverbon alle gegevens bevat;
het afgegeven NL BSB® certificaat betrekking heeft op de geleverde partij, indien de partij niet direct van de producent is 

  afgenomen;
de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen.

2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met:
PARO Amsterdam B.V., 

  en zo nodig met
SGS INTRON Certificatie B.V.

3. Controleren of voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing.
4. Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag.
5. Het bewijsmiddel (afleverbonnen en eventueel het certificaat) dient aan de opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld. Dat 

geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.
6. De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage 

door het bevoegd gezag. Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Overdracht van het certificaat aan derden
Dit NL BSB® certificaat kan ook na overdracht van het recyclinggranulaat aan derden als bewijsmiddel gelden. De leverancier dient 
dan aannemelijk te maken, dat het door de producent afgegeven certificaat daadwerkelijk betrekking heeft op het door de 
leverancier aan derden geleverde product.

5. REFERENTIES / LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

Voor zover er geen data vermeld zijn, staan de juiste publicatiedata van de genoemde documenten vermeld in de nationale beoordelingsrichtlijn 2506. 

BRL 2506 Recyclinggranulaten voor toepassing in beton, wegenbouw, grondbouw en werken, d.d. 2012-11-29
met wijzigingsblad d.d. 2014-12-31.

Besluit bodemkwaliteit Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem (Besluit 
bodemkwaliteit). Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 469, jaargang 2007 met alle 
bijbehorende nadien gepubliceerde wijzigingen.

Regeling bodemkwaliteit Regeling van 13 december 2007, houdende regels voor de uitvoering van de kwaliteit van de bodem 
(Regeling bodemkwaliteit), Nederlandse Staatscourant 247, 2007 met alle bijbehorende nadien 
gepubliceerde wijzigingen.

AP04 Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit AP04, versie 3, SIKB, Gouda.

Blad 3 van 3 bladen
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Bijlage 6. Toetsingskader 

APS  - Mil ieu B.V.
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Toetsingskader bodemverontreiniging 

 

De kwaliteit van de bodem wordt getoetst aan streef/AW2000- en interventiewaarden. 

De toetsing betreft enerzijds de grond (landbodem) of het sediment (waterbodem), en anderzijds het 

grondwater. 

Voor grond/sediment moeten deze waarden worden gerelateerd aan de zogenaamde standaardbodem. Dit is 

een bodem met 10% organisch stof (humus) en 25% kleideel (lutum). Deze bodemcomponenten hebben 

namelijk de eigenschap verontreinigingen vast te leggen, en hun verspreiding te verhinderen. 

De gemeten concentraties aan verontreiniging moeten dan ook altijd teruggerekend worden naar 

standaardbodem aan de hand van de aan deze bodem bepaalde gehalten lutum en humus. Hiervoor zijn 

standaardformules in gebruik. Voor grondwater geldt een dergelijke omrekening niet.  

 

De Streefwaarden/AW2000 worden afgeleid en vastgesteld binnen het INS-proces. 

De Interventiewaarden zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering (VROM 2013). 

 

Streefwaarde/AW200 (S/AW200-waarde) 

 

De streefwaarde/AW2000 wordt voor Organische stoffen gesteld op een honderdste deel van de MTR 

(maximaal toelaatbaar risico) van de betreffende stof. Voor metalen wordt de streefwaarde/AW2000 bepaald 

door de Natuurlijke achtergrondconcentratie op te tellen bij een honderdste deel van de MTR voor het 

betreffende metaal. 

In de praktijk treden in door menselijk handelen beïnvloede bodemlagen overschrijdingen op tengevolge van 

langdurige diffuse belasting. In die gevallen is sprake van lokaal verhoogde “achtergrondwaarden”. Door 

veel gemeenten worden deze momenteel geïnventariseerd en wettelijk vastgelegd. Voor het 

saneringscriterium van oude verontreinigingen (voor 1987) zijn de achtergrondwaarden de ondergrens voor 

de saneringsdoelstelling. Ook voor grondverzet is de achtergrondwaarde en niet de streefwaarde 

doorslaggevend. 

Een verontreiniging boven de streefwaarden wordt “licht” genoemd. 

 

Tussenwaarde (T-waarde=(I+S)/2) 

 

De tussenwaarde, dat is de helft van de som van streef/AW2000- en interventiewaarde, speelt een rol in een 

aantal toetsingen. 

Indien bij een verkennend onderzoek een concentratie boven de tussenwaarde wordt gemeten, is er doorgaans 

aanleiding voor het uitvoeren van een nader onderzoek. Verkennend onderzoek dient slechts om de aan- of 

afwezigheid van verontreiniging aan te tonen. Bij verontreiniging boven de tussenwaarde wordt de kans reëel 

geacht dat bij nader onderzoek concentraties boven de interventiewaarde worden vastgesteld.  

Verder speelt de tussenwaarde een rol bij de risicoanalyses van een urgentiebepaling. 

Een verontreiniging boven de tussenwaarde wordt “matig” genoemd. 

APS  - Mil ieu B.V.
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Interventiewaarde (I-waarde) 

 

De interventiewaarde is een concentratie waarbij er potentiële risico’s kunnen optreden voor de 

volksgezondheid of de ecologie. Het gaat hier dus om een risico grenswaarde. 

Een verontreiniging boven de interventiewaarde wordt “sterk” genoemd. 

Bij meer dan 10 × de interventiewaarde spreekt men vaak van een “zeer sterke verontreiniging”. 

Indien meer dan 25 m3 grond, of meer dan 100 m3 bodemvolume met grondwater, ernstig is verontreinigd, 

spreekt men bij oude verontreinigingen (bedoeld wordt meestal van vóór 1987) van een “ernstig geval van 

bodemverontreiniging”. 

 

Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 

 

Voor een aantal stoffen zijn geen interventiewaarden vastgesteld, maar “indicatieve niveaus van ernstige 

verontreiniging”. Dit is het geval als er nog geen betrouwbare meetvoorschriften voorhanden zijn, of als de 

risicobeoordeling van de stof nog onvoldoende is getoetst. 

 

Ernst en urgentie van gevallen van bodemverontreiniging 

 

Met het in werking treden van de Wet Bodembescherming (Wbb) in 1987 is een onderscheid gemaakt tussen 

“bestaande gevallen van bodem verontreiniging” en “nieuwe gevallen van bodemverontreiniging”. 

Voor nieuwe gevallen kent de wet een duidelijke regeling: deze moeten worden opgeruimd (zorgplicht). 

Dit betekent dat de oude situatie moet worden hersteld, voor zover dat redelijkerwijze technisch mogelijk is 

(ALARA-principe). Soms is de oude situatie vastgelegd middels een “nulsituatieonderzoek”. 

Voor oude (“bestaande”) gevallen is een speciale regeling ontworpen, de “saneringsregeling Wbb”. 

Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen “ernstige” en “niet-ernstige” gevallen van verontreiniging. 

Er is sprake van een ernstig geval als er meer dan 25 m3 bodem boven de interventiewaarde is verontreinigd, 

of indien het grondwater van 100 m3 bodemvolume boven de interventiewaarde is verontreinigd. 

Pas als er sprake is van een ernstig geval, moet er op enig tijdstip gesaneerd worden. 

Vervolgens wordt de urgentie van het geval beoordeeld. Dit gebeurt middels een risicoanalyse voor mens, 

natuur en verspreiding. Indien een geval urgent is, wordt een saneringstijdstip opgelegd. 

 

Saneringsdoelstelling 

 

Nieuwe gevallen van verontreiniging moeten op grond van de wet teruggesaneerd worden naar de oude 

situatie. Soms is deze vastgelegd in een zogenaamd “nulsituatie onderzoek”. In andere gevallen wordt 

verondersteld dat de lokale achtergrond de oorspronkelijke situatie was. 

Oude gevallen van verontreiniging moesten tot voor kort teruggesaneerd worden naar multifunctionele 

(schone) bodem, tenzij de kosten hiervan veel te hoog dreigden op te lopen. In dat geval kon de 

verontreiniging ook “ingepakt” worden (IBC: Isoleren, beheersen en controleren).  

In het kader van de zogenaamde BEVER-operatie verschuift het beleid naar “functioneel saneren”: de bodem 

moet worden teruggesaneerd zodat ze geschikt is voor de voorgenomen gebruiksfunctie. Hierbij moet wel 

worden aangetekend dat als de functie later wijzigt, aanvullende sanering noodzakelijk kan worden. 

De minimale terugsaneerwaarden bij functionele saneringen worden vastgesteld op basis van risicoanalyses. 
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Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   M100.2 M101.1 

Certificaatcode   2018123672 2018123672 

Boring(en)   100 101 

Traject (m -mv)   0,50 - 1,00 0,00 - 0,50 

Humus % ds 8,0 11 

Lutum % ds 46 7,1 

Datum van toetsing  5-9-2018 5-9-2018 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 
    

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds   

PCB 28 mg/kg ds   

PCB 52 mg/kg ds   

PCB 101 mg/kg ds   

PCB 118 mg/kg ds   

PCB 138 mg/kg ds   

PCB 153 mg/kg ds   

PCB 180 mg/kg ds   

    

METALEN    

Kobalt  mg/kg ds   

Nikkel  mg/kg ds   

Koper  mg/kg ds   

Zink  mg/kg ds  140 98 -0,07  560 893 1,3 
Molybdeen  mg/kg ds   

Cadmium  mg/kg ds   

Barium  mg/kg ds   

Kwik  mg/kg ds   

Lood  mg/kg ds  220 179 0,27  410 512 0,96 

    

OVERIG    

Gloeirest % (m/m) ds  88,7   88,5  

Droge stof % m/m  69,2 69,0  80,7 81,0 

Lutum %  46   7,1  

Organische stof (humus) %  8,0   11  

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds   

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds   

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds   

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds   

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds   

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds   

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds   

Anthraceen mg/kg ds   

Fenanthreen mg/kg ds   

Fluorantheen mg/kg ds   

Chryseen mg/kg ds   

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds   

Benzo(a)pyreen mg/kg ds   

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds   

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds   

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds   

PAK 10 VROM mg/kg ds   
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Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   M101.2 M102.3 

Certificaatcode   2018123672 2018123672 

Boring(en)   101 102 

Traject (m -mv)   0,50 - 0,80 0,50 - 0,90 

Humus % ds 53 11 

Lutum % ds 5,7 13 

Datum van toetsing  5-9-2018 5-9-2018 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 
    

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds   0,16 0,14  

PCB 28 mg/kg ds  <0,1 0,0  

PCB 52 mg/kg ds  <0,1 0,0  

PCB 101 mg/kg ds  <0,1 0,0  

PCB 118 mg/kg ds  <0,1 0,0  

PCB 138 mg/kg ds  <0,1 0,0  

PCB 153 mg/kg ds  <0,1 0,0  

PCB 180 mg/kg ds  <0,1 0,0  

    

METALEN    

Kobalt  mg/kg ds  7,8 19,5 0,03  

Nikkel  mg/kg ds  18 40 0,08  

Koper  mg/kg ds  44 32 -0,05  

Zink  mg/kg ds  550 526 0,67  66 88 -0,09 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  

Cadmium  mg/kg ds  0,8 0,4 -0,02  

Barium  mg/kg ds  180 477 (6)  

Kwik  mg/kg ds  0,76 0,74 0,02  

Lood  mg/kg ds  300 235 0,39  79 91 0,09 

    

OVERIG    

Gloeirest % (m/m) ds  46,7   88  

Droge stof % m/m  72,9 73,0  71 71 

Lutum %  5,7   13  

Organische stof (humus) %  53   11  

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  520 173 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  22000 7333 1,49  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  2800 933 (6)  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  9500 3167 (6)  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  7400 2467 (6)  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  1600 533 (6)  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  290 97 (6)  

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  380 127  

Anthraceen mg/kg ds  550 183  

Fenanthreen mg/kg ds  1800 600  

Fluorantheen mg/kg ds  1400 467  

Chryseen mg/kg ds  480 160  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  550 183  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  370 123  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  180 60  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  280 93  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  220 73  

PAK 10 VROM mg/kg ds   2070 53,73  
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Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   M103.1 M104.1 

Certificaatcode   2018123672 2018123672 

Boring(en)   103 104 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 26 7,6 

Lutum % ds 7,7 5,6 

Datum van toetsing  5-9-2018 5-9-2018 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 
    

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds   

PCB 28 mg/kg ds   

PCB 52 mg/kg ds   

PCB 101 mg/kg ds   

PCB 118 mg/kg ds   

PCB 138 mg/kg ds   

PCB 153 mg/kg ds   

PCB 180 mg/kg ds   

    

METALEN    

Kobalt  mg/kg ds   

Nikkel  mg/kg ds   

Koper  mg/kg ds   

Zink  mg/kg ds  930 1155 1,75  360 645 0,87 

Molybdeen  mg/kg ds   

Cadmium  mg/kg ds   

Barium  mg/kg ds   

Kwik  mg/kg ds   

Lood  mg/kg ds  390 394 0,72  440 592 1,13 

    

OVERIG    

Gloeirest % (m/m) ds  73,1   92,1  

Droge stof % m/m  70,7 71,0  76,6 77,0 

Lutum %  7,7   5,6  

Organische stof (humus) %  26   7,6  

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds   

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds   

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds   

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds   

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds   

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds   

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds   

Anthraceen mg/kg ds   

Fenanthreen mg/kg ds   

Fluorantheen mg/kg ds   

Chryseen mg/kg ds   

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds   

Benzo(a)pyreen mg/kg ds   

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds   

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds   

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds   

PAK 10 VROM mg/kg ds   
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Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   M105.1 M108.2 

Certificaatcode   2018128107 2018128107 

Boring(en)   105 108 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 

Humus % ds 11 50 

Lutum % ds 16 18 

Datum van toetsing  12-9-2018 12-9-2018 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 
    

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds    <0,0016 -0,02 

PCB 28 mg/kg ds   <0,001 <0,000 

PCB 52 mg/kg ds   <0,001 <0,000 

PCB 101 mg/kg ds   <0,001 <0,000 

PCB 118 mg/kg ds   <0,001 <0,000 

PCB 138 mg/kg ds   <0,001 <0,000 

PCB 153 mg/kg ds   <0,001 <0,000 

PCB 180 mg/kg ds   <0,001 <0,000 

    

METALEN    

Kobalt  mg/kg ds   15 19 0,02 

Nikkel  mg/kg ds   32 40 0,08 

Koper  mg/kg ds   33 21 -0,13 

Zink  mg/kg ds  100 122 -0,03  99 77 -0,11 

Molybdeen  mg/kg ds   6 6 0,02 

Cadmium  mg/kg ds   0,36 0,18 -0,03 

Barium  mg/kg ds   95 122 (6) 

Kwik  mg/kg ds   0,3 0,3 0 

Lood  mg/kg ds  98 108 0,12  88 63 0,03 

    

OVERIG    

Gloeirest % (m/m) ds  87,7   49  

Droge stof % m/m  68,9 69,0  28 28 

Lutum %  16   18  

Organische stof (humus) %  11   50  

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds   <9 2 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds   210 70 -0,02 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds   22 7 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds   55 18 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds   75 25 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds   49 16 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds   <18 4 (6) 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds   <0,05 <0,01 

Anthraceen mg/kg ds   0,54 0,18 

Fenanthreen mg/kg ds   1,4 0,5 

Fluorantheen mg/kg ds   2,2 0,7 

Chryseen mg/kg ds   1 0 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds   1 0 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds   0,62 0,21 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds   0,4 0,1 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds   0,51 0,17 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds   0,4 0,1 

PAK 10 VROM mg/kg ds    2,7 0,03 
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Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   M109.2 M110.2 

Certificaatcode   2018128107 2018128107 

Boring(en)   109 110 

Traject (m -mv)   0,50 - 0,90 0,40 - 0,70 

Humus % ds 46 14 

Lutum % ds 28 11 

Datum van toetsing  12-9-2018 12-9-2018 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 
    

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0016 -0,02   0,0074 -0,01 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,000  <0,001 <0,001 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,000  <0,001 <0,001 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,000  <0,001 <0,001 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,000  <0,001 <0,001 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,000  0,0035 0,0025 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,000  0,0034 0,0024 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,000  <0,001 <0,001 

    

METALEN    

Kobalt  mg/kg ds  7,4 6,8 -0,05  22 38 0,13 

Nikkel  mg/kg ds  33 30 -0,08  46 76 0,63 

Koper  mg/kg ds  23 14 -0,17  120 143 0,69 

Zink  mg/kg ds  230 158 0,03  1700 2269 3,67 
Molybdeen  mg/kg ds  3,6 3,6 0,01  8,9 8,9 0,04 

Cadmium  mg/kg ds  0,33 0,17 -0,03  3 3 0,19 

Barium  mg/kg ds  88 80 (6)  720 1290 (6) 

Kwik  mg/kg ds  0,12 0,10 -0  0,44 0,51 0,01 

Lood  mg/kg ds  44 30 -0,04  500 564 1,07 

    

OVERIG    

Gloeirest % (m/m) ds  51,8   85,2  

Droge stof % m/m  25,1 25,0  62,5 63,0 

Lutum %  28   11  

Organische stof (humus) %  46   14  

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <9 2 (6)  3,8 2,7 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <100 23 -0,03  360 257 0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <15 4 (6)  11 8 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <15 4 (6)  45 32 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  36 12 (6)  200 143 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  39 13 (6)  72 51 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <18 4 (6)  19 14 (6) 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,01  <0,05 <0,03 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,01  0,11 0,08 

Fenanthreen mg/kg ds  0,065 0,022  0,29 0,21 

Fluorantheen mg/kg ds  0,16 0,05  0,69 0,49 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,01  0,41 0,29 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,01  0,31 0,22 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,068 0,023  0,32 0,23 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,01  0,18 0,13 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,01  0,3 0,2 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,01  0,27 0,19 

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,18 -0,03   2,1 0,02 
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---------- : Geen toetsnorm aanwezig 

< : kleiner dan de detectielimiet 

8,88 : <= Achtergrondwaarde 

<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 

8,88 : <= Interventiewaarde 

8,88 : > Interventiewaarde 

6 : Heeft geen normwaarde 

# : verhoogde rapportagegrens 

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 

Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

  

   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 

 

 
Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
   AW WO IND I 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

METALEN   

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
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Literatuur: 
1. Leidraad Bodembescherming, volgens meest recente aflevering/ ‘s Gravenhage: SDU-uitgeverij, afleveringen t/m 

2000. 

2. Circulaire bodemsanering (VROM 2013). 

3. Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB, met protocol voor gecombineerd onderzoek/-’s Gravenhage: SDU-

uitgeverij, mei 1994. 

4. Protocol nulsituatie-bodemonderzoek Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks/ dr ir J.A.W. Nieuwkoop, drs A. 

Schouten - ‘s Gravenhage: SDU-uitgeverij, oktober 1995. 

5. Protocol voor het Oriënterend Onderzoek naar aard en concentratie van verontreinigende stoffen en de plaats van 

voorkomen van bodemverontreiniging/ F.P.J. Lamé, R.Bosman - ‘s Gravenhage: SDU-uitgeverij, mei 1994. 

6. Nader onderzoeksrichtlijn Ernst, Urgentie en Tijdstipbepaling /Tauw Milieu b.v., Grontmij, Chemielinco, in opdracht 

van VROM- ’s Gravenhage: SDU-uitgeverij november 1997. 

7. Protocol voor het Nader Onderzoek (deel 1) naar de aard en concentratie van verontreinigende stoffen en de omvang 

van bodemverontreiniging/ F.P.J. Lamé, R. Bosman - ‘s Gravenhage: SDU-uitgeverij, mei 1994. 

8. Richtlijn voor het Nader Onderzoek (deel 1) voor specifieke categorieën van bodemverontreiniging/N.G. van der 

Gaast e.a.- ‘s Gravenhage: SDU-uitgeverij 1995. 

9. Regeling bodemkwaliteit, Regeling van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397, houdende regels voor. de uitvoering 

van de kwaliteit van de bodem. 

 

Van toepassing zijnde normen bij bodemonderzoek: 
NEN 5104 Geotechniek, Classificatie van onverharde grondmonsters. 

NEN 5119 Geotechniek - Boren en monsterneming in grond 
NEN 5706 Richtlijnen voor de beschrijving van zintuiglijke waarnemingen tijdens de uitvoering van 

milieukundig bodemonderzoek 
NEN 5709 Bodem, Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en anorganische parameters in 

grond  

NVN 5725 Bodem - Leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader 

onderzoek 

NEN 5707 Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem 

NEN 5897 monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat 

NEN 5740 Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische 

kwaliteit van bodem en grond 

NPR 5741 Bodem, Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater die worden 

toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek 

NEN 5742 Bodem, Monsterneming van grond en sediment ten behoeve van bepaling van metalen, anorganische 

verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische bodemkenmerken 

NEN 5743 Bodem, Monsterneming van grond en sediment ten behoeve van bepaling van vluchtige 

verbindingen 

NEN 5744 Bodem, Monsterneming van grondwater ten behoeve van de bepaling van metalen, anorganische 

verbindingen en fysisch-chemische eigenschappen 

NEN 5745 Bodem, Monsterneming van grondwater ten behoeve van vluchtige verbindingen 

NEN-EN-ISO 

5667-3 

Richtlijn voor de conservering en behandeling van watermonsters 

NEN-EN-ISO 

5667-11 

Richtlijn voor monsterneming van grondwater 

NEN-EN-ISO 

5667-14 

Richtlijn voor de kwaliteitsborging van monsterneming en -behandeling van water dat wordt 

gebruikt voor milieuonderzoek 

NEN-EN-ISO 

5667-18 

Richtlijn voor monsterneming van grondwater op verontreinigde terreinen 

NEN 5766:2003 Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek 

 
Protocollen ten behoeve van het veldwerk 

  

1. protocol 2001 versie 3.2; Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 

nemen van grondmonsters en waterpassen (SIKB, 12-12-2013) 

2. protocol 2002 versie 4; nemen van grondwatermonsters (SIKB, 12-12-2013) 

3. protocol 2018 versie 3.1: locatie- inspectie en monsterneming van asbest in bodem (SIKB, 12-12-

2013) 
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Bijlage 8. Monsternemingplan asbestonderzoek 
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Monsternemingplan asbestonderzoek 

Projectgegevens 

projectnummer R18-B711 

projectnaam Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk 

aan de Amstel 

locatie Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk 

aan de Amstel 

opdrachtgever Keij & Stefels Beheer B.V. 

doel onderzoek Vastleggen asbestconcentraties in grond 

uitvoeringsdatum 27-08-2018 

uitvoerende organisatie en 

projectleider 

APS Milieu B.V. 

Ing. J.J. de Vlieger 

uitvoerende veldwerker(s) J.W. Munneke 

locatiegegevens 

oppervlakte 2545 m2 

omschrijving deelgebieden Deellocatie 1: Puinpad (545 m2), nader 

Deellocatie 2: Overig terrein (2000 m2), verkennend 

omschrijving vegetatie / 

verharding 

gras en puin 

hypothese  verdacht op basis van aangetroffen asbesthoudend materiaal  

verwachte concentratie 

asbest 

> 100 mg/kg d.s. 

opmerking:  

veldwerk 

visuele inspectie rasterafstand 1 meter 

sleuven aantal: 5 

omvang: 2,0x0,4x0,5 m-mv  

bemonsteren: ja 

asbestgaten aantal: 10 

diepte: 0,3x0,3x0,5 meter 

bemonsteren: ja 

boringen aantal: 3 

diepte: 2,0 m-mv 

bemonsteren: nee 

maken veldwerkschets ja  

maken foto’s ja 

monsterneming ja 

opmerking: ter plaatse van het puinpad worden sleuven gegraven. Ter plaatse van het 

overig terrein worden asbestgaten gegraven 

instructies 

monsterneming grond per sleuf 2 kg monstermateriaal met een maximale korrelgrootte 

van 20 mm, in totaal dient 10 kg (droog)monstermateriaal 

verzameld te worden 
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monsterneming 

plaatmateriaal 

wegen gevonden plaatmateriaal per soort en per sleuf, eventueel 

een kleine hoeveelheid plaatmateriaal meenemen ter analyse 

verpakking 

grondmonster 

in 10 liter emmer voorzien van een blauwe deksel en een 

duidelijk zichtbare waarschuwing ‘voorzichtig bevat asbest’  

verpakking monster 

plaatmateriaal 

dubbel verpakt in plastic zakken voorzien van duidelijk zichtbare 

waarschuwing ‘voorzichtig bevat asbest’ 

codering grondmonster VMM01, VMM02 en VMM03 

codering monster 

plaatmateriaal 

P01, P02 enz 

aanlever monsters aan 

laboratorium 

monsters zoals bovenstaand verpakt en gecodeerd voorzien van 

analyse opdrachtformulier voor de koelkast plaatsen waar deze 

door de koerier worden opgehaald 

tijdstip koerier omstreeks 16:00 uur 

laboratorium RPS 

soort analyse grond asbest in grond conform NEN 5707 

soort analyse 

plaatmateriaal 

materiaalanalyse conform NEN 5896 

benodigde materialen en veiligheidsmiddelen 

Materialen 

plastic zeil, schop, hark, zeven met een diameter van 31,5 mm en 20 mm, grondboor 

minimaal 12 cm, monsterschep van minimaal 10 cm lang en 5 cm breed, meetlint, 

meetwiel, piketpaaltjes, afsluitbare emmers met waarschuwing, hersluitbare plastic zakken 

met waarschuwing, werkwater van drinkwaterkwaliteit, weegschaal, markeerlint, 

plakband, plattegrond van de locatie 

 

Veiligheid 

overall, veiligheidslaarzen, handschoenen, CROW-132, verbandtrommel, oogspoeldouche, 

brandblusser, vochtpercentage minimaal 10 % 

indien verwachte concentratie >100 mg/kg d.s.: ook decontaminatie-unit en eventueel p3 

overdrukmasker, volgelaatsmasker 

Kwaliteitscontrole  

 naam datum handtekening 

projectleider Ing. J.J. de Vlieger 27-08-2018  

 

 

monsternemer J.W. Munneke 27-08-2018  

 

 

 

Bijlagen  kaartje ligging/ toegang locatie 

  kaartje indeling deelgebieden 

kaartje vindplaats asbest verdacht materiaal 

  kaartje sleuven, gaten, en boringen 

foto’s 
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Veldwerk asbestonderzoek 

Projectgegevens 

projectnummer R18-B711 

projectnaam Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk 

aan de Amstel 

locatie Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk 

aan de Amstel 

opdrachtgever Keij & Stefels Beheer B.V. 

doel onderzoek Vastleggen asbestconcentraties in grond 

uitvoeringsdatum 27-08-2018 

uitvoerende organisatie en 

projectleider 

APS Milieu B.V. 

Ing. J.J. de Vlieger 

uitvoerende veldwerker(s) J.W. Munneke 

Locatiegegevens 

locatie ingedeeld in 

deelgebieden 

ja 

zo ja, ingedeeld o.b.v. 

welke criteria? 

Deellocatie 1: Puinpad (545 m2) 

Deellocatie 2: Overig terrein (2000 m2) 

omstandigheden visuele inspectie 

rasterafstand 1 meter 

neerslag < 10 mm 

tijdstip 09:00 uur 

licht half bewolkt 

zicht > 50 meter 

zichtbaarheid maaiveld < 25%; vegetatie (gras), verharding (puin) 

vegetatie verwijderd  nee 

inspectie-efficiëntie (%) 70%-90% 

aangetroffen materiaal plaatmateriaal (MV01, r900010696 en MV02, r001893047). 

Laboratorium heeft gewicht bepaald 

vochtmetingen (%) 10-20 

Resultaten visuele inspectie 

asbest sleuf 1 gram: (laboratorium bepaald) 

stuks en type: (laboratorium bepaald) 

monstercode: P01, 0077912mg 

asbest sleuf 2 gram: (laboratorium bepaald) 

stuks en type: (laboratorium bepaald) 

monstercode: P02, r001893049 

asbest sleuf 3 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

asbest sleuf 4 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

APS  - Mil ieu B.V.
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asbest sleuf 5 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

asbest gat 6 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

asbest gat 7 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

asbest gat 8 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

asbest gat 9 gram: (laboratorium bepaald) 

stuks en type: (laboratorium bepaald) 

monstercode: P09, r001893046 

asbest gat 10 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

asbest gat 11 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

asbest gat 12 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

asbest gat 13 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

asbest gat 14 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

asbest gat 15 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

vindplaats asbest aangeven op tekening 

Resultaten overige veldwerkzaamheden 

gaten aantal: 10 

omvang:0,3x0,3x0,5 meter 

bemonsterd: ja 

grondsoort: zand / klei 

bijzonderheden: geen 

sleuven aantal: 5 

omvang: 0,3x2,0x +/- 0,6 meter 

bemonsterd: ja 

grondsoort: puin 

APS  - Mil ieu B.V.
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bijzonderheden: geen 

boringen aantal: 3 

omvang: 2,5 m-mv, diameter 12 cm 

bemonsterd: nee 

grondsoort: zand / klei / veen 

bijzonderheden: geen 

Mengmonstersamenstelling + 

barcodes 

Nader bodemonderzoek asbest 

Sl01: VMM01: r900010699 / r900010697 

Sl02: VMM02: r900010701 / r900010700 

Sl03+Sl04+Sl05: VMM03: r900010698 / r900010702 

 

Verkennend bodemonderzoek asbest 

06+07+08+09+10: VMM04: r900010694 

09: VMM05: r900010695 

11+12+13+14+15: VMM06: 0052918mg 

aanleveren aan RPS 

soort analyse asbest in puin 

asbest in grond 

asbest in verzamelmateriaal 

afwijking van VKB protocol 

2018 of van NEN 5707 

ja 

 

foto’s ja 

bijzonderheden geen 

sleuven, gaten, en boringen op tekening aangeven 

Kwaliteitscontrole: de veldwerker verklaard het werk onafhankelijk van de opdrachtgever 

te hebben uitgevoerd. 

 naam datum handtekening 

projectleider Ing. J.J. de Vlieger 27-08-2018  

 

 

monsternemer J.W. Munneke 27-08-2018  

 

 

 

Bijlagen:  kaartje ligging/toegang locatie 

  kaartje indeling deelgebieden 

kaartje vindplaats asbest verdacht materiaal 

  kaartje sleuven, gaten, en boringen 

  foto’s 
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Bijlage 11. Asbestberekening 
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Toetsing homogeniteit binnen RE
Formules
Cm,i = Σ(Mk*%k,i/100)/Mlok

Ondergrens Cm,i = (λo,t/Nk * Mk * %k,i,o/100) / Mlok

bovengrensgrens Cm,i = (λb,t/Nk * Mk * %k,i,b/100) / Mlok

Co = 3(Σbovengrens Cmre/ΣNtotre)*(ΣVsleuf,asbest/Nsleuf,asbest)/Vsleuf,bep.grens

Mlok = (1000*V*Ns) * (%E/100) * Ma/ Mva

Cm,i = Σ(Mk*%k,i,o/100)/Mlok * %E/%Eb
Cm,i = Σ(Mk*%k,i,b/100)/Mlok * %E/%Eo
waarin
C m,i  het gehalte aan asbest van asbestsoort i afkomstig van de verzamelde asbesthoudende materialen, in mg/kg,ds
Mk de massa verzamelde asbesthoudende materiaal van type k. in mg
%k,i het percentage asbest van het asbestsoort i in de verzamelde asbesthoudende materialen van het type k, in mg
Mlok het drooggewicht van het verzamelmonster grond op locatie, in kg
onder‐/bovengrens Cm,i de onder‐ respectievelijk bovengrens van asbestsoort i per sleuf, in mg/kg ds
λo,t en λb,t de onder‐ respectievelijk bovengrens die voor een bepaald aantal verzamelde materialen van type k (Nk) uit de 

tabel van de poisson‐statestiek
%k,i,o en %k,i,b de onder‐ respectievelijk bovengrenspercentageschatting aan asbest van het asbestsoort i in de asbesthoudende 

deeltjes van type k, in %
Nk het aantal verzamelde astbesthoudende materialen van type k
Co de bepalingsgrens per sleuf per verdachte bodemlaag (indien geen asbest in sleuf), in mg/kg ds
Σbovengrens Cmre de som van alle bovengrenzen van het 95%‐betrouwbaarheidsinterval per sleuf binnen dezelfde RE, in mg/kg ds
ΣNtotre het totaal aantal verzamelde asbesthoudende stukjes uit alle sleuven binnen dezelfde RE
ΣVsleuf,asbest de som van alle volumes van de sleuven waar asbest is aangetroffenbinnen dezelfde RE
Nsleuf,asbest het totaal aantal sleuven waar asbest is aangetroffen binnen de RE
Vsleuf,bep.grens het volume van de sleuf waarvan de bepalingsgrens moet worden bepaald (dm3)
V volume geinspecteerde, in m3
Ns het stortgewicht van het materiaal, in kg/dm3
%E een schatting van de inspectie efficientie, in %
Ma massa gedroogde analysemonster, in kg
Mva massa veldvochtige analysemonster, in kg
%Eo de ondergrens schatting inspectie‐efficientie, in %
%Eb de bovengrens schatting inspectie‐efficientie, in %



asbestberekening per sleuf nader bodemonderzoek
sleuf 1 (VMM01) sleuf 2 (VMM02) sleuf 3 (VMM03) sleuf 4 (VMM03) sleuf 5 (VMM03) maaiveld

volume (dm3) 300 300 300 300 300 10900
dichtheid (kg/dm3) 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,6
Ma (kg) 22,05 22,585 22,413 22,413 22,413 9,682
Mva (kg) 25,774 26,698 27,477 27,477 27,477 11,292
%E (%) 100 100 100 100 100 80
Mlok (kg) 461,97719 456,8094988 440,4782 440,47822 440,4782 11962,74

P01 totaal P2 totaal MV01 totaal
Nk 92 92 3 3 19 19
Mk (mg) 1173000 1173000 158000 158000 293000 293000
λo,t 74,164 0,6187 %E0 70
λb,t 112,83 8,7673 %Eb 90
%k,i,o (%) 10 10 10
%k,i,b (%) 15 15 15
Cm,i chrysotiel (mg/kg,ds) 317,3858025 317,3858 43,23465 43,23465 0 0 0 0 0 0 3,06158948 3,061589
ondergrens chrysotiel (mg/kg.ds) 204,683484 204,6835 7,133141 7,133141 0 0 0 0 0 0 2,177130297 2,17713
bovengrens chrysotiel (mg/kg.ds) 467,0953056 467,0953 151,6205 151,6205 0 0 0 0 0 0 4,198751287 4,198751
Cm,i crocidoliet (mg/kg,ds) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ondergrens crocidoliet (mg/kg.ds) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bovengrens crocidoliet (mg/kg.ds) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cm,i amosiet (mg/kg,ds) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ondergrens amosiet (mg/kg.ds) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bovengrens amosiet (mg/kg.ds) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σbovengrens Cmre (mg/kg.ds) 618,7158 618,71577 618,7158
ΣNtotre 95 95 95
ΣVsleuf,asbest 600 600 600
Nsleuf,asbest 2 2 2
bepalingsgrens (mg/kg.ds) 19,53839 19,538393 19,53839
totaal asbest (mg/kg.ds) 317,3858 43,23465263 0 0 0 3,061589
totaal ondergrens (mg/kg.ds) 204,68348 7,133141222 0 0 0 2,17713
totaal bovengrens (mg/kg.ds) 467,09531 151,620468 0 0 0 4,198751

Er is sprake van significante verschillen tussen de sleuven. Het hoogste gehalte ter plaatse van sleuf 1  is derhalve leidend

Vre (dm3) volume sleuf 1 300
Nre (mg/dm3) 1,8
Mkre (mg) totaal gewicht asbesthoudend materiaal 1173000
chrysotiel (mg) totaal gewicht chrysotiel houdend materiaal 1173000
amosiet (mg) totaal gewicht amosiet houdend materiaal 0
crocidoliet (mg) totaal gewicht crocidoliet houdend materiaal 0
Mlok (kg) drooggewicht sleuf 1 461,9772
Cm,i chrysotiel (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 317,3858
Cm,i amosiet (mg/kg.ds totaal in mg/kg.ds 0
Cm,i crocidoliet (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 0
ondergrens Cm,i chrysotiel (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 253,9086
bovengrens Cm,i chrysotiel (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 380,863
ondergrens Cm,i amosiet (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 0
bovengrens Cm,i amosiet (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 0
ondergrens Cm,i crocidoliet (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 0
bovengrens Cm,i crocidoliet (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 0
totaal ondergrens omgerekend (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 253,9086
totaal bovengrens omgerekend (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 380,863
Totaal asbest (mg/kg.d.s) totaal in mg/kg.ds 317,3858
Totaal asbest (mg/kg.d.s) + maaiveld totaal in mg/kg.ds 320,4474
Totaal asbest (mg/kg.d.s) ondergrens + maaiveld ondergrens totaal in mg/kg.ds 256,0858
Totaal asbest (mg/kg.d.s) bovengrens + maaiveld bovengrens totaal in mg/kg.ds 385,0617



asbestberekening verkennend bodemonderzoek
gat 09 (VMM04) gaten 11, 12, 13, 14 en 15 (VMM06) maaiveld

volume (dm3) 45 10 40000
dichtheid (kg/dm3) 1,6 1,6 1,6
Ma (kg) 9,682 9,088 9,088
Mva (kg) 11,292 13,01 13,01
%E (%) 100 100 80
Mlok (kg) 61,734325 11,17663336 35765,23

P09 totaal VMM06 totaal MV02 totaal
Nk 1 1 1 1 1 1
Mk (mg) 9670 9670 3850 3850 8130 8130
λo,t 0,0253 0,0253 %E0 70
λb,t 5,5716 5,5716 %Eb 90
%k,i,o (%) 10 10 10
%k,i,b (%) 15 15 15
Cm,i chrysotiel (mg/kg,ds) 19,579869 19,57987 43,05858 43,05858 0,028414 0,028414
ondergrens chrysotiel (mg/kg.ds) 0,396296549 0,396297 0,871506 0,871506 0,020206 0,020206
bovengrens chrysotiel (mg/kg.ds) 130,9094378 130,9094 287,8862 287,8862 0,038968 0,038968
Cm,i crocidoliet (mg/kg,ds) 0 0 0
ondergrens crocidoliet (mg/kg.ds) 0 0 0
bovengrens crocidoliet (mg/kg.ds) 0 0 0
Cm,i amosiet (mg/kg,ds) 0 0 0
ondergrens amosiet (mg/kg.ds) 0 0 0
bovengrens amosiet (mg/kg.ds) 0 0 0
Σbovengrens Cmre (mg/kg.ds)
ΣNtotre

ΣVsleuf,asbest

Nsleuf,asbest

bepalingsgrens (mg/kg.ds)
totaal asbest (mg/kg.ds) 19,579869 43,05858343 0,028414
totaal ondergrens (mg/kg.ds) 0,3962965 0,871505729 0,020206
totaal bovengrens (mg/kg.ds) 130,90944 287,8862442 0,038968
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Bijlage 12. Analysecertificaten 
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Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Oude

1 2 3 4 5

1/3

R18-B648

Analysecertificaat

03-Sep-2018/14:56

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Aug-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018123672/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 69.2% (m/m) 80.7 72.9 71.0 70.7Droge stof

S 8.0% (m/m) ds 11.0 52.9 11.1 26.4Organische stof

88.7% (m/m) ds 88.5 46.7 88.0 73.1Gloeirest

S 46.2% (m/m) ds 7.1 5.7 12.6 7.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S mg/kg ds 180Barium (Ba)

S mg/kg ds 0.80Cadmium (Cd)

S mg/kg ds 7.8Kobalt (Co)

S mg/kg ds 44Koper (Cu)

S mg/kg ds 0.76Kwik (Hg)

S mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S mg/kg ds 18Nikkel (Ni)

S 220mg/kg ds 410 300 79 390Lood (Pb)

S 140mg/kg ds 560 550 66 930Zink (Zn)

Minerale olie

mg/kg ds 520Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds 2800Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds 9500Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds 7400Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds 1600Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds 290Minerale olie (C35-C40)

S mg/kg ds 22000Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S
1)

mg/kg ds <0.10PCB 28

S
1)

mg/kg ds <0.10PCB 52

S
1)

mg/kg ds <0.10PCB 101

1

2

3

4

5

M100.2

M101.1

M101.2

M102.3

M103.1 10273644

10273643

10273642

10273641

10273640

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Aug-2018

28-Aug-2018

28-Aug-2018

28-Aug-2018

28-Aug-2018

M: MCERTS erkend



Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Oude

1 2 3 4 5

2/3

R18-B648

Analysecertificaat

03-Sep-2018/14:56

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Aug-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018123672/1Certificaatnummer/Versie

S
1)

mg/kg ds <0.10PCB 118

S
1)

mg/kg ds <0.10PCB 138

S
1)

mg/kg ds <0.10PCB 153

S
1)

mg/kg ds <0.10PCB 180

S
2)

mg/kg ds 0.49PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S mg/kg ds 380Naftaleen

S mg/kg ds 1800Fenanthreen

S mg/kg ds 550Anthraceen

S mg/kg ds 1400Fluorantheen

S mg/kg ds 550Benzo(a)anthraceen

S mg/kg ds 480Chryseen

S mg/kg ds 180Benzo(k)fluorantheen

S mg/kg ds 370Benzo(a)pyreen

S mg/kg ds 220Benzo(ghi)peryleen

S mg/kg ds 280Indeno(123-cd)pyreen

S mg/kg ds 6200PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

M100.2

M101.1

M101.2

M102.3

M103.1 10273644

10273643

10273642

10273641

10273640

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Aug-2018

28-Aug-2018

28-Aug-2018

28-Aug-2018

28-Aug-2018

M: MCERTS erkend



Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Oude

6

3/3

R18-B648

Analysecertificaat

03-Sep-2018/14:56

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Aug-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018123672/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 76.6% (m/m)Droge stof

S 7.6% (m/m) dsOrganische stof

92.1% (m/m) dsGloeirest

S 5.6% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 440mg/kg dsLood (Pb)

S 360mg/kg dsZink (Zn)

6 M104.1 10273645

Eurofins Analytico B.V.
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3771 NB  Barneveld
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Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Aug-2018

M: MCERTS erkend FZ



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018123672/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10273640 100  50  100 05355660442 11598190

 10273641 101  0  50 05355661101 11598191

 10273642 101  50  80 05355664902 11598195

 10273643 102  50  90 05355660543 11598192

 10273644 103  0  50 05355660741 11598193

 10273645 104  0  50 05355669571 11598194

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018123672/1
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Opmerking 1)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 2)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018123672/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10273642
Certificate no.: 2018123672
Sample description.: M101.2
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Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Oude

1 2 3 4

1/2

R18-B648

Analysecertificaat

12-Sep-2018/11:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

05-Sep-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018128107/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 68.9% (m/m) 28.0 25.1 62.5Droge stof

S 11.2% (m/m) ds 49.7 46.2 14.0Organische stof

87.7% (m/m) ds 49.0 51.8 85.2Gloeirest

S 16.1% (m/m) ds 18.1 28.0 11.3Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S mg/kg ds 95 88 720Barium (Ba)

S mg/kg ds 0.36 0.33 3.0Cadmium (Cd)

S mg/kg ds 15 7.4 22Kobalt (Co)

S mg/kg ds 33 23 120Koper (Cu)

S mg/kg ds 0.30 0.12 0.44Kwik (Hg)

S mg/kg ds 6.0 3.6 8.9Molybdeen (Mo)

S mg/kg ds 32 33 46Nikkel (Ni)

S 98mg/kg ds 88 44 500Lood (Pb)

S 100mg/kg ds 99 230 1700Zink (Zn)

Minerale olie

mg/kg ds <9.0 <9.0 3.8Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds 22 <15 11Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds 55 <15 45Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds 75 36 200Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds 49 39 72Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds <18 <18 19Minerale olie (C35-C40)

S mg/kg ds 210 <100 360Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

M105.1

M108.2

M109.2

M110.2 10287007

10287006

10287005

10287004

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Aug-2018

28-Aug-2018

28-Aug-2018

28-Aug-2018

M: MCERTS erkend



Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Oude

1 2 3 4

2/2

R18-B648

Analysecertificaat

12-Sep-2018/11:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

05-Sep-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018128107/1Certificaatnummer/Versie

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
1)

mg/kg ds <0.0010 <0.0010 0.0035PCB 138

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 0.0034PCB 153

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
2)2)

mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.010PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S mg/kg ds 1.4 0.065 0.29Fenanthreen

S mg/kg ds 0.54 <0.050 0.11Anthraceen

S mg/kg ds 2.2 0.16 0.69Fluorantheen

S mg/kg ds 1.00 <0.050 0.31Benzo(a)anthraceen

S mg/kg ds 1.0 <0.050 0.41Chryseen

S mg/kg ds 0.40 <0.050 0.18Benzo(k)fluorantheen

S mg/kg ds 0.62 0.068 0.32Benzo(a)pyreen

S mg/kg ds 0.40 <0.050 0.27Benzo(ghi)peryleen

S mg/kg ds 0.51 <0.050 0.30Indeno(123-cd)pyreen

S mg/kg ds 8.1 0.54 2.9PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

M105.1

M108.2

M109.2

M110.2 10287007

10287006

10287005

10287004

Eurofins Analytico B.V.
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3771 NB  Barneveld
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3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Aug-2018

28-Aug-2018

28-Aug-2018

28-Aug-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018128107/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10287004 105  0  50 05355660531 11598252

 10287005 108  50  100 05355661042 11598253

 10287006 109  50  90 05355661122 11598254

 10287007 110  40  70 05355661142 11598255
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3770 AL  Barneveld NL
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018128107/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018128107/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2018128107/1
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 10287005

10287006

10287007
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P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL
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BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623
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Eurofins Analytico B.V.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10287005
Certificate no.: 2018128107
Sample description.: M108.2
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10287007
Certificate no.: 2018128107
Sample description.: M110.2
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Analysecertificaat

V040518_1

15-08-2018Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1808-1466_01
Monsternummer: 18-140673 RPS analyse bv

E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1808-1466
R18-B648
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
14-08-2018

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

Methode

15-08-2018
Opdrachtgever
11598079
R001747120

Rondehoep Oost 30 Ouderkerk aan den Amstel
10-3 (0-0,45)
P01
Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5898

0,00
Type 1

###############################Chrysotiel 10 - 15 %
Amosiet Niet aantoonbaar
Crocidoliet Niet aantoonbaar
Actinoliet Niet aantoonbaar
Tremoliet Niet aantoonbaar
Anthophylliet Niet aantoonbaar
Soort Materiaal Plaatmateriaal
Hechtgebondenheid Goed
Aantal stukken 26
Gewicht materiaal (g) 251

0,00
Type 1

#Actinoliet (mg) 0
Amosiet (mg) 0
Anthophylliet (mg) 0
Chrysotiel (mg) 31000
Crocidoliet (mg) 0
Tremoliet (mg) 0

Chrysotiel
(mg) Amosiet (mg) Crocidoliet

(mg) Actinoliet (mg) Tremoliet (mg) Anthophylliet
(mg)

Totaal 31000 0 0 0 0 0
Ondergrens 25000 0 0 0 0 0
Bovengrens 38000 0 0 0 0 0

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
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Analysecertificaat

V040518_1

04-09-2018Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1808-3066
R18-B711
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
28-08-2018

Monsternummer: 18-147493

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1808-3066_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

03-09-2018
Opdrachtgever
11598179

r900010699, r900010697

Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel
Sl 01 Mm1a Sl 01 Mm1b (0.1-0.6)

VMM01

Puin (25,774kg nat ingezet)

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 22,050  - De hoeveelheid monster wijkt af van de geldende norm

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 2800

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5897)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 3,231 314,520 210 100,0 39315,0 - - 39315,0 - 39315,0
#4-8 mm 2,776 160,709 51 7,5 20088,7 - - 20088,7 - 20088,7
#2-4 mm 2,545 15,502 49 5,9 1937,7 - - 1937,7 - 1937,7
#1-2 mm 2,284 0,667 50 1,5 533,3 - - - 533,3 533,3
#0,5-1 mm 2,807 0,625 50 1,6 500,0 - - - 500,0 500,0
#< 0,5 mm 8,408 0,000 0 - LB<=3 - - - - LB
#Totaal 22,050 492,023 410 62374,7 - - 61341,4 1033,3 62374,7

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 2830 - - 2780 47 2800
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 2230 - - 2210 26 2200
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 3450 - - 3370 78 3400

Droge stof 85,5 % (m/m) *

Plaatmateriaal; Chrysotiel 10-15%

Losse bundels; Chrysotiel 60 - 100%

Aangetroffen asbesthoudend materiaal:

0,000ZZ Gew gr20
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Analysecertificaat

V040518_1

04-09-2018Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Monsternummer: 18-147493

Rapportnummer: 1808-3066_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1808-3066
R18-B711
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem

28-08-2018

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

03-09-2018
Opdrachtgever
11598179

r900010699, r900010697

Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel
Sl 01 Mm1a Sl 01 Mm1b (0.1-0.6)
VMM01
Puin (25,774kg nat ingezet)

Asbest in puin NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.
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Analysecertificaat

V040518_1

04-09-2018Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1808-3066
R18-B711
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
28-08-2018

Monsternummer: 18-147494

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1808-3066_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

03-09-2018
Opdrachtgever
11598180

r900010701, r900010700

Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel
Sl 02 Mm2a Sl 02 Mm2b (0-0.5)

VMM02

Puin (26,698kg nat ingezet)

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 22,585  - De hoeveelheid monster wijkt af van de geldende norm

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 640

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5897)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 3,425 79,458 76 100,0 9904,2 70,2 - 9893,3 81,1 9974,4
#4-8 mm 2,690 21,795 100 100,0 2689,9 86,2 - 2676,5 99,6 2776,1
#2-4 mm 1,938 0,016 80 100,0 8,0 4,8 - - 12,8 12,8
#1-2 mm 2,289 0,037 40 21,8 14,7 14,7 - - 29,4 29,4
#0,5-1 mm 2,909 0,014 5 6,9 11,6 - - - 11,6 11,6
#< 0,5 mm 9,336 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 22,585 101,321 301 12628,4 175,8 - 12569,8 234,4 12804,3

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 559 7,8 - 557 10 570
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 447 5,1 - 445 6,5 450
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 672 11 - 668 15 680

Droge stof 84,6 % (m/m) *

Plaatmateriaal; Chrysotiel 10-15%

Isolatie materiaal; Chrysotiel 2 - 5% Amosiet 15-30%

Losse bundels; Chrysotiel 60 - 100%

Losse bundels; Amosiet 60 - 100%

Aangetroffen asbesthoudend materiaal:

0,000ZZ Gew gr20
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Analysecertificaat

V040518_1

04-09-2018Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Monsternummer: 18-147494

Rapportnummer: 1808-3066_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1808-3066
R18-B711
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem

28-08-2018

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

03-09-2018
Opdrachtgever
11598180

r900010701, r900010700

Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel
Sl 02 Mm2a Sl 02 Mm2b (0-0.5)
VMM02
Puin (26,698kg nat ingezet)

Asbest in puin NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.
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Analysecertificaat

V040518_1

04-09-2018Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1808-3066
R18-B711
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
28-08-2018

Monsternummer: 18-147495

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Rapportnummer: 1808-3066_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

04-09-2018
Opdrachtgever
11598181

r900010698, r900010702

Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel
Sl 03 - Mm4a Sl 03 - Mm4b Sl 04 - Mm4a Sl 04 - Mm4b Sl 05 Mm4a Sl 05 Mm4b (0.1-0.6)

VMM03

Puin (27,477kg nat ingezet)

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 22,413  - De hoeveelheid monster wijkt af van de geldende norm

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 57

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5897)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 3,815 8,196 4 100,0 1024,5 - - 1024,5 - 1024,5
#4-8 mm 3,645 1,863 9 100,0 232,9 - - 232,9 - 232,9
#2-4 mm 3,301 0,136 5 100,0 16,9 - - 16,9 - 16,9
#1-2 mm 3,124 0,000 0 16,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 2,609 0,000 0 7,7 - - - - - -
#< 0,5 mm 5,920 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 22,413 10,195 18 1274,3 - - 1274,3 - 1274,3

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 57 - - 57 - 57
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 45 - - 45 - 45
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 68 - - 68 - 68

Droge stof 81,6 % (m/m) *

Plaatmateriaal; Chrysotiel 10-15%

Aangetroffen asbesthoudend materiaal:

0,000ZZ Gew gr20
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Analysecertificaat

V040518_1

04-09-2018Datum rapportage

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Monsternummer: 18-147495

Rapportnummer: 1808-3066_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1808-3066
R18-B711
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem

28-08-2018

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

04-09-2018
Opdrachtgever
11598181

r900010698, r900010702

Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel
Sl 03 - Mm4a Sl 03 - Mm4b Sl 04 - Mm4a Sl 04 - Mm4b Sl 05 Mm4a Sl 05 Mm4b (0.1-0.6)
VMM03
Puin (27,477kg nat ingezet)

Asbest in puin NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.
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Analysecertificaat

V040518_1

03-09-2018Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1808-3097
R18-B711
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
28-08-2018

Monsternummer: 18-147482

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1808-3097_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

03-09-2018
Opdrachtgever
11598182

r900010694

Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel
06-MM2 07-MM2 08-MM2 09-MM2 10-1 (0-0.5)

VMM04

Grond (11,292kg nat ingezet)

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 9,682  - De hoeveelheid monster wijkt af van de geldende norm

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 11

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 0,239 0,646 2 100,0 80,8 - - 80,8 - 80,8
#4-8 mm 0,229 0,194 2 100,0 24,2 - - 24,2 - 24,2
#2-4 mm 0,205 0,001 3 100,0 0,5 - - - 0,5 0,5
#1-2 mm 0,219 0,006 30 100,0 4,8 - - - 4,8 4,8
#0,5-1 mm 0,316 0,001 3 63,4 0,8 - - - 0,8 0,8
#< 0,5 mm 8,475 0,000 0 - LB<=3 - - - - LB
#Totaal 9,682 0,848 40 111,1 - - 105,0 6,0 111,1

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 11 - - 11 0,62 11
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 9,1 - - 8,7 0,45 9,1
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 14 - - 13 0,85 14

Droge stof 85,7 % (m/m) *

Plaatmateriaal; Chrysotiel 10-15%

Losse bundels; Chrysotiel 60 - 100%

Aangetroffen asbesthoudend materiaal:

0,000ZZ Gew gr20
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Analysecertificaat

V040518_1

03-09-2018Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Monsternummer: 18-147482

Rapportnummer: 1808-3097_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1808-3097
R18-B711
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem

28-08-2018

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

03-09-2018
Opdrachtgever
11598182

r900010694

Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel
06-MM2 07-MM2 08-MM2 09-MM2 10-1 (0-0.5)
VMM04
Grond (11,292kg nat ingezet)

Asbest in grond NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.
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Analysecertificaat
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03-09-2018Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1808-3097
R18-B711
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
28-08-2018

Monsternummer: 18-147483

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1808-3097_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

03-09-2018
Opdrachtgever
11598183

r900010695

Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel
09-MM3 (0.2-0.6)

VMM05

Grond (10,250kg nat ingezet)

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 7,917  - De hoeveelheid monster wijkt af van de geldende norm

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 120

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 0,343 5,888 11 100,0 736,0 - - 736,0 - 736,0
#4-8 mm 0,227 1,257 11 100,0 199,9 - - 149,2 50,7 199,9
#2-4 mm 0,176 0,049 4 100,0 6,2 - - 6,2 - 6,2
#1-2 mm 0,208 0,005 25 100,0 4,0 - - - 4,0 4,0
#0,5-1 mm 0,391 0,000 0 51,2 - - - - - -
#< 0,5 mm 6,572 0,000 0 - LB>3 - - - - LB
#Totaal 7,917 7,199 51 946,0 - - 891,3 54,7 946,0

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 119 - - 113 6,9 120
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 95 - - 90 5,2 95
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 144 - - 135 8,6 140

Droge stof 78,1 % (m/m) *

Plaatmateriaal; Chrysotiel 10-15%

Lossse Vezelmassa; Chrysotiel 60 - 100%

Aangetroffen asbesthoudend materiaal:

0,087ZZ Gew gr20Er is 0,087 kg materiaal aangetroffen in de fractie > 20 mm.
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Analysecertificaat

V040518_1

03-09-2018Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Monsternummer: 18-147483

Rapportnummer: 1808-3097_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1808-3097
R18-B711
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem

28-08-2018

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

03-09-2018
Opdrachtgever
11598183

r900010695

Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel
09-MM3 (0.2-0.6)
VMM05
Grond (10,250kg nat ingezet)

Asbest in grond NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.
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Analysecertificaat

V040518_1

03-09-2018Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1808-3097
R18-B711
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
28-08-2018

Monsternummer: 18-147484

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1808-3097_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

03-09-2018
Opdrachtgever
11598184

0052918mg

Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel
11-MM5 12-MM5 13-MM5 14-MM5 15-MM5

VMM06 Fractie >20 mm asbesthoudend 18-150969

Grond (13,010kg nat ingezet)

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 9,088  - De hoeveelheid monster wijkt af van de geldende norm

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 7,8

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 0,476 0,568 1 100,0 71,0 - - 71,0 - 71,0
#4-8 mm 0,192 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,097 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,098 0,000 0 100,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,240 0,000 0 83,3 - - - - - -
#< 0,5 mm 7,987 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 9,088 0,568 1 71,0 - - 71,0 - 71,0

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 7,8 - - 7,8 - 7,8
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 6,3 - - 6,3 - 6,3
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 9,4 - - 9,4 - 9,4

Droge stof 71,2 % (m/m) *

Plaatmateriaal; Chrysotiel 10-15%

Aangetroffen asbesthoudend materiaal:

0,171ZZ Gew gr20Er is 0,171 kg materiaal aangetroffen in de fractie > 20 mm.
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Analysecertificaat

V040518_1

03-09-2018Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Monsternummer: 18-147484

Rapportnummer: 1808-3097_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1808-3097
R18-B711
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem

28-08-2018

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

03-09-2018
Opdrachtgever
11598184

0052918mg

Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel
11-MM5 12-MM5 13-MM5 14-MM5 15-MM5
VMM06 Fractie >20 mm asbesthoudend 18-150969
Grond (13,010kg nat ingezet)

Asbest in grond NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.
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Analysecertificaat

V040518_1

03-09-2018Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1808-3097_01
Monsternummer: 18-150969 RPS analyse bv

E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1808-3097
R18-B711
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
28-08-2018

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

Methode

03-09-2018
Opdrachtgever
11598184
0052918mg

Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel
11-MM5 12-MM5 13-MM5 14-MM5 15-MM5
VMM06 Fractie >20 mm 18-147484
Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5898

0,00
Type 1

###############################Chrysotiel 10 - 15 %
Amosiet Niet aantoonbaar
Crocidoliet Niet aantoonbaar
Actinoliet Niet aantoonbaar
Tremoliet Niet aantoonbaar
Anthophylliet Niet aantoonbaar
Soort Materiaal Plaatmateriaal
Hechtgebondenheid Goed
Aantal stukken 1
Gewicht materiaal (g) 3,85

0,00
Type 1

#Actinoliet (mg) 0
Amosiet (mg) 0
Anthophylliet (mg) 0
Chrysotiel (mg) 480
Crocidoliet (mg) 0
Tremoliet (mg) 0

Chrysotiel
(mg) Amosiet (mg) Crocidoliet

(mg) Actinoliet (mg) Tremoliet (mg) Anthophylliet
(mg)

Totaal 480 0 0 0 0 0
Ondergrens 380 0 0 0 0 0
Bovengrens 580 0 0 0 0 0

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
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Analysecertificaat

V040518_1

03-09-2018Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1808-3064_01
Monsternummer: 18-147475 RPS analyse bv

E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1808-3064
R18-B711
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
28-08-2018

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

Methode

03-09-2018
Opdrachtgever
11598185
r900010696

Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel 
Mvi asv sleuven 01 t Mvi 01 (0-0.02)
MV01
Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5898

0,00
Type 1

###############################Chrysotiel 10 - 15 %
Amosiet Niet aantoonbaar
Crocidoliet Niet aantoonbaar
Actinoliet Niet aantoonbaar
Tremoliet Niet aantoonbaar
Anthophylliet Niet aantoonbaar
Soort Materiaal Golfplaat
Hechtgebondenheid Goed
Aantal stukken 19
Gewicht materiaal (g) 293

0,00
Type 1

#Actinoliet (mg) 0
Amosiet (mg) 0
Anthophylliet (mg) 0
Chrysotiel (mg) 37000
Crocidoliet (mg) 0
Tremoliet (mg) 0

Chrysotiel
(mg) Amosiet (mg) Crocidoliet

(mg) Actinoliet (mg) Tremoliet (mg) Anthophylliet
(mg)

Totaal 37000 0 0 0 0 0
Ondergrens 29000 0 0 0 0 0
Bovengrens 44000 0 0 0 0 0

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
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Analysecertificaat

V040518_1

03-09-2018Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1808-3064_01
Monsternummer: 18-147476 RPS analyse bv

E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1808-3064
R18-B711
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
28-08-2018

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

Methode

03-09-2018
Opdrachtgever
11598186
r001893047

Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel 
Mvi asv gaten 06 t Mvi 02 (0-0.02)
MV02
Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5898

0,00
Type 1

###############################Chrysotiel 10 - 15 %
Amosiet Niet aantoonbaar
Crocidoliet Niet aantoonbaar
Actinoliet Niet aantoonbaar
Tremoliet Niet aantoonbaar
Anthophylliet Niet aantoonbaar
Soort Materiaal Golfplaat
Hechtgebondenheid Goed
Aantal stukken 1
Gewicht materiaal (g) 8,13

0,00
Type 1

#Actinoliet (mg) 0
Amosiet (mg) 0
Anthophylliet (mg) 0
Chrysotiel (mg) 1000
Crocidoliet (mg) 0
Tremoliet (mg) 0

Chrysotiel
(mg) Amosiet (mg) Crocidoliet

(mg) Actinoliet (mg) Tremoliet (mg) Anthophylliet
(mg)

Totaal 1000 0 0 0 0 0
Ondergrens 810 0 0 0 0 0
Bovengrens 1200 0 0 0 0 0

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
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Analysecertificaat

V040518_1

03-09-2018Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1808-3064_01
Monsternummer: 18-147477 RPS analyse bv

E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1808-3064
R18-B711
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
28-08-2018

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

Methode

03-09-2018
Opdrachtgever
11598187
0077912mg

Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel 
Sl01-P01 (0.1-0.6)
P01
Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5898

0,00 1,00
Type 1 Type 2

###############################Chrysotiel 10 - 15 % 10 - 15 %
Amosiet Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar
Crocidoliet Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar
Actinoliet Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar
Tremoliet Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar
Anthophylliet Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar
Soort Materiaal Plaatmateriaal Plaatmateriaal
Hechtgebondenheid Goed Goed
Aantal stukken 74 18
Gewicht materiaal (g) 735 438

0,00 1,00
Type 1 Type 2

#Actinoliet (mg) 0 0
Amosiet (mg) 0 0
Anthophylliet (mg) 0 0
Chrysotiel (mg) 92000 55000
Crocidoliet (mg) 0 0
Tremoliet (mg) 0 0

Chrysotiel
(mg) Amosiet (mg) Crocidoliet

(mg) Actinoliet (mg) Tremoliet (mg) Anthophylliet
(mg)

Totaal 150000 0 0 0 0 0
Ondergrens 120000 0 0 0 0 0
Bovengrens 180000 0 0 0 0 0

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda

Pagina 3 / 5
KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01RPS analyse bv

Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika



Analysecertificaat

V040518_1

03-09-2018Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1808-3064_01
Monsternummer: 18-147478 RPS analyse bv

E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1808-3064
R18-B711
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
28-08-2018

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

Methode

03-09-2018
Opdrachtgever
11598188
r001893049

Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel 
Sl02-P02 (0.4-0.5) 
P02
Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5898

0,00
Type 1

###############################Chrysotiel 10 - 15 %
Amosiet Niet aantoonbaar
Crocidoliet Niet aantoonbaar
Actinoliet Niet aantoonbaar
Tremoliet Niet aantoonbaar
Anthophylliet Niet aantoonbaar
Soort Materiaal Plaatmateriaal
Hechtgebondenheid Goed
Aantal stukken 3
Gewicht materiaal (g) 158

0,00
Type 1

#Actinoliet (mg) 0
Amosiet (mg) 0
Anthophylliet (mg) 0
Chrysotiel (mg) 20000
Crocidoliet (mg) 0
Tremoliet (mg) 0

Chrysotiel
(mg) Amosiet (mg) Crocidoliet

(mg) Actinoliet (mg) Tremoliet (mg) Anthophylliet
(mg)

Totaal 20000 0 0 0 0 0
Ondergrens 16000 0 0 0 0 0
Bovengrens 24000 0 0 0 0 0

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
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Samenvatting 
Soort onderzoek nader bodemonderzoek NEN-5740 

Aanleiding tot het onderzoek Omgevingsvergunning / afperken sterke 

verontreinigingen met zware metalen 

Projectcode R18-B648 / R18-B802 

Opdrachtgever  Keij & Stefels Beheer B.V. 

Adres opdrachtgever Paulus Potterstraat 26 

Woonplaats en postcode 1071 DA Amsterdam 

Locatiebenaming Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en 

Schoolstraat te Ouderkerk aan de Amstel 

Locatieadres Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en 

Schoolstraat 

Locatie plaats en postcode Ouderkerk aan de Amstel 

Kadastrale aanduiding Sectie G, nummer 1554 van de gemeente  

Ouder-Amstel 

Coördinaten 121954 / 478553  

Oppervlakte onderzoekslocatie 2545 m2 

Te onderscheiden deellocaties 1 

Aantal boringen  16 boringen 

Datum veldwerk 09-08-2018, 28-08-2018 en 10-10-2018 

Datum watermonsters N.V.T. 

Aantal analyses 17x Lood (Pb), Lutum + Organische stof, Zink 

(Zn) 

4x Standaard pakket incl. LUOS 

Aanwijzingen asbest verontreinigd met asbest boven de norm  

Aangetroffen verontreinigingen boven- en ondergrond (0-1,0 m-mv) o.a. sterk 

verontreinigd met lood en / of zink 

ondergrond plaatselijk sterk verontreinigd met 

minerale olie en PAK 

Conclusies en aanbevelingen Indienen BUS-melding bij de provincie Noord-

Holland 
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1 Inleiding 
 

In oktober 2018 heeft APS-Milieu in opdracht van Keij & Stefels Beheer B.V. te 

Amsterdam een nader bodemonderzoek + asbest in grond onderzoek uitgevoerd op de 

locatie Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolstraat te Ouderkerk aan de Amstel. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform BRL SIKB 2000, protocol 2001 plaatsen van 

handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 

waterpassen en protocol 2018 locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem. 

APS-Milieu verklaart dat er geen andere relaties bestaan met de opdrachtgever van het 

bodemonderzoek anders dan die van opdrachtgever versus opdrachtnemer. 

 

Onderstaande verklaren de veld- en/of rapportagewerkzaamheden conform de geldende 

normen en onafhankelijk van de opdrachtgever te hebben uitgevoerd. 

 

Naam:   Dhr. J.W. Munneke 

Onderzoeksbureau: APS Milieu B.V. 

Certificaatnummer: VB-028 

Ondertekening:  

 

 

 

Naam:   Dhr. G. Baars 

Onderzoeksbureau: APS Milieu B.V. 

Certificaatnummer: VB-028 

Ondertekening:  

 

 

 

 

Naam:   Dhr. A. Haan 

Onderzoeksbureau: APS Milieu B.V. 

Certificaatnummer: VB-028 

Ondertekening:  

 

 

 

Rapportage 2000 

Naam:   Ing. T.R.U. Wanders 

Onderzoeksbureau: APS Milieu B.V. 

Ondertekening: 
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Rapportage vrijgegeven door: 

Naam:   Ing. J.J. de Vlieger 

Onderzoeksbureau: APS Milieu B.V. 

Certificaatnummer: VB-028 

Ondertekening: 

 

 

 

 

 

 

De aanleiding tot het uitvoeren van het bodemonderzoek is de aanvraag van een bouw- of 

sloopvergunning in het kader van de gemeentelijke Bouwverordening (Woningwet). Het 

doel van een bodemonderzoek in het kader van de Woningwet is het vaststellen of de 

locatie geschikt is voor het voorgenomen gebruik. 

De onderzoeksstrategie voor het nader onderzoek is gebaseerd op de NTA5755 

(Nederlandse technische afspraak), strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek – 

onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging. 

 

Opgemerkt wordt dat onderhavige rapportage een vervolg is op het nader bodemonderzoek 

+ verkennend- en nader onderzoek asbest in grond op het perceel tussen Rondehoep Oost 

30 en Schoolstraat Ouderkerk (kenmerk R18-B648 / R18-B711, d.d. september 2018). In 

onderhavig bodemonderzoek worden de resultaten ten aanzien van de sterke 

verontreinigingen met zware metalen vastgelegd.  

 

Tijdens het eerder uitgevoerde bodemonderzoek (kenmerk R18-B648 / R18-B711, d.d. 

september 2018) zijn verontreinigingen met asbest aangetroffen in de grond en het 

puinpad. In de rapportage met het kenmerk R18-B803 worden de onderzoeksresultaten van 

het vervolg van het nader bodemonderzoek asbest op het perceel tussen Rondehoep Oost 

30 en Schoolstraat Ouderkerk vastgelegd. 
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1.1 Doel en opzet van het onderzoek 

 

Doel van het bodemonderzoek is: 

 

 Bepalen of er al dan niet van bodemverontreiniging sprake is, conform de Wet 

Bodembescherming. 

 Eventueel bepalen of er een aanvullend nader onderzoek gewenst is naar de ernst van de 

bodemverontreiniging. 

 Eventueel verkrijgen van een eerste indicatie van de verspreiding van de 

verontreiniging, zonodig door heranalyse van afzonderlijke monsters. 

 

De opzet van het onderzoek omvat de volgende fasen: 

 

 Vaststellen van het (juridische) kader van het onderzoek. 

 Verrichten van (historisch) vooronderzoek naar mogelijke verontreiniging. 

 Verrichten van vooronderzoek naar geohydrologie en bodemopbouw. 

 Opstellen van hypothese en onderzoeksstrategie voor het bodemonderzoek. 

 Uitvoering veldwerk (boringen, peilbuizen en bemonsteringen). 

 Uitvoering laboratoriumanalyses in een erkend RvA geaccrediteerd laboratorium. 

 Interpretatie van de resultaten van het onderzoek. 

 Toetsing van hypothese en strategie. 

 Eventueel herhalen van (enkele van) de voorgaande fasen als de hypothese en strategie 

niet toereikend blijken te zijn geweest. 

 Bepalen of er sprake is van bodemverontreiniging, en indicaties geven over de 

verspreiding ervan. 

 Eventueel bepalen of nader onderzoek gewenst is. 

 Rapportage en eindbespreking. 
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2 Vooronderzoek 
 

2.1 Historie 

 

De ligging van de locatie is aangegeven op de topografische kaart (bijlage 1) en tevens op 

een kadastrale tekening (bijlage 2). Ook zijn er foto's gemaakt van het onderzochte terrein 

(bijlage 8). Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725:2009, strategie voor 

het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek.  

 

De onderzoekslocatie is gelegen in Ouderkerk aan de Amstel. Het perceel is eigendom van 

mevr. G.D. de Dood (†) en staat kadastraal bekend onder de aanduiding Sectie G, nummer 

1554 van de gemeente Ouder-Amstel. De totale oppervlakte van de onderzoekslocatie 

bedraagt 2545 m2. Uit kadastrale gegevens blijkt dat het perceel de bestemming terrein 

(grasland) heeft. In de omgeving is voornamelijk sprake van woongebied. 

 

De onderzoekslocatie is grotendeels braakliggend en wordt in tweeën gedeeld door een 

puin pad. Op de locatie zijn enkele vervallen schuren aanwezig. De dakbedekking van deze 

schuren bestaat uit asbestverdacht materiaal. 

 

Bij de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn gegevens opgevraagd van de 

bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie en de ligging van ondergrondse tanks. Ook is het 

Bodemloket geraadpleegd.  

 

Uit de geraadpleegde gegevens blijkt dat op de onderzoekslocatie geen ondergrondse tanks 

en overige bodembedreigende activiteiten bekend zijn. 

 

In mei 2017 is door APS Milieu B.V. op het perceel tussen Rondehoep Oost 30 en 

Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel een verkennend bodemonderzoek (kenmerk R17-

B385, versie 2) uitgevoerd. De aanleiding voor het bodemonderzoek was een aanvraag van 

een omgevingsvergunning voor het bouwrijp maken van de grond. Uit de 

onderzoeksresultaten blijkt dat de bovengrond (MM01, zand, sterk puin) matig 

verontreinigd is met zink en lood en licht verontreinigd met kobalt, nikkel, koper, 

cadmium, kwik, PAK en PCB.  

 

De monsters dm05.1 en dm10.1 (nieuw genomen grondmonsters ter plaatse van de 

boringen 05 en 10) zijn geanalyseerd op zink en lood om een beter beeld te krijgen van de 

ruimtelijke verdeling van de aangetroffen verontreinigingen. Uit de analyseresultaten blijkt 

dat de bovengrond ter plaatse van boring 10 sterk verontreinigd is met zink en matig 

verontreinigd met lood. De bovengrond ter plaatse van boring 05 is niet verontreinigd met 

de onderzochte parameters.  
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De bovengrond (MM02, zand, sporen puin) is sterk verontreinigd met koper en lood en 

licht verontreinigd met zink, molybdeen, kwik en PAK. De deelmonsters van MM02 zijn 

separaat geanalyseerd op koper en lood om een beter beeld te krijgen van de ruimtelijke 

verdeling van de aangetroffen verontreinigingen. Uit de analyseresultaten blijkt dat de 

bovengrond ter plaatse van de boringen 07 en 08 matig verontreinigd is met koper en lood. 

De bovengrond ter plaatse van boring 11 is matig verontreinigd met lood en licht 

verontreinigd met koper. De bovengrond ter plaatse van de boringen 03, 04 en 09 is licht 

verontreinigd met koper en lood. De bovengrond ter plaatse van de boringen 01 en 02 is 

licht verontreinigd met lood. De bovengrond ter plaatse van boring 12 is niet verontreinigd 

met de onderzochte parameters.   

 

De ondergrond (MM03, veen) is licht verontreinigd met molybdeen en kwik. Het 

grondwater is licht verontreinigd met barium. 

 

De onderzoeksresultaten vormen een belemmering voor de voorgenomen 

bouwwerkzaamheden. Op basis van bovengenoemd verkennend bodemonderzoek was het 

niet mogelijk om vast te stellen of op de locatie sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging (>25 m3 sterk verontreinigd bodemvolume). Aanbevolen wordt een 

nader bodemonderzoek uit te voeren naar de ernst en omvang van de aangetroffen sterke 

verontreiniging met zink en matige verontreiniging met lood in de bovengrond ter plaatse 

van boring 10. 

 

De opdrachtgever heeft aangegeven dat op de locatie tussen 2007 en 2017 een tijdelijk 

gronddepot met zwarte teelaarde aanwezig is geweest. Achteraf bleek dat na het 

verwijderen van het depot het perceel niet netjes was achtergelaten. Vervolgens is op het 

oude puin pad, een laag gecertificeerd menggranulaat aangebracht. In bijlage 5 zijn de 

certificaten opgenomen. 
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In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn de volgende historische bodembedreigende 

activiteiten bekend: 

 

Rondehoep Oost 30 Ouderkerk aan de Amstel 

 Erfverharding (niet gespecificeerd, vanaf 1930 tot heden), ophooglaag met grond 

(vanaf 1930 tot heden). 

 

Tuindorp Ouderkerk-Zuid 

 Volkstuinen (vanaf 1940 tot 2006). 

 

In de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn de volgende bodemonderzoeken 

uitgevoerd: 

 Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest Ronde Hoep Oost 30 te Ouderkerk 

aan de Amstel, kenmerk 20070226, BK Ingenieurs B.V., d.d. 26-04-2007. De 

aanleiding voor het bodemonderzoek was een aanvraag van een bouwvergunning. 

In het mengmonster van de bovengrond (0,00-0,50 m-mv) is een sterke 

verontreiniging met arseen en lood aangetoond, een matige verontreiniging met 

zink en een lichte verontreiniging met cadmium, koper, kwik, PAK en minerale 

olie. In een memngmonster van de ondergrond (0,50-1,10 m-mv) is een sterke 

verontreiniging met lood aangetoond. Daarnaast zijn lichte verontreinigingen met 

koper, kwik, zink en PAK aangetoond. Na uitsplitsing van de mengmonsters van de 

boven- en ondergrond en analyse van de deelmonsters blijkt dat de bovengrond 

(0,15-0,50 m-mv) plaatselijk matig tot sterk verontreinigd is met zink en / of lood. 

Plaatselijk sterk verontreinigd met arseen en licht verontreinigd is met cadmium 

koper, nikkel en kwik. 

 

De ondergrond (0,50-1,00 m-mv) is matig tot sterk verontreinigd met lood. De 

verontreinigingen kunnen gerelateerd worden aan het puinhoudende karakter van 

de bodem. Het grondwater is niet verontreinigd met de geanalyseerde parameters. 

In het mengmonster van de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) uit de graafgaten ter plaatse 

van drie boringen is een overschrijding van de interventiewaarde voor asbest 

aangetoond. Visueel werd ter plaatse van deze graafgaten geen asbestverdacht 

materiaal aangetroffen. Ook in het mengmonster van de bovengrond (0,0-0,5 m-

mv) uit de graafgaten ter plaatse van twee boringen is een overschrijding van de 

interventiewaarde voor asbest aangetoond. In beide graafgaten werd ook visueel 

asbestverdacht materiaal aangetroffen. Aanbevolen wordt een nader 

bodemonderzoek uit te voeren; 
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 Aanvullend bodemonderzoek Ronde Hoep Oost 30 Ouderkerk aan de Amstel, 

kenmerk 20070226, BK Ingenieurs B.V., d.d. 18-09-2007. De aanleiding voor het 

bodemonderzoek was een aanvraag van een bouwvergunning. De aanleiding is de 

gewijzigde terreinsituatie (sloop en puinafvoer). De bovengrond (0,0-0,5 m-mv) is 

sterk verontreinigd met lood en koper, matig verontreinigd zink en licht 

verontreinigd met arseen, cadmium en kwik. Deze verontreinigingen worden 

gerelateerd aan het puinhoudende karakter van de bodem. Ter plaatse van geen 

graafgat in het traject 0,0- 0,5 m-mv is wederom een sterke verontreiniging met 

asbest aangetroffen (500 mg/kg d.s. gewogen asbest). Het asbest blijkt aanwezig in 

de fractie 1 mm tot 16 mm in de vorm van hechtgebonden plaatmateriaal dat 12,5% 

chrysotiel bevat. In totaal zijn 92 fragmentjes asbesthoudend plaatmateriaal 

aangetroffen. Tijdens het veldwerk is het asbest visueel niet herkend. Aanbevolen 

wordt een nader bodemonderzoek uit te voeren; 

 Nader bodemonderzoek Ronde Hoep Oost 30 Ouderkerk aan de Amstel, kenmerk 

20070226, BK Ingenieurs B.V., d.d. 28-09-2007. De aanleiding voor het nader 

onderzoek wordt gevormd door de tijdens voorgaande bodemonderzoeken 

aangetoonde bodemverontreiniging met asbest en lood in de grond en de 

voorgenomen ontwikkeling van de locatie. Uit het regionaal bodembeheerplan is 

bekend dat in het deel van Ouderkerk aan de Amstel, waarin de onderzoekslocatie 

ligt, sterke loodverontreinigingen in de grond zijn te verwachten. Het nader 

onderzoek heeft zich beperkt tot het globaal vaststellen van de omvang, waarbij een 

diepteafperking en een spreiding van de metingen over het gehele terrein tot aan de 

perceelsgrenzen zijn gerealiseerd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 

voornamelijk op het centrale deel van de locatie de sterke loodverontreinigingen 

voorkomen tot een diepte van 1,1 m-mv. De grond direct onder de voormalige 

bebouwing, eveneens de locatie van de toekomstige kelders is echter niet 

verontreinigd met lood. Aan de westzijde van de locatie worden voornamelijk 

overschrijdingen van de tussenwaarde aangetroffen. De noord- en oostzijde zijn 

minder sterk verontreinigd, hier worden voornamelijk overschrijdingen van de 

streefwaarde aangetroffen.  

 

De bodem ter plaatse van de twee geplande kelders is onderzocht tot 1,7 m-mv. 

Hiermee is de toekomstige maximale ontgravingsdiepte bereikt. In de boven- en 

ondergrond (klei) is plaatselijk een lichte verontreiniging met kwik aangetoond. 

Plaatselijk worden zowel in de bovengrond (klei), als in de ondergrond (veen) geen 

verontreinigingen aangetoond. Twee inspectiegaten zijn gegraven van 0,3 x 0,3 x 

0,5 meter (lengte x breedte x diepte). De uitkomende grond is visueel 

geïnspecteerd. Hierbij is geen asbestverdacht materiaal en geen puin aangetroffen.  

 

In de bodemlaag van de erfverharding achter de voormalige boerderijen is een 

sterke verontreiniging met asbest aanwezig. Het oppervlak van het sterk 

verontreinigde deel wordt vastgesteld op 380 m2. De laagdikte bedraagt gemiddeld 

0,65 meter binnen het traject 0,0-0,8 m-mv. De hoeveelheid sterk met asbest 

verontreinigde grond wordt vastgesteld op circa 250 m3. 
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Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat sprake is van een 

geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest en lood. De aard, mate en 

omvang van de verontreinigingen zijn vastgesteld. De spoedeisendheid van het 

geval is niet vastgesteld, omdat de eigenaar voornemens is de locatie zo spoedig 

mogelijk te saneren in verband met de realisatie van nieuwbouw. Geadviseerd 

wordt de locatie te saneren in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen. In 

november 2017 is de sanering uitgevoerd. 

 
Uit de bodemkwaliteitskaart van de regio Amstelland-Meerlanden blijkt dat de bovengrond 

in de ontgravingsklasse wonen valt. De ondergrond valt in de ontgravingsklasse 

ontgravingsklasse landbouw / natuur. 

 

2.2 Bodemopbouw en geohydrologie 

 

De locatie is gelegen in Ouderkerk aan de Amstel. Er is geen sprake van een 

bodembeschermingsgebied. Het maaiveld ligt op ongeveer NAP -1,75 meter. 

 

Vanaf het maaiveld tot circa 0,5 m-mv bevinden antropogene afzettingen bestaande uit 

afwisselend klei en zand (bijmengingen huisafval en puin). Daaronder bevindt zich tot 1,0 

m-mv afwisselend klei en zand (Formatie van Echteld). Van 1,0 m-mv tot 3,5 m-mv 

bevindt zich een veenlaag (Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen Laagpakket). Van 3,5 

m-mv tot 7,5 m-mv bevindt zich een zandlaag (Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van 

Wormer). Van 7,5 m-mv tot 8,0 m-mv bevindt een veenlaag (Formatie van Nieuwkoop, 

Basisveen Laag). Van 8,0 m-mv tot 11,5 m-mv bevinden zich afwisselend zand- en 

kleilagen (Formatie van Boxtel, Laagpakketten van Wierden, Singraven en Kootwijk). Van 

11,5 m-mv tot 44,0 m-mv bevinden zich gestuwde afzettingen. 

 

In de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn geen peilbuizen bekend, die 

informatie kunnen geven van de grondwaterstand ter plaatse. (Bron: Dinoloket, d.d. 

oktober 2018). 
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2.3 Onderzoeksstrategie en conceptueel model 

 

De onderzoeksstrategie voor het nader onderzoek is gebaseerd op de NTA5755 

(Nederlandse technische afspraak), strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek – 

onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging. 

 

De bron van de verontreinigingen met lood en zink is onbekend. Vermoedelijk kan het 

worden gerelateerd aan de het voorkomen van bodemvreemd materiaal in de bodem. Uit 

het regionaal bodembeheerplan is bekend dat in de directe omgeving van de 

onderzoekslocatie, sterke loodverontreinigingen in de grond zijn te verwachten.  

 

Om de verontreinigingen met lood en zink in de bovengrond ter plaatse van boring 10 af te 

perken, worden in een raster van zeven bij zeven meter, elf boringen verricht. Hierbij 

wordt boring 100 verricht om de verontreinigingen verticaal af te perken. De boringen 101 

tot en met 109 worden verricht om de verontreinigingen horizontaal af te perken. In een 

later stadium zijn de boringen 200 t/m 203 geplaatst ten behoeve van de horizontale 

afperking van de verontreinigingen. 

 

 

 

 

 

APS  - Mil ieu B.V.



 13 

3 Uitvoering 

3.1 Veldwerk nader bodemonderzoek 

 

Het veldwerk bestond in eerste instantie uit het plaatsen van elf boringen (zie 

locatietekening, bijlage 3) en het nemen van grondmonsters. Van de boringen is een 

boorbeschrijving gemaakt conform de NEN-5104, welke zijn opgenomen in bijlage 4. 

 

Op 09-08-2018 is gestart met het eerste veldwerk van het nader bodemonderzoek. Tijdens 

het uitvoeren van de eerste boring (boring 10) ter plaatse van het puinpad is asbestverdacht 

materiaal in het pad aangetroffen. Vervolgens is een globale maaiveldinspectie gedaan. 

Hierbij is ook asbestverdacht materiaal aangetroffen op het pad. Het aangetroffen 

asbestverdachte materiaal (P01) is bemonsterd en aangeboden aan het laboratorium. Nadat 

asbestverdacht materiaal op de locatie was aangetroffen, is het nader bodemonderzoek 

gestaakt, totdat bekend was of het geanalyseerde materiaal asbesthoudend is. Uit de 

analyseresultaten blijkt dat het materiaal gedeeltelijk asbesthoudend (10-15% chrysotiel) 

is.  

 

Op 28-08-2018 is vervolgens verder gegaan met het nader bodemonderzoek (in combinatie 

met het bodemonderzoek asbest, kenmerk R18-B648 / R18-B711. De bodemopbouw 

bestaat uit zand voor de bovengrond en zand, klei en veen voor de ondergrond. In de grond 

zijn bijmengingen met puin baksteen, grind, hout, kalk, plastic en glas aangetroffen. Ter 

plaatse van boring 101 zijn in het traject 0,5-1,0 m-mv zintuiglijke verontreinigingen met 

teer aangetroffen.  

 

Vanwege het aantreffen van zintuiglijke verontreinigingen met teer, zijn de boringen 108, 

109 en 110 aanvullend verricht om te kunnen onderzoeken of naast zware metalen ook 

verontreinigingen voorkomen met organische parameters in de grond. 

 

Naar aanleiding van de analyseresultaten uit de tweede veldwerkronde (d.d. 28-08-2018), 

zijn op 10-10-2018 de boringen 200 tot en met 203 verricht. De sterke verontreinigingen 

met lood en zink in de grond (0,0-1,0 m-mv) waren na de tweede veldwerkronde nog niet 

voldoende afgeperkt. De bodemopbouw bestaat uit veen. Plaatselijk is ter plaatse van 

boring 200 een kleilaagje aangetroffen in de ondergrond. In de grond zijn bijmengingen 

met puin en baksteen aangetroffen.  

 

APS  - Mil ieu B.V.



 14 

In de onderstaande tabellen zijn de veldwerkgegevens, evenals de zintuiglijke 

waarnemingen weergegeven. 
 

Overzicht van boringen, peilbuizen en zintuiglijke waarnemingen 
boring diepte boring 

(m-mv) 

datum van - tot 

(m-mv) 

waarnemingen 

10 0,45 9-8-2018 0,00 - 0,45 sterk puinhoudend 

100 1,50 28-8-2018 0,00 - 0,50 uiterst asbesthoudend, sterk 

baksteenhoudend, brokken glas 

  28-8-2018 0,50 - 0,90 zwak puinhoudend, zwak baksteenhoudend 

  28-8-2018 0,90 - 1,50 brokken hout 

101 1,50 28-8-2018 0,00 - 0,50 matig baksteenhoudend, zwak grindhoudend 

  28-8-2018 0,50 - 0,80 resten kalk, brokken puin, geen olie-water 

reactie, matige teergeur 

  28-8-2018 0,80 - 1,00 resten kalk, geen olie-water reactie, matige 
teergeur 

102 1,50 28-8-2018 0,00 - 0,30 volledig puin, sterk baksteenhoudend, sterk 

zandhoudend 

  28-8-2018 0,30 - 0,50 sterk puinhoudend, volledig baksteen 

  28-8-2018 0,50 - 0,90 matig baksteenhoudend, zwak puinhoudend 

  28-8-2018 0,90 - 1,50 brokken hout 

103 1,50 28-8-2018 0,00 - 0,50 resten plastic, resten hout 

  28-8-2018 0,50 - 0,90 resten plastic 

  28-8-2018 0,90 - 1,50 resten plastic 

104 1,50 28-8-2018 0,00 - 0,50 brokken glas, sterk baksteenhoudend 

  28-8-2018 0,70 - 1,00 matig baksteenhoudend, zwak puinhoudend 

  28-8-2018 1,00 - 1,50 zwak baksteenhoudend 

105 1,50 28-8-2018 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend, zwak grindhoudend, 

zwak baksteenhoudend, sporen roest 

  28-8-2018 0,50 - 1,00 zwak grindhoudend 

106 1,50 28-8-2018 0,00 - 0,60 volledig puin, sterk baksteenhoudend, matig 
zandhoudend, sporen kalk 

  28-8-2018 0,60 - 0,80 matig baksteenhoudend 

  28-8-2018 0,80 - 1,10 matig puinhoudend 

107 1,50 28-8-2018 0,00 - 0,70 volledig puin, sterk baksteenhoudend, matig 
zandhoudend 

  28-8-2018 0,70 - 0,90 matig baksteenhoudend 

  28-8-2018 1,10 - 1,50 resten planten 

108 1,50 28-8-2018   

109 1,50 28-8-2018 0,00 - 0,50 zwak grindhoudend, zwak baksteenhoudend 

  28-8-2018 0,50 - 0,90 resten planten, resten wortels 

  28-8-2018 0,90 - 1,50 zwak baksteenhoudend 

110 1,50 28-8-2018 0,00 - 0,40 zwak puinhoudend 

  28-8-2018 0,40 - 0,70 sporen roest 

  28-8-2018 0,70 - 1,00 matig baksteenhoudend, zwak puinhoudend 

  28-8-2018 1,00 - 1,50 zwak baksteenhoudend 

200 1,50 10-10-2018 0,00 - 0,50 sterk baksteenhoudend, zwak puinhoudend 
  10-10-2018 1,10 - 1,50 sporen planten 
201 1,50 10-10-2018 0,00 - 0,50 sporen puin, sporen baksteen 
  10-10-2018 1,00 - 1,50 sporen planten 
202 1,50 10-10-2018 0,00 - 0,50 zwak puinhoudend, sporen baksteen 
  10-10-2018 1,00 - 1,50 sporen planten 
203 1,50 10-10-2018 0,00 - 0,50 sporen puin, sporen baksteen 
  10-10-2018 1,00 - 1,50 sporen planten 
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3.3 Laboratoriumonderzoek 

 

De in het veld genomen monsters zijn volgens het onderstaande schema ter analyse 

aangeboden aan een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Eventueel zijn 

grondmonsters gecombineerd tot mengmonsters. 

 

Vanwege het aantreffen van zintuiglijke verontreinigingen met teer ter plaatse van boring 

101, zijn de boringen 108, 109 en 110 aanvullend verricht om te kunnen onderzoeken of 

naast zware metalen ook verontreinigingen voorkomen met organische parameters in de 

grond. De grondmonsters uit het verontreinigde traject (zintuiglijk teer) zijn aanvullend 

geanalyseerd op het standaard NEN pakket grond incl. LU/OS. 

 

Opgemerkt wordt dat de analyses van M203.1 niet conform de AS3000-

voorbehandelingsmethode zijn uitgevoerd. In het laboratorium was te weinig 

monstermateriaal aanwezig om de AS3000-voorbehandelingsmethoduit te kunnen voeren. 
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Overzicht van uitgevoerde analyses en samenstelling mengmonsters grond  
code omschrijving deelmonsters 

(traject in m-mv) 

analyse pakket 

M100.2 monster ondergrond t.p.v. boring 100 (zand) 100 (0,50 - 1,00) Lood (Pb), Lutum + Organische stof, Zink 
(Zn) 

M101.1 monster bovengrond t.p.v. boring 101 (zand) 101 (0,00 - 0,50) Lood (Pb), Lutum + Organische stof, Zink 

(Zn) 

M101.2 monster ondergrond t.p.v. boring 101  
(zand, zintuiglijk teer) 

101 (0,50 - 0,80) Standaard pakket incl LUOS 

M102.3 monster bovengrond t.p.v. boring 102 (zand) 102 (0,50 - 0,90) Lood (Pb), Lutum + Organische stof, Zink 

(Zn) 

M103.1 monster bovengrond t.p.v. boring 103 (zand) 103 (0,00 - 0,50) Lood (Pb), Lutum + Organische stof, Zink 
(Zn) 

M103.2 monster ondergrond t.p.v. boring 103 (zand) 103 (0,50 - 1,00) Lood (Pb), Lutum + Organische stof, Zink 

(Zn) 
M104.1 monster bovengrond t.p.v. boring 104 (zand) 104 (0,00 - 0,50) Lood (Pb), Lutum + Organische stof, Zink 

(Zn) 

M104.2/3 monster ondergrond t.p.v. boring 104 (zand) 104 (0,50 - 0,70) 
104 (0,70 - 0,90) 

Lood (Pb), Lutum + Organische stof, Zink 

(Zn) 
M105.1 monster bovengrond t.p.v. boring 105 (zand) 105 (0,00 - 0,50) Lood (Pb), Lutum + Organische stof, Zink 

(Zn) 

M108.2 monster ondergrond t.p.v. boring 108 (klei) 108 (0,50 - 1,00) Standaard pakket incl LUOS 

M109.2 monster ondergrond t.p.v. boring 109 (klei) 109 (0,50 - 0,90) Standaard pakket incl LUOS 

M110.2 monster ondergrond t.p.v. boring 110 (zand) 110 (0,40 - 0,70) Standaard pakket incl LUOS 

M110.3 monster ondergrond t.p.v. boring 110 (zand) 110 (0,70 – 1,00) Lood (Pb), Lutum + Organische stof, Zink 
(Zn) 

M200.1 monster bovengrond t.p.v. boring 200 (veen) 200 (0,00 - 0,50) Lood (Pb), Lutum + Organische stof, Zink 

(Zn) 
M200.3 monster ondergrond t.p.v. boring 200 (veen) 200 (0,60 - 1,10) Lood (Pb), Lutum + Organische stof, Zink 

(Zn) 
M201.1 monster bovengrond t.p.v. boring 201 (veen) 201 (0,00 - 0,50) Lood (Pb), Lutum + Organische stof, Zink 

(Zn) 
M201.2 monster ondergrond t.p.v. boring 201 (veen) 201 (0,50 - 1,00) Lood (Pb), Lutum + Organische stof, Zink 

(Zn) 
M202.1 monster bovengrond t.p.v. boring 202 (veen) 202 (0,00 - 0,50) Lood (Pb), Lutum + Organische stof, Zink 

(Zn) 
M202.2 monster ondergrond t.p.v. boring 202 (veen) 202 (0,50 - 1,00) Lood (Pb), Lutum + Organische stof, Zink 

(Zn) 
M203.1 monster bovengrond t.p.v. boring 203 (veen) 203 (0,00 - 0,50) Lood (Pb), Lutum + Organische stof, Zink 

(Zn) 
M203.2 monster ondergrond t.p.v. boring 203 (veen) 203 (0,50 - 1,00) Lood (Pb), Lutum + Organische stof, Zink 

(Zn) 
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4 Analyseresultaten 

 
De resultaten van het laboratoriumonderzoek zijn in de onderstaande tabellen getoetst aan 

de meest recente versie van de AW2000- en interventiewaarden uit de circulaire 

bodemsanering, waarbij de gemeten waarde zijn omgerekend volgens het gehalte 

organisch stof en kleidelen (lutum). Het toetsingskader is bij dit rapport opgenomen als 

bijlage 6. Tevens zijn de analyseresultaten getoetst aan de normen uit het Besluit 

bodemkwaliteit (Bbk) om een indicatie te krijgen van de bodemfunctieklasse en de 

hergebruikmogelijkheden van de grond. Voor een volledig overzicht van de gemeten 

waarden wordt verwezen naar de analysecertificaten in bijlage 9. 
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Overschrijdingstabel grondmonsters, toetsing grond volgens Wbb en Bbk 
code Traject 

(m-mv) 

>AW > T >I BBK monster-

conclusie 

M100.2 0,50 - 1,00 Lood  (0,27) - - Niet getoetst 

M101.1 0,00 - 0,50 - Lood  (0,96) Zink  (1,3) Niet getoetst 

M101.2 0,50 - 0,80 PCB (som 7) (0,14) 

Kobalt  (0,03) 

Nikkel  (0,08) 
Kwik  (0,02) 

Lood  (0,39) 

Barium (0,39)1 

Zink  (0,67) Minerale olie C10 - 

C40 (1,49) 

PAK 10 VROM 
(53,73) 

Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 

M102.3 0,50 - 0,90 Lood  (0,09) - - Niet getoetst 

M103.1 0,00 - 0,50 - Lood  (0,72) Zink  (1,75) Niet getoetst 

M103.2 0,50 - 1,00 - - Zink  (1,4) 
Lood  (1,53) 

Niet getoetst 

M104.1 0,00 - 0,50 - Zink  (0,87) Lood  (1,13) Niet getoetst 

M104.2/3 0,50 - 0,90 Lood  (0,28) - - Niet getoetst 
M105.1 0,00 - 0,50 Lood  (0,12) - - Niet getoetst 

M108.2 0,50 - 1,00 Kobalt  (0,02) 

Nikkel  (0,08) 
Molybdeen  (0,02) 

Kwik  (-) 

Lood  (0,03) 
PAK 10 VROM (0,03) 

- - Klasse industrie 

M109.2 0,50 - 0,90 Zink  (0,03) 

Molybdeen  (0,01) 

- - Klasse wonen 

M110.2 0,40 - 0,70 Minerale olie C10 - 
C40 (0,01) 

Kobalt  (0,13) 

Molybdeen  (0,04) 
Cadmium  (0,19) 

Kwik  (0,01) 

PAK 10 VROM (0,02) 

Nikkel  (0,63) 
Koper  (0,69) 

Zink  (3,67) 
Lood  (1,07) 

Barium (1,51)1 

Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

M110.3 0,70 - 1,00 - Lood  (0,79) Zink  (1,06) Niet getoetst 
M200.1 0,00 - 0,50 Zink  (0,26) Lood  (0,67) - Niet getoetst 
M200.3 0,60 - 1,10 Lood  (0,16) - - Niet getoetst 
M201.1 0,00 - 0,50 Zink  (0,38) 

Lood  (0,34) 
- - Niet getoetst 

M201.2 0,50 - 1,00 Zink  (0,04) 
Lood  (0,06) 

- - Niet getoetst 

M202.1 0,00 - 0,50 - Lood  (0,62) Zink  (2,07) Niet getoetst 
M202.2 0,50 - 1,00 Zink  (0,24) 

Lood  (0,23) 
- - Niet getoetst 

M203.1 0,00 - 0,50 - Lood  (0,86) Zink  (1,18) Niet getoetst 
M203.2 0,50 - 1,00 Zink  (0,05) 

Lood  (0,05) 
- - Niet getoetst 

1 Barium is illustratief getoetst. De normen voor barium zijn ingetrokken, omdat het gehalte dat van nature aanwezig is, vaak hoger is 
dan de interventiewaarde. Daarom behoeft barium alleen getoetst te worden als door menselijk handelen een verdenking bestaat. Dit 

menselijk handelen kan bestaan uit: verf- en glasindustrie, gebruik rattengif, fabricage van bougies, vacuümbuizen, fluorescentielampen, 

rubber en harsen, condensatoren en vuurwerk. Daarnaast wordt barium in de aardolie-industrie gebruikt in boorvloeistof. 

Op onderhavige locatie is geen sprake (geweest) van bovengenoemde handelingen, vermoedelijk is het verhoogde Barium gehalte hier te 

relateren aan de antropogene bijmengingen. Barium is niet meegenomen in de toetsing aan de normen uit het Besluit bodemkwaliteit 
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5 Conclusies en aanbevelingen 
 

In het verkennend bodemonderzoek (kenmerk R17-B385, versie 2) is geconstateerd dat de 

bovengrond ter plaatse van boring 10 (0,15-0,5 m-mv) sterk verontreinigd is met zink en 

matig verontreinigd met lood. In onderhavig bodemonderzoek is boring 100 verricht om de 

sterke verontreiniging met zink verticaal af te perken. Uit de onderzoeksresultaten blijkt 

dat de ondergrond ter plaatse van boring 100 (M100.2) licht verontreinigd is met lood.    

 

De boringen 101 tot en met 110 zijn verricht om de aangetroffen sterke verontreinigingen 

met zink en lood horizontaal af te perken. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de 

bovengrond ter plaatse van boring 101 (M101.1, 0,0-0,5 m-mv) sterk verontreinigd is met 

zink en matig verontreinigd met lood. De bovengrond ter plaatse van boring 102 (M102.3, 

0,5-0,9 m-mv) is licht verontreinigd met lood. De bovengrond ter plaatse van boring 103 

(M103.1, 0,0-0,5 m-mv) is sterk verontreinigd met zink en matig verontreinigd met lood. 

De ondergrond ter plaatse van boring 103 (M103.2, 0,5-1,0 m-mv) is sterk verontreinigd 

met lood en zink. De bovengrond ter plaatse van boring 104 (M104.1, 0,0-0,5 m-mv) is 

sterk verontreinigd met lood en matig verontreinigd met zink. De ondergrond ter plaatse 

van boring 104 (M104.2/3, 0,5-0,9 m-mv) is licht verontreinigd met lood. De bovengrond 

ter plaatse van boring 105 (M105.1, 0,0-0,5 m-mv) is licht verontreinigd met lood.  

 

Opgemerkt wordt dat in de ondergrond ter plaatse van boring 101 (0,5-1,0) zintuiglijke 

verontreinigingen met teer zijn aangetroffen. Om deze zintuiglijke verontreinigingen met 

teer te onderzoeken, zijn de boringen 108, 109 en 110 verricht. Uit de onderzoeksresultaten 

blijkt dat de ondergrond ter plaatse van boring 101 (M101.2, 0,5-0,8 m-mv) sterk 

verontreinigd is met minerale olie en PAK, matig verontreinigd met zink en licht 

verontreinigd met lood, kwik, nikkel, kobalt en PCB. De ondergrond ter plaatse van boring 

108 (M108.2, 0,5-1,0 m-mv) is licht verontreinigd met kobalt, nikkel, molybdeen, kwik, 

lood en PAK. De ondergrond ter plaatse van boring 109 (M109.2, 0,5-0,9 m-mv) is licht 

verontreinigd met zink en molybdeen. De ondergrond ter plaatse van boring 110 (M110.2, 

0,4-0,7 m-mv) is sterk verontreinigd met lood en zink, matig verontreinigd met nikkel en 

koper met licht verontreinigd met kobalt, molybdeen, cadmium, kwik, PAK en minerale 

olie. De ondergrond ter plaatse van boring 110 (M110.3, 0,7-1,0 m-mv) is sterk 

verontreinigd met zink en matig verontreinigd met lood.  

 

De sterke verontreiniging met lood en zink in de bodem zijn na de tweede veldwerkronde 

(d.d. 28-08-2018) zowel in horizontale als in verticale richting niet volledig uitgekarteerd. 

Naar aanleiding van de analyseresultaten zijn vervolgens op 10-10-2018 de boringen 200 

tot en met 203 verricht. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de bovengrond ter plaatse 

van de boringen 202 en 203 (M201.1 / M203.1, 0,0-0,5 m-mv) sterk verontreinigd is met 

zink en matig verontreinigd met lood. De bovengrond ter plaatse van boring 200 (M200.1, 

0,0-0,5 m-mv) is matig verontreinigd met lood en licht verontreinigd met zink. De 

bovengrond ter plaatse van boring 201 (M201.1, 0,0-0,5 m-mv) is licht verontreinigd met 

lood en zink. De ondergrond ter plaatse van de boringen 201, 202 en 203 (M201.2 / 

M202.2 / M230.2, 0,5 m-mv) is licht verontreinigd met lood en zink. De ondergrond ter 

plaatse van boring 200 (M200.3, 0,6-1,1 m-mv) is licht verontreinigd met lood. 
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De sterke verontreiniging met lood en zink in de bodem zijn met onderhavig 

bodemonderzoek zowel in horizontale als in verticale richting grotendeels uitgekarteerd.  

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt aangenomen dat de sterke verontreinigingen 

over een oppervlakte van circa 500 m2 aanwezig zijn. De verontreiniging is vanaf 0 tot 

minimaal 1,0 m-mv aanwezig. Geschat wordt dat minimaal 500 m3 grond sterk 

verontreinigd is met zink en/of lood. Geconcludeerd wordt dat op de locatie sprake is van 

een geval van ernstige bodemverontreiniging (>25 m3 sterk verontreinigd bodemvolume) 

met zink en / of lood. 

 

De sterke verontreinigingen met minerale olie en PAK zijn alleen in de ondergrond ter 

plaatse van boring 101 aangetroffen. Deze verontreinigingen zijn in horizontale richting 

afgeperkt. In verticale richting is vanaf 1,0 m-mv organoleptisch geen teergeur meer 

waargenomen. Aangenomen wordt dat de verontreiniging tot maximaal 1,0 m-mv 

aanwezig is.  

 

Op basis van het bovenstaande wordt aangenomen dat ter plaatse van boring 101 geen 

sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging met minerale olie en PAK, 

maar van een spot. Verwacht wordt dat de verontreiniging met minerale olie in de grond 

vanwege de geringe omvang weinig invloed heeft op de grondwaterkwaliteit. Vanwege 

deze aanname is een grondwateronderzoek in onderhavig bodemonderzoek buiten 

beschouwing gelaten.   

 

Indien ten behoeve van de voorgenomen werkzaamheden grond moet worden 

afgevoerd/herschikt, dient een melding BUS gedaan te worden bij de provincie Noord-

Holland. De proceduretijd van een dergelijke melding is vijf weken. De werkzaamheden 

moeten worden uitgevoerd door een BRL 7000 gecertificeerd bedrijf. Ook zijn voor de 

werkzaamheden extra maatregelen nodig in verband met de arbeidsomstandigheden van de 

grondwerkers. Bovendien is het verplicht dat de werkzaamheden worden gecontroleerd 

door een onafhankelijk milieukundig begeleider. Het is van belang dat de milieukundige 

gecertificeerd is volgens BRL 6000 en geregistreerd is op de website van Bodem+. 

Binnen acht weken na afronding van de sanering moet een evaluatieverslag worden 

ingediend bij het bevoegd gezag. Bij afvoer van één grondstroom en minder dan 25 m3 

bedraagt de proceduretijd van een BUS melding slechts vijf dagen in plaats van vijf weken. 

 

Tijdens het eerder uitgevoerde bodemonderzoek (kenmerk R18-B648 / R18-B711, d.d. 

september 2018) zijn verontreinigingen met asbest aangetroffen in de grond en het 

puinpad. In de rapportage met het kenmerk R18-B803 worden de onderzoeksresultaten van 

het vervolg van het nader bodemonderzoek asbest op het perceel tussen Rondehoep Oost 

30 en Schoolstraat Ouderkerk vastgelegd. 

APS  - Mil ieu B.V.
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6 Betrouwbaarheid 
 

Bodemonderzoeken worden door APS-Milieu op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de 

daartoe bestaande normen (protocollen) en gangbare inzichten. 

 

Indien in opdracht van de klant, en eventueel in overleg met het bevoegde gezag, is 

afgeweken van de gangbare normen en/of protocollen van onderzoek, dan wordt dit in de 

rapportage uitdrukkelijk vermeld. APS-Milieu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de 

gevolgen die deze afwijkingen kunnen hebben voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van 

het onderzoek. 

 

Alle door de veldwerker uitgevoerde metingen (locatietekening, grondwaterstanden, 

laagdikte, enz.) zijn alleen van toepassing op het bodemonderzoek en kunnen niet dienen 

als basis voor exacte maatvoering van een bouwproject en/of andere doeleinden. 

 

Maar ook indien conform de protocollen wordt gewerkt blijven er enige beperkingen van 

kracht, met betrekking tot de betrouwbaarheid van de resultaten van dit onderzoek. 

 

a. Kwaliteit van het vooronderzoek 

 

Een bodemonderzoek wordt uitgevoerd op basis van een vooronderzoek. Een dergelijk 

vooronderzoek bestaat uit het verzamelen van (historische) gegevens over de locatie, een 

inspectie van de locatie en verzamelen van gegevens over bodemopbouw en hydrologie. 

Indien belangrijke feiten over de locatie niet worden achterhaald, bestaat de kans dat de 

hypothese en de strategie van het onderzoek niet voldoen. Het onderzoek geeft dan 

onvoldoende informatie en is dus minder bruikbaar of betrouwbaar. 

APS-Milieu acht zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvolledig of onjuist 

opgegeven informatie in het kader van het vooronderzoek. 

 

b. Restrisico 

 

De monsterdichtheid welke de protocollen voorschrijven heeft tot gevolg dat kleine 

verontreinigingskernen kunnen worden gemist. Dit beperkte restrisico wordt aanvaardbaar 

geacht, omdat de kosten van bodemonderzoek anders te hoog zouden oplopen. 

APS-Milieu acht zich niet aansprakelijk voor dergelijke normale restrisico’s. 

 

c. Veroudering 

 

De onderzoeksresultaten vormen slechts een momentopname. 

De resultaten en conclusies kunnen verouderen door drie oorzaken: 

 Er wordt nieuwe verontreiniging toegevoegd aan de locatie. 

 Bestaande verontreiniging is mobiel en verspreidt zich verder. 

 De normstelling door de overheid verandert. 

APS-Milieu acht zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van veroudering van de 

rapportage. 

APS  - Mil ieu B.V.
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Bijlage 1. Topografische kaart 

APS  - Mil ieu B.V.



Omgevingskaart Klantreferentie: R18-B802

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object OUDER-AMSTEL G 1554
Rondehoep Oost 30, OUDERKERK AAN DE AMSTEL
CC-BY Kadaster.
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Bijlage 2. Kadastrale kaart 

APS  - Mil ieu B.V.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: R18-B802

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 20 augustus 2018
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

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

OUDER-AMSTEL
G
1554

0 m 5 m 25 m

100-152

11-111

10-110

12

9-109

1347

1823

18
96

1898

1853

1350

1892

1349

1404

18
99

1893

1554

1094
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Bijlage 3. Locatietekening met boorpunten  

APS  - Mil ieu B.V.



LOCATIETEKENING

Opdrachtgever:

nummer:

locatie:

datum: oktober 2018

Perceel tussen Rondehoep
Oost 30 en Schoolweg
Ouderkerk aan de Amstel

Keij & Stefels Beheer B.V.

LEGENDA

0 8m

schaal: 1:400

boring (1,5 m-mv)

0-punt

R18-B802

half open
schuur

schuur/stal

gras

pad

sloot

bouw appartement

Schoolweg

boom boom
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puinpad

gras

gras
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vervallen schuur
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Bijlage 4. Boorstaten 

APS  - Mil ieu B.V.



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Projectcode: R18-B648

Projectnaam: Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel

Boring: 10

Datum: 9-8-2018

0

123

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
puinhoudend, sterk asbestverdacht 
materiaal houdend, oranjebruin, 
Graven-45

Boring: 100

Datum: 28-8-2018

0

50

100

150

14

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, uiterst 
asbesthoudend, sterk 
baksteenhoudend, brokken glas, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak puinhoudend, zwak 
baksteenhoudend, roodbruin, 
Edelmanboor

-90

Veen, zwak kleiïg, brokken hout, 
donker roodbruin, Edelmanboor

-150

Boring: 101

Datum: 28-8-2018

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig baksteenhoudend, 
zwak grindhoudend, roodbruin, 
Edelmanboor-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten kalk, brokken puin, 
geen olie-water reactie, matige 
teergeur, donkerbruin, Edelmanboor

-80

Klei, sterk zandig, resten kalk, geen 
olie-water reactie, matige teergeur, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-100

Veen, zwak kleiïg, donker roodbruin, 
Edelmanboor

-150

Boring: 102

Datum: 28-8-2018

0

50

100

150

1

2

3

4

braak0

Zwak humeus, zwak grindig, 
volledig puin, sterk 
baksteenhoudend, sterk 
zandhoudend, donker roodbruin, 
Edelmanboor

-30

Sterk puinhoudend, volledig 
baksteen, bruinrood, Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
matig baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, roodbruin, 
Edelmanboor

-90

Veen, zwak kleiïg, brokken hout, 
donker roodbruin, Edelmanboor

-150



Projectcode: R18-B648

Projectnaam: Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel

Boring: 103

Datum: 28-8-2018

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, resten plastic, resten hout, 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
resten plastic, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-90

Veen, zwak kleiïg, resten plastic, 
donker roodbruin, Edelmanboor

-150

Boring: 104

Datum: 28-8-2018

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, brokken glas, sterk 
baksteenhoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
roodbruin, Edelmanboor-70

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
matig baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, zwak koolhoudend, 
Edelmanboor

-100

Veen, zwak kleiïg, zwak 
baksteenhoudend, donker roodbruin, 
Edelmanboor

-150

Boring: 105

Datum: 28-8-2018

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, zwak 
grindhoudend, zwak 
baksteenhoudend, sporen roest, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, 
Edelmanboor-100

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-150

Boring: 106

Datum: 28-8-2018

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zwak humeus, volledig puin, sterk 
baksteenhoudend, matig 
zandhoudend, sporen kalk, 
roodbruin, Edelmanboor

-60

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
matig baksteenhoudend, roodbruin, 
Edelmanboor

-80

Veen, zwak kleiïg, matig 
puinhoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-110

Veen, zwak kleiïg, donker roodbruin, 
Edelmanboor

-150



Projectcode: R18-B648

Projectnaam: Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel

Boring: 107

Datum: 28-8-2018

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zwak humeus, volledig puin, sterk 
baksteenhoudend, matig 
koolhoudend, matig zandhoudend, 
roodbruin, Edelmanboor

-70

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
matig baksteenhoudend, roodbruin, 
Edelmanboor

-90

Klei, zwak siltig, matig humeus, 
donker bruingrijs, Edelmanboor

-110

Veen, zwak kleiïg, resten planten, 
donker roodbruin, Edelmanboor

-150

Boring: 108

Datum: 28-8-2018

0

50

100

150

1

2

3

strooisel0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-50

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor

-100

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin, 
Edelmanboor

-150

Boring: 109

Datum: 28-8-2018

0

50

100

150

1

3
2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, zwak 
baksteenhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor-50

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
resten planten, resten wortels, 
donker bruingrijs, Edelmanboor

-90

Veen, zwak kleiïg, zwak 
baksteenhoudend, donker roodbruin, 
Edelmanboor

-150

Boring: 110

Datum: 28-8-2018

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

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

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen roest, roodbruin, 
Edelmanboor

-70

Veen, zwak kleiïg, matig 
baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, zwak koolhoudend, 
roodbruin, Edelmanboor

-100

Veen, zwak kleiïg, zwak 
baksteenhoudend, donker roodbruin, 
Edelmanboor

-150



Projectcode: R18-B802

Projectnaam: Perceel tussen Rondehoep 30 en Schoolstraat Ouderkerk aan den Amstel

Boring: 200

X: 121965,83

Y: 478544,09

Datum: 10-10-2018

GWS: 80

0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Veen, matig zandig, sterk 
baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Klei, zwak humeus, grijsbruin, 
Edelmanboor

-60

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin, 
Edelmanboor

-110

Veen, zwak kleiïg, sporen planten, 
lichtbruin, Guts

-150

Boring: 201

X: 121963,07

Y: 478525,91

Datum: 10-10-2018

GWS: 80

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Veen, zwak zandig, sporen puin, 
sporen baksteen, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin, 
Edelmanboor

-100

Veen, kleiïg, sporen planten, 
donkerbruin, Guts

-150

Boring: 202

X: 121947,37

Y: 478549,87

Datum: 10-10-2018

GWS: 80

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Veen, zwak zandig, zwak 
puinhoudend, sporen baksteen, 
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin, 
Edelmanboor

-100

Veen, kleiïg, sporen planten, 
donkerbruin, Guts

-150

Boring: 203

X: 121941,25

Y: 478533,06

Datum: 10-10-2018

GWS: 80

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Veen, zwak zandig, sporen puin, 
sporen baksteen, donkerbruin, 
Edelmanboor

-50

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin, 
Edelmanboor

-100

Veen, kleiïg, sporen planten, 
donkerbruin, Guts

-150
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Bijlage 5. Certificaat menggranulaat 

APS  - Mil ieu B.V.



 

 

KOMO® kwaliteitsverklaring

Recyclinggranulaat
voor toepassing in GWW-werken

Producent:
PARO Amsterdam B.V.
Siciliëweg 38 Mobiele breekinstallatie:
1045 AS  AMSTERDAM Kleeman MR 130 Z EVO
Postbus 2033
[6802 CA  ARNHEM Producten:
Telefoon (020) 334 43 22   Menggranulaat 0/31,5
Telefax (020) 334 43 23   Betongranulaat 0/31,5
E-mail info@paro-bv.nl  Hydraulisch menggranulaat 0/45
Website www.paro-bv.nl  

Verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V.
Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie is op basis van BRL 2506 d.d. 2012-11-29
inclusief wijzigingsblad d.d. 2014-12-31 afgegeven conform het SGS INTRON Certificatie- 
reglement voor Certificatie en Attestering.

Het kwaliteitssysteem van de producent en de productkenmerken behorende bij het 
recyclinggranulaat worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart SGS INTRON 
Certificatie B.V. dat:

het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de producent vervaardigde 
recyclinggranulaat bij aflevering voldoet aan de in de beoordelingsrichtlijn vastgelegde 
producteisen, mits het recyclinggranulaat voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als 
aangegeven in deze kwaliteitsverklaring; 
de essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde Europese norm, geen 
deel uitmaken van deze verklaring.

Voor SGS INTRON Certificatie B.V. Ir. J.W.P. de Bont 
    Certificatiemanager

Aan de gebruikers van deze KOMO® kwaliteitsverklaring wordt geadviseerd om bij SGS INTRON Certificatie B.V. te informeren of
dit document nog geldig is. De geldige certificaten staan vermeld op de website www.sgs.com/intron-certificatie. 

Deze KOMO® kwaliteitsverklaring is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl. 

Deze KOMO® kwaliteitsverklaring bestaat uit 3 bladzijden. 

Beoordeeld op:
kwaliteitssysteem
product

  
Periodieke controle

Nummer:
BG-209/10
Uitgegeven:
2016-01-20
Geldig tot:
onbepaalde tijd
Vervangt:
BG-209/9 
d.d. 2016-01-01

®

SGS INTRON Certificatie B.V.

Venusstraat 2
Postbus 267

4100 AG  CULEMBORG
T: +31 345 58 07 33
F: +31 345 58 02 08

www.sgs.com/intron-certificatie



 

 

blad 2 van 3 bladen

KOMO® kwaliteitsverklaring
Recyclinggranulaat voor toepassing in GWW-werken
Nummer : BG-209/10
Uitgegeven : 2016-01-20

®

1. TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1 Onderwerp

Deze KOMO® kwaliteitsverklaring heeft betrekking op de productcertificatie van:
recyclinggranulaat voor toepassing in verhardingslagen van steenmengsel (wegfunderingslagen) in de wegenbouw als 
bedoeld in paragraaf 28.11 tot en met 28.17 van de Standaard RAW Bepalingen.

1.2 Merken en aanduidingen op de afleverdocumenten

De afleveringsbon moet worden gemerkt met: 
de aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is als volgt:

het certificaatnummer : BG-… (zonder versienummer);
leverancier : (de naam van de leverancier);
producent : (naam producent + productielocatie); 
soort product : (naam product); 
gradering  : (sortering); 
leveringsdatum : (datum);
uniek nummer : ………; 
grootte van de geleverde partij : ….. ton;
geleverd aan : (naam afnemer, besteknummer of projectcode); 
toepassing : (verhardingslaag).

2. TERMEN EN DEFINITIES
Niet van toepassing.

3. PRODUCTKENMERKEN EN EISEN
Het product voldoet aan de in de BRL 2506 vastgelegde producteisen voor de betreffende toepassing. 

4. TOEPASSINGSVOORWAARDEN 
Niet van toepassing.

5. VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN
De vervaardiging van het GWW-werk moet voldoen aan de van toepassing zijnde normen, richtlijnen en/of paragrafen van de 
Standaard RAW Bepalingen. 

6. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
Niet van toepassing.



 

 

blad 3 van 3 bladen

KOMO® kwaliteitsverklaring
Recyclinggranulaat voor toepassing in GWW-werken
Nummer : BG-209/10
Uitgegeven : 2016-01-20

®

7. WENKEN VOOR DE AFNEMER 

Controleer bij aflevering van de onder de “technische specificatie” vermelde producten of:
geleverd is wat is overeengekomen;
het merk en de wijze van merken juist zijn;
de afleveringsbon alle gegevens bevat;
de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen (bijv. als gevolg van transport). 

In het kader van deze KOMO® kwaliteitsverklaring vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de 
essentiële kenmerken. De uitspraken in deze KOMO® kwaliteitsverklaring mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de 
CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met PARO Amsterdam B.V. en zo 
nodig met SGS INTRON Certificatie B.V.

Neem de in deze KOMO® kwaliteitsverklaring opgenomen verwerkingsvoorschriften in acht.

Controleer of deze kwaliteitsverklaring nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.sgs.com/intron-certificatie.  

8. DOCUMENTENLIJST

De van toepassing zijnde versie van in deze KOMO® kwaliteitsverklaring genoemde documenten is opgenomen in BRL 2506.

BRL 2506 Recyclinggranulaten voor toepassing in GWW-werken en beton, SGS INTRON Certificatie B.V. / 
IKOB BKB B.V., d.d. 2012-11-29 met wijzigingsblad d.d. 2014-12-31. 

St. RAW Standaard RAW Bepalingen 2010, Stichting CROW, Ede.



 

 

NL BSB® productcertificaat

Recyclinggranulaat  Nummer  : BG-254/7
voor toepassing in GWW-werken Uitgegeven : 2016-10-26

Geldig tot : onbepaalde tijd
  Vervangt  : BG-254/6

   d.d. 2016-01-20
Producent: 
PARO Amsterdam B.V. Mobiele breekinstallatie:
Siciliëweg 38 Kleeman MR 130 Z EVO
1045 AS  AMSTERDAM
Postbus 2033 Producten:
6802 CA  ARNHEM Recyclinggranulaat in productgroep A
Telefoon (020) 334 43 22 (menggranulaat, betongranulaat, hydraulisch menggranulaat)
Telefax (020) 334 43 23 Recyclinggranulaat in productgroep B 
E-mail info@paro-bv.nl (fijngranulaat)   
Website www.paro-bv.nl

Verklaring van SGS INTRON Certificatie B.V.
Dit productcertificaat is op basis van BRL 2506 d.d. 2012-11-29 met wijzigingsblad d.d. 2014-12-31 afgegeven conform het SGS 
INTRON Certificatie-reglement voor Certificatie en Attestering.  

SGS INTRON Certificatie B.V. verklaart dat: 
- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de producent vervaardigde recyclinggranulaat bij voortduring voldoet 

aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties, mits het recyclinggranulaat voorzien is van het 
NL-BSB®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat;  

- met inachtneming van het bovenstaande, het recyclinggranulaat in zijn toepassingen en met inachtneming van de daarbij 
horende toepassingsvoorwaarden voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit; 

- voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of informatieplicht van de 
gebruiker aan het bevoegd gezag.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat, indien het certificaat is 
opgenomen in het “Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw” op de websites van SBK: www.bouwkwaliteit.nl en
van Bodem+: www.bodemplus.nl.

Voor SGS INTRON Certificatie B.V.   Ir. J.W.P. de Bont
  Certificatiemanager

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij SGS INTRON Certificatie B.V. te informeren of dit certificaat 
nog geldig is. Controleer of er sprake is van een door het ministerie van Infrastructuur en Milieu erkende kwaliteitsverklaring.

Dit certificaat bestaat uit 3 bladzijden 

® Is een collectief merk van Stichting Bouwkwaliteit (SBK)

SGS INTRON Certificatie B.V.

Venusstraat 2
Postbus 267

4100 AG  CULEMBORG
T: +31 88 21 45 133

www.sgs.com/intron-certificatie



 

 
NL BSB® productcertificaat
Recyclinggranulaat voor toepassing in GWW-werken
Nummer : BG-254/7
Uitgegeven : 2016-10-26

1. MILIEUHYGIËNISCHE SPECIFICATIES

1.1 Onderwerp

Dit NL BSB® productcertificaat heeft betrekking op de milieuhygiënische eigenschappen van het door de certificaathouder
geproduceerde recyclinggranulaat voor toepassing in GWW-werken. Recyclinggranulaat ontstaat bij de bewerking van steenachtige 
afvalstoffen in een bewerkingsinstallatie. De bewerking bestaat in het algemeen uit breken en zeven.

1.2 Merken

De levering van recyclinggranulaat wordt altijd voorzien van een afleveringsbon in combinatie met een (kopie van een) NL BSB®

productcertificaat hiervan. Deze documenten vormen samen het bewijs dat het recyclinggranulaat voldoet aan de eisen gesteld in de 
BRL. 

De afleveringsbon van het recyclinggranulaat wordt gemerkt met het NL-BSB® beeldmerk (zie voorzijde van dit NL-BSB®

productcertificaat) of het NL BSB®-woordmerk. De afleveringsbon bevat tevens de volgende verplichte aanduidingen:
het certificaatnummer : (certificaatnummer zonder versienummer);
leverancier : (de naam van de leverancier);
producent : (naam producent + productielocatie);
soort product : (type granulaat); 
gradering :  (sortering);
leveringsdatum : (datum);
uniek nummer : …..;
grootte van de geleverde partij : ….. ton;
geleverd aan : (naam afnemer, besteknummer of projectcode);
toepassing : ongebonden in GWW-werken;
klasse : niet-vormgegeven bouwstof. 

Indien van toepassing dienen op de afleveringsbon te worden vermeld:
bindmiddel : (cement / cement en bitumenemulsie);
type cement : …………….; 
cementgehalte : …… kg per ……..;
gehalte bitumenemulsie : …….kg per ……...

1.3 Materiaaleigenschappen recyclinggranulaat

1.3.1 Samenstelling en emissie
De gemiddelde samenstellingswaarde bepaald overeenkomstig AP04-SB en de gemiddelde emissie bepaald overeenkomstig 
AP-04-U voldoen aan de eisen van bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit.

1.3.2 Gehalte aan asbest
Het gewogen gehalte aan asbest van het recyclinggranulaat bedraagt maximaal 100 mg/kg.

2. TOEPASSINGSVOORWAARDEN 

Het recyclinggranulaat dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 33 van het Besluit bodemkwaliteit.

3. VERWERKING

Voor recyclinggranulaten zijn van toepassing de condities overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit zoals vermeld onder 
Toepassingsvoorwaarden. 
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NL BSB® productcertificaat
Recyclinggranulaat voor toepassing in GWW-werken
Nummer : BG-254/7
Uitgegeven : 2016-10-26

4. WENKEN VOOR DE TOEPASSER

1. Bij aflevering inspecteren of:
geleverd is wat is overeengekomen;
het merk en de wijze van merken juist zijn;
de afleverbon alle gegevens bevat;
het afgegeven NL BSB® certificaat betrekking heeft op de geleverde partij, indien de partij niet direct van de producent is 

  afgenomen;
de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen.

2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met:
PARO Amsterdam B.V., 

  en zo nodig met
SGS INTRON Certificatie B.V.

3. Controleren of voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing.
4. Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag.
5. Het bewijsmiddel (afleverbonnen en eventueel het certificaat) dient aan de opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld. Dat 

geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.
6. De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage 

door het bevoegd gezag. Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Overdracht van het certificaat aan derden
Dit NL BSB® certificaat kan ook na overdracht van het recyclinggranulaat aan derden als bewijsmiddel gelden. De leverancier dient 
dan aannemelijk te maken, dat het door de producent afgegeven certificaat daadwerkelijk betrekking heeft op het door de 
leverancier aan derden geleverde product.

5. REFERENTIES / LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

Voor zover er geen data vermeld zijn, staan de juiste publicatiedata van de genoemde documenten vermeld in de nationale beoordelingsrichtlijn 2506. 

BRL 2506 Recyclinggranulaten voor toepassing in beton, wegenbouw, grondbouw en werken, d.d. 2012-11-29
met wijzigingsblad d.d. 2014-12-31.

Besluit bodemkwaliteit Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem (Besluit 
bodemkwaliteit). Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 469, jaargang 2007 met alle 
bijbehorende nadien gepubliceerde wijzigingen.

Regeling bodemkwaliteit Regeling van 13 december 2007, houdende regels voor de uitvoering van de kwaliteit van de bodem 
(Regeling bodemkwaliteit), Nederlandse Staatscourant 247, 2007 met alle bijbehorende nadien 
gepubliceerde wijzigingen.

AP04 Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit AP04, versie 3, SIKB, Gouda.
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Bijlage 6. Toetsingskader 
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Toetsingskader bodemverontreiniging 

 

De kwaliteit van de bodem wordt getoetst aan streef/AW2000- en interventiewaarden. 

De toetsing betreft enerzijds de grond (landbodem) of het sediment (waterbodem), en anderzijds het 

grondwater. 

Voor grond/sediment moeten deze waarden worden gerelateerd aan de zogenaamde standaardbodem. Dit is 

een bodem met 10% organisch stof (humus) en 25% kleideel (lutum). Deze bodemcomponenten hebben 

namelijk de eigenschap verontreinigingen vast te leggen, en hun verspreiding te verhinderen. 

De gemeten concentraties aan verontreiniging moeten dan ook altijd teruggerekend worden naar 

standaardbodem aan de hand van de aan deze bodem bepaalde gehalten lutum en humus. Hiervoor zijn 

standaardformules in gebruik. Voor grondwater geldt een dergelijke omrekening niet.  

 

De Streefwaarden/AW2000 worden afgeleid en vastgesteld binnen het INS-proces. 

De Interventiewaarden zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering (VROM 2013). 

 

Streefwaarde/AW200 (S/AW200-waarde) 

 

De streefwaarde/AW2000 wordt voor Organische stoffen gesteld op een honderdste deel van de MTR 

(maximaal toelaatbaar risico) van de betreffende stof. Voor metalen wordt de streefwaarde/AW2000 bepaald 

door de Natuurlijke achtergrondconcentratie op te tellen bij een honderdste deel van de MTR voor het 

betreffende metaal. 

In de praktijk treden in door menselijk handelen beïnvloede bodemlagen overschrijdingen op tengevolge van 

langdurige diffuse belasting. In die gevallen is sprake van lokaal verhoogde “achtergrondwaarden”. Door 

veel gemeenten worden deze momenteel geïnventariseerd en wettelijk vastgelegd. Voor het 

saneringscriterium van oude verontreinigingen (voor 1987) zijn de achtergrondwaarden de ondergrens voor 

de saneringsdoelstelling. Ook voor grondverzet is de achtergrondwaarde en niet de streefwaarde 

doorslaggevend. 

Een verontreiniging boven de streefwaarden wordt “licht” genoemd. 

 

Tussenwaarde (T-waarde=(I+S)/2) 

 

De tussenwaarde, dat is de helft van de som van streef/AW2000- en interventiewaarde, speelt een rol in een 

aantal toetsingen. 

Indien bij een verkennend onderzoek een concentratie boven de tussenwaarde wordt gemeten, is er doorgaans 

aanleiding voor het uitvoeren van een nader onderzoek. Verkennend onderzoek dient slechts om de aan- of 

afwezigheid van verontreiniging aan te tonen. Bij verontreiniging boven de tussenwaarde wordt de kans reëel 

geacht dat bij nader onderzoek concentraties boven de interventiewaarde worden vastgesteld.  

Verder speelt de tussenwaarde een rol bij de risicoanalyses van een urgentiebepaling. 

Een verontreiniging boven de tussenwaarde wordt “matig” genoemd. 
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Interventiewaarde (I-waarde) 

 

De interventiewaarde is een concentratie waarbij er potentiële risico’s kunnen optreden voor de 

volksgezondheid of de ecologie. Het gaat hier dus om een risico grenswaarde. 

Een verontreiniging boven de interventiewaarde wordt “sterk” genoemd. 

Bij meer dan 10 × de interventiewaarde spreekt men vaak van een “zeer sterke verontreiniging”. 

Indien meer dan 25 m3 grond, of meer dan 100 m3 bodemvolume met grondwater, ernstig is verontreinigd, 

spreekt men bij oude verontreinigingen (bedoeld wordt meestal van vóór 1987) van een “ernstig geval van 

bodemverontreiniging”. 

 

Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 

 

Voor een aantal stoffen zijn geen interventiewaarden vastgesteld, maar “indicatieve niveaus van ernstige 

verontreiniging”. Dit is het geval als er nog geen betrouwbare meetvoorschriften voorhanden zijn, of als de 

risicobeoordeling van de stof nog onvoldoende is getoetst. 

 

Ernst en urgentie van gevallen van bodemverontreiniging 

 

Met het in werking treden van de Wet Bodembescherming (Wbb) in 1987 is een onderscheid gemaakt tussen 

“bestaande gevallen van bodem verontreiniging” en “nieuwe gevallen van bodemverontreiniging”. 

Voor nieuwe gevallen kent de wet een duidelijke regeling: deze moeten worden opgeruimd (zorgplicht). 

Dit betekent dat de oude situatie moet worden hersteld, voor zover dat redelijkerwijze technisch mogelijk is 

(ALARA-principe). Soms is de oude situatie vastgelegd middels een “nulsituatieonderzoek”. 

Voor oude (“bestaande”) gevallen is een speciale regeling ontworpen, de “saneringsregeling Wbb”. 

Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen “ernstige” en “niet-ernstige” gevallen van verontreiniging. 

Er is sprake van een ernstig geval als er meer dan 25 m3 bodem boven de interventiewaarde is verontreinigd, 

of indien het grondwater van 100 m3 bodemvolume boven de interventiewaarde is verontreinigd. 

Pas als er sprake is van een ernstig geval, moet er op enig tijdstip gesaneerd worden. 

Vervolgens wordt de urgentie van het geval beoordeeld. Dit gebeurt middels een risicoanalyse voor mens, 

natuur en verspreiding. Indien een geval urgent is, wordt een saneringstijdstip opgelegd. 

 

Saneringsdoelstelling 

 

Nieuwe gevallen van verontreiniging moeten op grond van de wet teruggesaneerd worden naar de oude 

situatie. Soms is deze vastgelegd in een zogenaamd “nulsituatie onderzoek”. In andere gevallen wordt 

verondersteld dat de lokale achtergrond de oorspronkelijke situatie was. 

Oude gevallen van verontreiniging moesten tot voor kort teruggesaneerd worden naar multifunctionele 

(schone) bodem, tenzij de kosten hiervan veel te hoog dreigden op te lopen. In dat geval kon de 

verontreiniging ook “ingepakt” worden (IBC: Isoleren, beheersen en controleren).  

In het kader van de zogenaamde BEVER-operatie verschuift het beleid naar “functioneel saneren”: de bodem 

moet worden teruggesaneerd zodat ze geschikt is voor de voorgenomen gebruiksfunctie. Hierbij moet wel 

worden aangetekend dat als de functie later wijzigt, aanvullende sanering noodzakelijk kan worden. 

De minimale terugsaneerwaarden bij functionele saneringen worden vastgesteld op basis van risicoanalyses. 
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Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   M100.2 M101.1 

Certificaatcode   2018123672 2018123672 

Boring(en)   100 101 

Traject (m -mv)   0,50 - 1,00 0,00 - 0,50 

Humus % ds 8,0 11 

Lutum % ds 46 7,1 

Datum van toetsing  5-9-2018 5-9-2018 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 
    

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds   

PCB 28 mg/kg ds   

PCB 52 mg/kg ds   

PCB 101 mg/kg ds   

PCB 118 mg/kg ds   

PCB 138 mg/kg ds   

PCB 153 mg/kg ds   

PCB 180 mg/kg ds   

    

METALEN    

Kobalt  mg/kg ds   

Nikkel  mg/kg ds   

Koper  mg/kg ds   

Zink  mg/kg ds  140 98 -0,07  560 893 1,3 
Molybdeen  mg/kg ds   

Cadmium  mg/kg ds   

Barium  mg/kg ds   

Kwik  mg/kg ds   

Lood  mg/kg ds  220 179 0,27  410 512 0,96 

    

OVERIG    

Gloeirest % (m/m) ds  88,7   88,5  

Droge stof % m/m  69,2 69,0  80,7 81,0 

Lutum %  46   7,1  

Organische stof (humus) %  8,0   11  

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds   

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds   

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds   

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds   

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds   

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds   

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds   

Anthraceen mg/kg ds   

Fenanthreen mg/kg ds   

Fluorantheen mg/kg ds   

Chryseen mg/kg ds   

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds   

Benzo(a)pyreen mg/kg ds   

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds   

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds   

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds   

PAK 10 VROM mg/kg ds   
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Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   M101.2 M102.3 

Certificaatcode   2018123672 2018123672 

Boring(en)   101 102 

Traject (m -mv)   0,50 - 0,80 0,50 - 0,90 

Humus % ds 53 11 

Lutum % ds 5,7 13 

Datum van toetsing  5-9-2018 5-9-2018 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 
    

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds   0,16 0,14  

PCB 28 mg/kg ds  <0,1 0,0  

PCB 52 mg/kg ds  <0,1 0,0  

PCB 101 mg/kg ds  <0,1 0,0  

PCB 118 mg/kg ds  <0,1 0,0  

PCB 138 mg/kg ds  <0,1 0,0  

PCB 153 mg/kg ds  <0,1 0,0  

PCB 180 mg/kg ds  <0,1 0,0  

    

METALEN    

Kobalt  mg/kg ds  7,8 19,5 0,03  

Nikkel  mg/kg ds  18 40 0,08  

Koper  mg/kg ds  44 32 -0,05  

Zink  mg/kg ds  550 526 0,67  66 88 -0,09 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  

Cadmium  mg/kg ds  0,8 0,4 -0,02  

Barium  mg/kg ds  180 477 (6)  

Kwik  mg/kg ds  0,76 0,74 0,02  

Lood  mg/kg ds  300 235 0,39  79 91 0,09 

    

OVERIG    

Gloeirest % (m/m) ds  46,7   88  

Droge stof % m/m  72,9 73,0  71 71 

Lutum %  5,7   13  

Organische stof (humus) %  53   11  

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  520 173 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  22000 7333 1,49  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  2800 933 (6)  

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  9500 3167 (6)  

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  7400 2467 (6)  

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  1600 533 (6)  

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  290 97 (6)  

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  380 127  

Anthraceen mg/kg ds  550 183  

Fenanthreen mg/kg ds  1800 600  

Fluorantheen mg/kg ds  1400 467  

Chryseen mg/kg ds  480 160  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  550 183  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  370 123  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  180 60  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  280 93  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  220 73  

PAK 10 VROM mg/kg ds   2070 53,73  
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Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   M103.1 M103.2 

Certificaatcode   2018123672 2018135303 

Boring(en)   103 103 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 

Humus % ds 26 26 

Lutum % ds 7,7 9,4 

Datum van toetsing  5-9-2018 27-9-2018 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Interventiewaarde 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 
    

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds   

PCB 28 mg/kg ds   

PCB 52 mg/kg ds   

PCB 101 mg/kg ds   

PCB 118 mg/kg ds   

PCB 138 mg/kg ds   

PCB 153 mg/kg ds   

PCB 180 mg/kg ds   

    

METALEN    

Kobalt  mg/kg ds   

Nikkel  mg/kg ds   

Koper  mg/kg ds   

Zink  mg/kg ds  930 1155 1,75  800 952 1,4 
Molybdeen  mg/kg ds   

Cadmium  mg/kg ds   

Barium  mg/kg ds   

Kwik  mg/kg ds   

Lood  mg/kg ds  390 394 0,72  790 784 1,53 

    

OVERIG    

Gloeirest % (m/m) ds  73,1   73,1  

Droge stof % m/m  70,7 71,0  51,3 51,0 

Lutum %  7,7   9,4  

Organische stof (humus) %  26   26  

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds   

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds   

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds   

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds   

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds   

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds   

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds   

Anthraceen mg/kg ds   

Fenanthreen mg/kg ds   

Fluorantheen mg/kg ds   

Chryseen mg/kg ds   

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds   

Benzo(a)pyreen mg/kg ds   

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds   

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds   

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds   

PAK 10 VROM mg/kg ds   
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Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   M104.1 M104.2/3 

Certificaatcode   2018123672 2018135303 

Boring(en)   104 104, 104 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 0,90 

Humus % ds 7,6 8,9 

Lutum % ds 5,6 39 

Datum van toetsing  5-9-2018 27-9-2018 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 
    

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds   

PCB 28 mg/kg ds   

PCB 52 mg/kg ds   

PCB 101 mg/kg ds   

PCB 118 mg/kg ds   

PCB 138 mg/kg ds   

PCB 153 mg/kg ds   

PCB 180 mg/kg ds   

    

METALEN    

Kobalt  mg/kg ds   

Nikkel  mg/kg ds   

Koper  mg/kg ds   

Zink  mg/kg ds  360 645 0,87  110 85 -0,09 

Molybdeen  mg/kg ds   

Cadmium  mg/kg ds   

Barium  mg/kg ds   

Kwik  mg/kg ds   

Lood  mg/kg ds  440 592 1,13  210 182 0,28 

    

OVERIG    

Gloeirest % (m/m) ds  92,1   88,4  

Droge stof % m/m  76,6 77,0  65,9 66,0 

Lutum %  5,6   39  

Organische stof (humus) %  7,6   8,9  

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds   

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds   

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds   

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds   

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds   

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds   

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds   

Anthraceen mg/kg ds   

Fenanthreen mg/kg ds   

Fluorantheen mg/kg ds   

Chryseen mg/kg ds   

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds   

Benzo(a)pyreen mg/kg ds   

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds   

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds   

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds   

PAK 10 VROM mg/kg ds   
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Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   M105.1 M108.2 

Certificaatcode   2018128107 2018128107 

Boring(en)   105 108 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 

Humus % ds 11 50 

Lutum % ds 16 18 

Datum van toetsing  12-9-2018 12-9-2018 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 
    

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds    <0,0016 -0,02 

PCB 28 mg/kg ds   <0,001 <0,000 

PCB 52 mg/kg ds   <0,001 <0,000 

PCB 101 mg/kg ds   <0,001 <0,000 

PCB 118 mg/kg ds   <0,001 <0,000 

PCB 138 mg/kg ds   <0,001 <0,000 

PCB 153 mg/kg ds   <0,001 <0,000 

PCB 180 mg/kg ds   <0,001 <0,000 

    

METALEN    

Kobalt  mg/kg ds   15 19 0,02 

Nikkel  mg/kg ds   32 40 0,08 

Koper  mg/kg ds   33 21 -0,13 

Zink  mg/kg ds  100 122 -0,03  99 77 -0,11 

Molybdeen  mg/kg ds   6 6 0,02 

Cadmium  mg/kg ds   0,36 0,18 -0,03 

Barium  mg/kg ds   95 122 (6) 

Kwik  mg/kg ds   0,3 0,3 0 

Lood  mg/kg ds  98 108 0,12  88 63 0,03 

    

OVERIG    

Gloeirest % (m/m) ds  87,7   49  

Droge stof % m/m  68,9 69,0  28 28 

Lutum %  16   18  

Organische stof (humus) %  11   50  

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds   <9 2 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds   210 70 -0,02 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds   22 7 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds   55 18 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds   75 25 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds   49 16 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds   <18 4 (6) 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds   <0,05 <0,01 

Anthraceen mg/kg ds   0,54 0,18 

Fenanthreen mg/kg ds   1,4 0,5 

Fluorantheen mg/kg ds   2,2 0,7 

Chryseen mg/kg ds   1 0 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds   1 0 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds   0,62 0,21 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds   0,4 0,1 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds   0,51 0,17 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds   0,4 0,1 

PAK 10 VROM mg/kg ds    2,7 0,03 
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Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   M109.2 M110.2 

Certificaatcode   2018128107 2018128107 

Boring(en)   109 110 

Traject (m -mv)   0,50 - 0,90 0,40 - 0,70 

Humus % ds 46 14 

Lutum % ds 28 11 

Datum van toetsing  12-9-2018 12-9-2018 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Interventiewaarde 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 
    

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,0016 -0,02   0,0074 -0,01 

PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,000  <0,001 <0,001 

PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,000  <0,001 <0,001 

PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,000  <0,001 <0,001 

PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,000  <0,001 <0,001 

PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,000  0,0035 0,0025 

PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,000  0,0034 0,0024 

PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,000  <0,001 <0,001 

    

METALEN    

Kobalt  mg/kg ds  7,4 6,8 -0,05  22 38 0,13 

Nikkel  mg/kg ds  33 30 -0,08  46 76 0,63 

Koper  mg/kg ds  23 14 -0,17  120 143 0,69 

Zink  mg/kg ds  230 158 0,03  1700 2269 3,67 
Molybdeen  mg/kg ds  3,6 3,6 0,01  8,9 8,9 0,04 

Cadmium  mg/kg ds  0,33 0,17 -0,03  3 3 0,19 

Barium  mg/kg ds  88 80 (6)  720 1290 (6) 

Kwik  mg/kg ds  0,12 0,10 -0  0,44 0,51 0,01 

Lood  mg/kg ds  44 30 -0,04  500 564 1,07 

    

OVERIG    

Gloeirest % (m/m) ds  51,8   85,2  

Droge stof % m/m  25,1 25,0  62,5 63,0 

Lutum %  28   11  

Organische stof (humus) %  46   14  

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <9 2 (6)  3,8 2,7 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <100 23 -0,03  360 257 0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <15 4 (6)  11 8 (6) 

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds  <15 4 (6)  45 32 (6) 

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds  36 12 (6)  200 143 (6) 

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds  39 13 (6)  72 51 (6) 

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds  <18 4 (6)  19 14 (6) 

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,01  <0,05 <0,03 

Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,01  0,11 0,08 

Fenanthreen mg/kg ds  0,065 0,022  0,29 0,21 

Fluorantheen mg/kg ds  0,16 0,05  0,69 0,49 

Chryseen mg/kg ds  <0,05 <0,01  0,41 0,29 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,01  0,31 0,22 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,068 0,023  0,32 0,23 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,01  0,18 0,13 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,01  0,3 0,2 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,01  0,27 0,19 

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,18 -0,03   2,1 0,02 
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Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   M110.3  

Certificaatcode   2018135303  

Boring(en)   110  

Traject (m -mv)   0,70 - 1,00  

Humus % ds 18  

Lutum % ds 21  

Datum van toetsing  27-9-2018  

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde  

   Meetw GSSD Index  

    

GECHLOREERDE 

KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds   

PCB 28 mg/kg ds   

PCB 52 mg/kg ds   

PCB 101 mg/kg ds   

PCB 118 mg/kg ds   

PCB 138 mg/kg ds   

PCB 153 mg/kg ds   

PCB 180 mg/kg ds   

    

METALEN    

Kobalt  mg/kg ds   

Nikkel  mg/kg ds   

Koper  mg/kg ds   

Zink  mg/kg ds  750 754 1,06  

Molybdeen  mg/kg ds   

Cadmium  mg/kg ds   

Barium  mg/kg ds   

Kwik  mg/kg ds   

Lood  mg/kg ds  450 431 0,79  

    

OVERIG    

Gloeirest % (m/m) ds  80,6   

Droge stof % m/m  48,1 48,0  

Lutum %  21   

Organische stof (humus) %  18   

    

OVERIGE (ORGANISCHE) 

VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds   

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds   

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds   

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds   

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds   

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds   

    

PAK    

Naftaleen mg/kg ds   

Anthraceen mg/kg ds   

Fenanthreen mg/kg ds   

Fluorantheen mg/kg ds   

Chryseen mg/kg ds   

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds   

Benzo(a)pyreen mg/kg ds   

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds   

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds   

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds   

PAK 10 VROM mg/kg ds   
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Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   M200.1 M200.3 

Certificaatcode   2018148879 2018148879 

Boring(en)   200 200 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,60 - 1,10 

Humus % ds 13 28 

Lutum % ds 27 9,9 

Datum van toetsing  24-10-2018 24-10-2018 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 
    

METALEN    

Zink  mg/kg ds  310 290 0,26  120 139 -0 

Lood  mg/kg ds  390 371 0,67  130 126 0,16 

    

OVERIG    

Gloeirest % (m/m) ds  85,6   71,8  

Droge stof % m/m  71,9 72,0  46,7 47,0 

Lutum %  26,9   9,9  

Organische stof (humus) %  12,5   27,5  

 
Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   M201.1 M201.2 

Certificaatcode   2018148879 2018148879 

Boring(en)   201 201 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 

Humus % ds 18 34 

Lutum % ds 25 21 

Datum van toetsing  24-10-2018 24-10-2018 

Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 
    

METALEN    

Zink  mg/kg ds  390 362 0,38  190 164 0,04 

Lood  mg/kg ds  230 212 0,34  96 78 0,06 

    

OVERIG    

Gloeirest % (m/m) ds  80,8   65  

Droge stof % m/m  65,8 66,0  37,2 37,0 

Lutum %  24,8   20,5  

Organische stof (humus) %  17,5   33,6  

 
Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   M202.1 M202.2 

Certificaatcode   2018148879 2018148879 

Boring(en)   202 202 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 

Humus % ds 26 40 

Lutum % ds 12 36 

Datum van toetsing  24-10-2018 24-10-2018 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 
    

METALEN    

Zink  mg/kg ds  1200 1342 2,07  440 282 0,24 

Lood  mg/kg ds  360 347 0,62  240 162 0,23 

    

OVERIG    

Gloeirest % (m/m) ds  72,9   57,7  

Droge stof % m/m  61,1 61,0  29,9 30,0 

Lutum %  11,9   36,3  

Organische stof (humus) %  26,3   39,7  

 
Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 
Grondmonster   M203.1 M203.2 

Certificaatcode   2018148879 2018148879 

Boring(en)   203 203 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,50 - 1,00 

Humus % ds 25 47 

Lutum % ds 15 13 

Datum van toetsing  24-10-2018 24-10-2018 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 

   Meetw GSSD Index  Meetw GSSD Index 

    

METALEN    

Zink  mg/kg ds  780 827 1,18  190 167 0,05 

Lood  mg/kg ds  490 463 0,86  98 76 0,05 

    

OVERIG    

Gloeirest % (m/m) ds  73,7   52,3  

Droge stof % m/m  49 49  26,5 27,0 

Lutum %  14,7   12,9  

Organische stof (humus) %  25,3   46,8  
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---------- : Geen toetsnorm aanwezig 

< : kleiner dan de detectielimiet 

8,88 : <= Achtergrondwaarde 

<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 

8,88 : <= Interventiewaarde 

8,88 : > Interventiewaarde 

6 : Heeft geen normwaarde 

# : verhoogde rapportagegrens 

GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 

Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

  

   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 

 

 

 
Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 
   AW WO IND I 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

METALEN   

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
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Literatuur: 
1. Leidraad Bodembescherming, volgens meest recente aflevering/ ‘s Gravenhage: SDU-uitgeverij, afleveringen t/m 

2000. 

2. Circulaire bodemsanering (VROM 2013). 

3. Bodemonderzoek Milieuvergunning en BSB, met protocol voor gecombineerd onderzoek/-’s Gravenhage: SDU-

uitgeverij, mei 1994. 

4. Protocol nulsituatie-bodemonderzoek Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks/ dr ir J.A.W. Nieuwkoop, drs A. 

Schouten - ‘s Gravenhage: SDU-uitgeverij, oktober 1995. 

5. Protocol voor het Oriënterend Onderzoek naar aard en concentratie van verontreinigende stoffen en de plaats van 

voorkomen van bodemverontreiniging/ F.P.J. Lamé, R.Bosman - ‘s Gravenhage: SDU-uitgeverij, mei 1994. 

6. Nader onderzoeksrichtlijn Ernst, Urgentie en Tijdstipbepaling /Tauw Milieu b.v., Grontmij, Chemielinco, in opdracht 

van VROM- ’s Gravenhage: SDU-uitgeverij november 1997. 

7. Protocol voor het Nader Onderzoek (deel 1) naar de aard en concentratie van verontreinigende stoffen en de omvang 

van bodemverontreiniging/ F.P.J. Lamé, R. Bosman - ‘s Gravenhage: SDU-uitgeverij, mei 1994. 

8. Richtlijn voor het Nader Onderzoek (deel 1) voor specifieke categorieën van bodemverontreiniging/N.G. van der 

Gaast e.a.- ‘s Gravenhage: SDU-uitgeverij 1995. 

9. Regeling bodemkwaliteit, Regeling van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397, houdende regels voor. de uitvoering 

van de kwaliteit van de bodem. 

 

Van toepassing zijnde normen bij bodemonderzoek: 
NEN 5104 Geotechniek, Classificatie van onverharde grondmonsters. 

NEN 5119 Geotechniek - Boren en monsterneming in grond 
NEN 5706 Richtlijnen voor de beschrijving van zintuiglijke waarnemingen tijdens de uitvoering van 

milieukundig bodemonderzoek 
NEN 5709 Bodem, Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en anorganische parameters in 

grond  

NVN 5725 Bodem - Leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader 

onderzoek 

NEN 5707 Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem 

NEN 5897 monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat 

NEN 5740 Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische 

kwaliteit van bodem en grond 

NPR 5741 Bodem, Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater die worden 

toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek 

NEN 5742 Bodem, Monsterneming van grond en sediment ten behoeve van bepaling van metalen, anorganische 

verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische bodemkenmerken 

NEN 5743 Bodem, Monsterneming van grond en sediment ten behoeve van bepaling van vluchtige 

verbindingen 

NEN 5744 Bodem, Monsterneming van grondwater ten behoeve van de bepaling van metalen, anorganische 

verbindingen en fysisch-chemische eigenschappen 

NEN 5745 Bodem, Monsterneming van grondwater ten behoeve van vluchtige verbindingen 

NEN-EN-ISO 

5667-3 

Richtlijn voor de conservering en behandeling van watermonsters 

NEN-EN-ISO 

5667-11 

Richtlijn voor monsterneming van grondwater 

NEN-EN-ISO 

5667-14 

Richtlijn voor de kwaliteitsborging van monsterneming en -behandeling van water dat wordt 

gebruikt voor milieuonderzoek 

NEN-EN-ISO 

5667-18 

Richtlijn voor monsterneming van grondwater op verontreinigde terreinen 

NEN 5766:2003 Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek 

 
Protocollen ten behoeve van het veldwerk 

  

1. protocol 2001 versie 3.2; Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 

nemen van grondmonsters en waterpassen (SIKB, 12-12-2013) 

2. protocol 2002 versie 4; nemen van grondwatermonsters (SIKB, 12-12-2013) 

3. protocol 2018 versie 3.1: locatie- inspectie en monsterneming van asbest in bodem (SIKB, 12-12-

2013) 
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Bijlage 8. Fotorapportage 
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Bijlage 9. Analysecertificaten 
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Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Oude

1 2 3 4 5

1/3

R18-B648

Analysecertificaat

03-Sep-2018/14:56

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Aug-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018123672/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 69.2% (m/m) 80.7 72.9 71.0 70.7Droge stof

S 8.0% (m/m) ds 11.0 52.9 11.1 26.4Organische stof

88.7% (m/m) ds 88.5 46.7 88.0 73.1Gloeirest

S 46.2% (m/m) ds 7.1 5.7 12.6 7.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S mg/kg ds 180Barium (Ba)

S mg/kg ds 0.80Cadmium (Cd)

S mg/kg ds 7.8Kobalt (Co)

S mg/kg ds 44Koper (Cu)

S mg/kg ds 0.76Kwik (Hg)

S mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S mg/kg ds 18Nikkel (Ni)

S 220mg/kg ds 410 300 79 390Lood (Pb)

S 140mg/kg ds 560 550 66 930Zink (Zn)

Minerale olie

mg/kg ds 520Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds 2800Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds 9500Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds 7400Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds 1600Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds 290Minerale olie (C35-C40)

S mg/kg ds 22000Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S
1)

mg/kg ds <0.10PCB 28

S
1)

mg/kg ds <0.10PCB 52

S
1)

mg/kg ds <0.10PCB 101

1

2

3

4

5

M100.2

M101.1

M101.2

M102.3

M103.1 10273644

10273643

10273642

10273641

10273640

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Aug-2018

28-Aug-2018

28-Aug-2018

28-Aug-2018

28-Aug-2018

M: MCERTS erkend



Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Oude

1 2 3 4 5

2/3

R18-B648

Analysecertificaat

03-Sep-2018/14:56

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Aug-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018123672/1Certificaatnummer/Versie

S
1)

mg/kg ds <0.10PCB 118

S
1)

mg/kg ds <0.10PCB 138

S
1)

mg/kg ds <0.10PCB 153

S
1)

mg/kg ds <0.10PCB 180

S
2)

mg/kg ds 0.49PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S mg/kg ds 380Naftaleen

S mg/kg ds 1800Fenanthreen

S mg/kg ds 550Anthraceen

S mg/kg ds 1400Fluorantheen

S mg/kg ds 550Benzo(a)anthraceen

S mg/kg ds 480Chryseen

S mg/kg ds 180Benzo(k)fluorantheen

S mg/kg ds 370Benzo(a)pyreen

S mg/kg ds 220Benzo(ghi)peryleen

S mg/kg ds 280Indeno(123-cd)pyreen

S mg/kg ds 6200PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

M100.2

M101.1

M101.2

M102.3

M103.1 10273644

10273643

10273642

10273641

10273640

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Aug-2018

28-Aug-2018

28-Aug-2018

28-Aug-2018

28-Aug-2018

M: MCERTS erkend



Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Oude

6

3/3

R18-B648

Analysecertificaat

03-Sep-2018/14:56

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Aug-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018123672/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 76.6% (m/m)Droge stof

S 7.6% (m/m) dsOrganische stof

92.1% (m/m) dsGloeirest

S 5.6% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 440mg/kg dsLood (Pb)

S 360mg/kg dsZink (Zn)

6 M104.1 10273645

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Aug-2018

M: MCERTS erkend FZ



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018123672/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10273640 100  50  100 05355660442 11598190

 10273641 101  0  50 05355661101 11598191

 10273642 101  50  80 05355664902 11598195

 10273643 102  50  90 05355660543 11598192

 10273644 103  0  50 05355660741 11598193

 10273645 104  0  50 05355669571 11598194

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018123672/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 2)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018123672/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10273642
Certificate no.: 2018123672
Sample description.: M101.2
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Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Oude

1 2 3 4

1/2

R18-B648

Analysecertificaat

12-Sep-2018/11:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

05-Sep-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018128107/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 68.9% (m/m) 28.0 25.1 62.5Droge stof

S 11.2% (m/m) ds 49.7 46.2 14.0Organische stof

87.7% (m/m) ds 49.0 51.8 85.2Gloeirest

S 16.1% (m/m) ds 18.1 28.0 11.3Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S mg/kg ds 95 88 720Barium (Ba)

S mg/kg ds 0.36 0.33 3.0Cadmium (Cd)

S mg/kg ds 15 7.4 22Kobalt (Co)

S mg/kg ds 33 23 120Koper (Cu)

S mg/kg ds 0.30 0.12 0.44Kwik (Hg)

S mg/kg ds 6.0 3.6 8.9Molybdeen (Mo)

S mg/kg ds 32 33 46Nikkel (Ni)

S 98mg/kg ds 88 44 500Lood (Pb)

S 100mg/kg ds 99 230 1700Zink (Zn)

Minerale olie

mg/kg ds <9.0 <9.0 3.8Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds 22 <15 11Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds 55 <15 45Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds 75 36 200Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds 49 39 72Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds <18 <18 19Minerale olie (C35-C40)

S mg/kg ds 210 <100 360Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

M105.1

M108.2

M109.2

M110.2 10287007

10287006

10287005

10287004

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Aug-2018

28-Aug-2018

28-Aug-2018

28-Aug-2018

M: MCERTS erkend



Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Oude

1 2 3 4

2/2

R18-B648

Analysecertificaat

12-Sep-2018/11:21

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

05-Sep-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018128107/1Certificaatnummer/Versie

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
1)

mg/kg ds <0.0010 <0.0010 0.0035PCB 138

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 0.0034PCB 153

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
2)2)

mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.010PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S mg/kg ds 1.4 0.065 0.29Fenanthreen

S mg/kg ds 0.54 <0.050 0.11Anthraceen

S mg/kg ds 2.2 0.16 0.69Fluorantheen

S mg/kg ds 1.00 <0.050 0.31Benzo(a)anthraceen

S mg/kg ds 1.0 <0.050 0.41Chryseen

S mg/kg ds 0.40 <0.050 0.18Benzo(k)fluorantheen

S mg/kg ds 0.62 0.068 0.32Benzo(a)pyreen

S mg/kg ds 0.40 <0.050 0.27Benzo(ghi)peryleen

S mg/kg ds 0.51 <0.050 0.30Indeno(123-cd)pyreen

S mg/kg ds 8.1 0.54 2.9PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

M105.1

M108.2

M109.2

M110.2 10287007

10287006

10287005

10287004

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Aug-2018

28-Aug-2018

28-Aug-2018

28-Aug-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018128107/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10287004 105  0  50 05355660531 11598252

 10287005 108  50  100 05355661042 11598253

 10287006 109  50  90 05355661122 11598254

 10287007 110  40  70 05355661142 11598255

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018128107/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018128107/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2018128107/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 10287005

10287006

10287007

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10287005
Certificate no.: 2018128107
Sample description.: M108.2
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10287007
Certificate no.: 2018128107
Sample description.: M110.2
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Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Oude

1 2 3

1/1

R18-B648

Analysecertificaat

24-Sep-2018/08:45

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

18-Sep-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018135303/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S % (m/m) 65.9Droge stof

S 51.3% (m/m) 48.1Droge stof

S 26.3% (m/m) ds 8.9 17.9Organische stof

73.1% (m/m) ds 88.4 80.6Gloeirest

S 9.4% (m/m) ds 39.4 20.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 790mg/kg ds 210 450Lood (Pb)

S 800mg/kg ds 110 750Zink (Zn)

1

2

3

M103.2

M104.2/3

M110.3 10308826

10308825

10308824

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Aug-2018

28-Aug-2018

28-Aug-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018135303/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10308824 103  50  100 05355661062 11598383

 10308825 104  50  70 05355660552 11598384

 10308825 104  70  90 05355660523 11598384

 10308826 110  70  100 05355661163 11598382

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018135303/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

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

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

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

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Perceel tussen Rondehoep 30 en Schoolstraat Ouderk

1 2 3 4 5

1/2

R18-B802

Analysecertificaat

23-Oct-2018/09:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

11-Oct-2018

Monstermatrix Grond / sediment

2018148879/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S % (m/m) 46.7 37.2Droge stof

S 71.9% (m/m) 65.8 61.1Droge stof

S 12.5% (m/m) ds 27.5 17.5 33.6 26.3Organische stof

85.6% (m/m) ds 71.8 80.8 65.0 72.9Gloeirest

S 26.9% (m/m) ds 9.9 24.8 20.5 11.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 390mg/kg ds 130 230 96 360Lood (Pb)

S 310mg/kg ds 120 390 190 1200Zink (Zn)

1

2

3

4

5

M200.1

M200.3

M201.1

M201.2

M202.1 10351280

10351279

10351278

10351277

10351276

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Oct-2018

10-Oct-2018

10-Oct-2018

10-Oct-2018

10-Oct-2018

M: MCERTS erkend



Perceel tussen Rondehoep 30 en Schoolstraat Ouderk

6 7 8

2/2

R18-B802

Analysecertificaat

23-Oct-2018/09:18

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

11-Oct-2018

Monstermatrix Grond / sediment

2018148879/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Q % (m/m) 49.0Droge stof

S 29.9% (m/m) 26.5Droge stof

S 39.7% (m/m) ds 46.8Organische stof

Q % (m/m) ds 25.3Organische stof

57.7% (m/m) ds 52.3Gloeirest

Q % (m/m) ds 73.7Gloeirest

Q % (m/m) ds 14.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

S 36.3% (m/m) ds 12.9Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 240mg/kg ds 98Lood (Pb)

Q mg/kg ds 490Lood (Pb)

Q mg/kg ds 780Zink (Zn)

S 440mg/kg ds 190Zink (Zn)

6

7

8

M202.2

M203.2

M203.1 10358829

10351283

10351281

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Oct-2018

10-Oct-2018

10-Oct-2018

M: MCERTS erkend JO



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018148879/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10351276 200  0  50 05370782701 M200.1

 10351277 200  60  110 05370782633 M200.3

 10351278 201  0  50 05370782661 M201.1

 10351279 201  50  100 05370782612 M201.2

 10351280 202  0  50 05370782521 M202.1

 10351281 202  50  100 05370782592 M202.2

 10351283 203  50  100 05370782562 M203.2

 10358829 0537078257 M203.1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018148879/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

Cf. NEN-EN 15934 en cf. CMA 2/II/A.1GravimetrieW0104Droge stof

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

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

Cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

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

Gw. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

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

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Analysecertificaat

V040518_1

15-08-2018Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1808-1466_01
Monsternummer: 18-140673 RPS analyse bv

E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1808-1466
R18-B648
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
14-08-2018

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

Methode

15-08-2018
Opdrachtgever
11598079
R001747120

Rondehoep Oost 30 Ouderkerk aan den Amstel
10-3 (0-0,45)
P01
Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5898

0,00
Type 1

###############################Chrysotiel 10 - 15 %
Amosiet Niet aantoonbaar
Crocidoliet Niet aantoonbaar
Actinoliet Niet aantoonbaar
Tremoliet Niet aantoonbaar
Anthophylliet Niet aantoonbaar
Soort Materiaal Plaatmateriaal
Hechtgebondenheid Goed
Aantal stukken 26
Gewicht materiaal (g) 251

0,00
Type 1

#Actinoliet (mg) 0
Amosiet (mg) 0
Anthophylliet (mg) 0
Chrysotiel (mg) 31000
Crocidoliet (mg) 0
Tremoliet (mg) 0

Chrysotiel
(mg) Amosiet (mg) Crocidoliet

(mg) Actinoliet (mg) Tremoliet (mg) Anthophylliet
(mg)

Totaal 31000 0 0 0 0 0
Ondergrens 25000 0 0 0 0 0
Bovengrens 38000 0 0 0 0 0

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda

Pagina 1 / 1
KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01RPS analyse bv

Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika



1 bijlage 4 - apsasbest5707 nader Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel R18-B803.pdf 

 

 

Nader bodemonderzoek asbest 

R18-B803 

Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolstraat 

Ouderkerk aan de Amstel 

Opdrachtgever: 

Keij & Stefels Beheer B.V. 

Paulus Potterstraat 26 

1071 DA Amsterdam 

oktober 2018 

Tappersweg 12E
2031 ET Haarlem
Tel.: (023) 538 51 91
info@apsmilieu.nl
www.apsmilieu.nl

APS  -  Mil ieu B.V.

NL52 RABO 0175 8032 77
NL44 INGB 0002 0722 15

KvK Haarlem: 34123303
BTW nr: 815463844B01
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Samenvatting 

Soort onderzoek Nader bodemonderzoek asbest NEN-5707 

Aanleiding tot het onderzoek ernst asbestverontreiniging vaststellen na aantreffen 

asbestverdacht materiaal tijdens eerder uitgevoerd 

bodemonderzoek 

Projectcode R18-B803 

Opdrachtgever  Keij & Stefels Beheer B.V. 

Adres opdrachtgever Paulus Potterstraat 26 

Woonplaats en postcode 1071 DA Amsterdam 

Locatiebenaming Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolstraat te 

Ouderkerk aan de Amstel 

Locatieadres Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolstraat 

Locatie plaats en postcode Ouderkerk aan de Amstel 

Kadastrale aanduiding Sectie G, nummer 1554 van de gemeente 

Ouder-Amstel 

Coördinaten 121954 / 478553  

Oppervlakte onderzoekslocatie 2000 m2 

Datum veldwerk 10-10-2018

Aantal analyses 4 x asbest in grond 

4 x asbest in verzamelmonster 

Aangetroffen verontreinigingen 317,8 mg/kg d.s. Serpentijn (RE1) 

388,1 mg/kg d.s. Serpentijn (RE2) 

Conclusies en aanbevelingen Indienen BUS-melding bij de provincie Noord-Holland 

APS  - Mil ieu B.V.
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1 Inleiding 
 

In oktober 2018 heeft APS-Milieu in opdracht van Keij & Stefels Beheer B.V. te 

Amsterdam een nader onderzoek asbest uitgevoerd op de locatie Perceel tussen Rondehoep 

Oost 30 en Schoolstraat te Ouderkerk aan de Amstel. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd conform BRL SIKB 2000, protocol 2018 locatie- inspectie en 

monsterneming van asbest in bodem. APS-Milieu verklaart dat er geen andere relaties 

bestaan met de opdrachtgever van het bodemonderzoek anders dan die van opdrachtgever 

versus opdrachtnemer. 

 

Onderstaande verklaren de veld- en/of rapportagewerkzaamheden conform de geldende 

normen en onafhankelijk van de opdrachtgever te hebben uitgevoerd. 

 

Naam:   Dhr. J.W. Munneke 

Onderzoeksbureau: APS Milieu B.V. 

Certificaatnummer: VB-028 

Ondertekening:  

 

 

Rapportage 2000 

Naam:   Ing. T.R.U. Wanders 

Onderzoeksbureau: APS Milieu B.V. 

Ondertekening: 

 

 

Rapportage vrijgegeven door: 

Naam:   Ing. J.J. de Vlieger 

Onderzoeksbureau: APS Milieu B.V. 

Certificaatnummer: VB-028 

Ondertekening: 
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Tijdens het eerder uitgevoerde bodemonderzoek (kenmerk R18-B648 / R18-B711, d.d. 

september 2018) zijn verontreinigingen met asbest aangetroffen in de grond en het 

puinpad. Om de mate van verontreiniging met asbest te beoordelen is een nader 

bodemondonderzoek asbest uitgevoerd aan de hand van de NEN-5707.  

 

1.1 Vooronderzoek 

 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725:2009, strategie voor het uitvoeren 

van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek. 

 

De ligging van de locatie is aangegeven op de topografische kaart (bijlage 1) en tevens op 

een kadastrale tekening (bijlage 2). Ook zijn er foto's gemaakt van het onderzochte terrein 

(bijlage 10). Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725:2009, strategie voor 

het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek.  

 

De onderzoekslocatie is gelegen in Ouderkerk aan de Amstel. Het perceel is eigendom van 

mevr. G.D. de Dood (†) en staat kadastraal bekend onder de aanduiding Sectie G, nummer 

1554 van de gemeente Ouder-Amstel. De totale oppervlakte van de onderzoekslocatie 

bedraagt 2545 m2. Uit kadastrale gegevens blijkt dat het perceel de bestemming terrein 

(grasland) heeft. In de omgeving is voornamelijk sprake van woongebied. 

 

De onderzoekslocatie is grotendeels braakliggend en wordt in tweeën gedeeld door een 

puin pad. Op de locatie zijn enkele vervallen schuren aanwezig. De dakbedekking van deze 

schuren bestaat uit asbestverdacht materiaal. 

 

Bij de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn gegevens opgevraagd van de 

bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie en de ligging van ondergrondse tanks. Ook is het 

Bodemloket geraadpleegd.  

 

Uit de geraadpleegde gegevens blijkt dat op de onderzoekslocatie geen ondergrondse tanks 

en overige bodembedreigende activiteiten bekend zijn. 
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In mei 2017 is door APS Milieu B.V. op het perceel tussen Rondehoep Oost 30 en 

Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel een verkennend bodemonderzoek (kenmerk R17-

B385, versie 2) uitgevoerd. De aanleiding voor het bodemonderzoek was een aanvraag van 

een omgevingsvergunning voor het bouwrijp maken van de grond. Uit de 

onderzoeksresultaten blijkt dat de bovengrond (MM01, zand, sterk puin) matig 

verontreinigd is met zink en lood en licht verontreinigd met kobalt, nikkel, koper, 

cadmium, kwik, PAK en PCB.  

 

De monsters dm05.1 en dm10.1 (nieuw genomen grondmonsters ter plaatse van de 

boringen 05 en 10) zijn geanalyseerd op zink en lood om een beter beeld te krijgen van de 

ruimtelijke verdeling van de aangetroffen verontreinigingen. Uit de analyseresultaten blijkt 

dat de bovengrond ter plaatse van boring 10 sterk verontreinigd is met zink en matig 

verontreinigd met lood. De bovengrond ter plaatse van boring 05 is niet verontreinigd met 

de onderzochte parameters.  

 

De bovengrond (MM02, zand, sporen puin) is sterk verontreinigd met koper en lood en 

licht verontreinigd met zink, molybdeen, kwik en PAK. De deelmonsters van MM02 zijn 

separaat geanalyseerd op koper en lood om een beter beeld te krijgen van de ruimtelijke 

verdeling van de aangetroffen verontreinigingen. Uit de analyseresultaten blijkt dat de 

bovengrond ter plaatse van de boringen 07 en 08 matig verontreinigd is met koper en lood. 

De bovengrond ter plaatse van boring 11 is matig verontreinigd met lood en licht 

verontreinigd met koper. De bovengrond ter plaatse van de boringen 03, 04 en 09 is licht 

verontreinigd met koper en lood. De bovengrond ter plaatse van de boringen 01 en 02 is 

licht verontreinigd met lood. De bovengrond ter plaatse van boring 12 is niet verontreinigd 

met de onderzochte parameters.   

 

De ondergrond (MM03, veen) is licht verontreinigd met molybdeen en kwik. Het 

grondwater is licht verontreinigd met barium. 

 

De onderzoeksresultaten vormen een belemmering voor de voorgenomen 

bouwwerkzaamheden. Op basis van bovengenoemd verkennend bodemonderzoek was het 

niet mogelijk om vast te stellen of op de locatie sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging (>25 m3 sterk verontreinigd bodemvolume). Aanbevolen wordt een 

nader bodemonderzoek uit te voeren naar de ernst en omvang van de aangetroffen sterke 

verontreiniging met zink en matige verontreiniging met lood in de bovengrond ter plaatse 

van boring 10. 

 

De opdrachtgever heeft aangegeven dat op de locatie tussen 2007 en 2017 een tijdelijk 

gronddepot met zwarte teelaarde aanwezig is geweest. Achteraf bleek dat na het 

verwijderen van het depot het perceel niet netjes was achtergelaten. Vervolgens is op het 

oude puin pad, een laag gecertificeerd menggranulaat aangebracht. In bijlage 5 zijn de 

certificaten opgenomen. 
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Op 09-08-2018 is door APS Milieu B.V. op het perceel tussen Rondehoep Oost 30 en 

Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel gestart met de uitvoering van het nader 

bodemonderzoek. Tijdens het uitvoeren van de eerste boring ter plaatse van het puinpad is 

asbestverdacht materiaal in het pad aangetroffen. Vervolgens is een globale 

maaiveldinspectie gedaan. Hierbij is ook asbestverdacht materiaal aangetroffen op het pad. 

Het aangetroffen asbestverdachte materiaal (P01) is bemonsterd en aangeboden aan het 

laboratorium. Nadat asbestverdacht materiaal op de locatie was aangetroffen, is het nader 

bodemonderzoek gestaakt, totdat bekend was of het geanalyseerde materiaal 

asbesthoudend is. Uit de analyseresultaten blijkt dat het materiaal gedeeltelijk 

asbesthoudend (10-15% chrysotiel) is. Aanbevolen wordt een nader bodemonderzoek 

asbest uit te voeren in combinatie met het nader bodemonderzoek naar de ernst en omvang 

van de sterke verontreiniging met zink en de matige verontreiniging met lood in de 

bovengrond ter plaatse van boring 10. 

 

Op 27-08-2018 en 28-08-2018 is door APS Milieu B.V. het perceel tussen Rondehoep 

Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk aan de Amstel een nader bodemonderzoek + 

verkennend- en nader onderzoek asbest in grond uitgevoerd. Uit de onderzoeksresultaten 

van het nader bodemonderzoek naar zware metalen blijkt dat op het achter gelegen 

gedeelte van de locatie een geval van ernstige bodemverontreiniging (>25 m3 sterk 

verontreinigd bodemvolume) aanwezig is. De verontreinigingen zijn nog niet afgeperkt. In 

rapportage met het kenmerk R18-B802 worden de resultaten van het vervolg van het nader 

bodemonderzoek naar zware metalen op het perceel tussen Rondehoep Oost 30 en 

Schoolstraat Ouderkerk vastgelegd. 

 

Uit de onderzoeksresultaten van het nader bodemonderzoek asbest blijkt dat het puinpad 

ernstig verontreinigd is met asbest (3117,39 mg/kg d.s.). Uit het verkennend 

bodemonderzoek asbest blijkt dat in inspectiegat 09, 139,58 mg/kg d.s. asbest is 

aangetoond. Aanbevolen wordt een nader bodemonderzoek asbest uit te voeren ter plaatse 

van de gehele onderzoekslocatie, uitgezonderd het puinpad. 

 

In de omgeving van de onderzoekslocatie zijn de volgende historische bodembedreigende 

activiteiten bekend: 

 

Rondehoep Oost 30 Ouderkerk aan de Amstel 

 Erfverharding (niet gespecificeerd, vanaf 1930 tot heden), ophooglaag met grond 

(vanaf 1930 tot heden). 

 

Tuindorp Ouderkerk-Zuid 

 Volkstuinen (vanaf 1940 tot 2006). 
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In de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn de volgende bodemonderzoeken 

uitgevoerd: 

 Verkennend bodemonderzoek inclusief asbest Ronde Hoep Oost 30 te Ouderkerk

aan de Amstel, kenmerk 20070226, BK Ingenieurs B.V., d.d. 26-04-2007. De

aanleiding voor het bodemonderzoek was een aanvraag van een bouwvergunning.

In het mengmonster van de bovengrond (0,00-0,50 m-mv) is een sterke

verontreiniging met arseen en lood aangetoond, een matige verontreiniging met

zink en een lichte verontreiniging met cadmium, koper, kwik, PAK en minerale

olie. In een memngmonster van de ondergrond (0,50-1,10 m-mv) is een sterke

verontreiniging met lood aangetoond. Daarnaast zijn lichte verontreinigingen met

koper, kwik, zink en PAK aangetoond. Na uitsplitsing van de mengmonsters van de

boven- en ondergrond en analyse van de deelmonsters blijkt dat de bovengrond

(0,15-0,50 m-mv) plaatselijk matig tot sterk verontreinigd is met zink en / of lood.

Plaatselijk sterk verontreinigd met arseen en licht verontreinigd is met cadmium

koper, nikkel en kwik.

De ondergrond (0,50-1,00 m-mv) is matig tot sterk verontreinigd met lood. De 

verontreinigingen kunnen gerelateerd worden aan het puinhoudende karakter van 

de bodem. Het grondwater is niet verontreinigd met de geanalyseerde parameters. 

In het mengmonster van de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) uit de graafgaten ter plaatse 

van drie boringen is een overschrijding van de interventiewaarde voor asbest 

aangetoond. Visueel werd ter plaatse van deze graafgaten geen asbestverdacht 

materiaal aangetroffen. Ook in het mengmonster van de bovengrond (0,0-0,5 m-

mv) uit de graafgaten ter plaatse van twee boringen is een overschrijding van de 

interventiewaarde voor asbest aangetoond. In beide graafgaten werd ook visueel 

asbestverdacht materiaal aangetroffen. Aanbevolen wordt een nader 

bodemonderzoek uit te voeren; 

 Aanvullend bodemonderzoek Ronde Hoep Oost 30 Ouderkerk aan de Amstel,

kenmerk 20070226, BK Ingenieurs B.V., d.d. 18-09-2007. De aanleiding voor het

bodemonderzoek was een aanvraag van een bouwvergunning. De aanleiding is de

gewijzigde terreinsituatie (sloop en puinafvoer). De bovengrond (0,0-0,5 m-mv) is

sterk verontreinigd met lood en koper, matig verontreinigd zink en licht

verontreinigd met arseen, cadmium en kwik. Deze verontreinigingen worden

gerelateerd aan het puinhoudende karakter van de bodem. Ter plaatse van geen

graafgat in het traject 0,0- 0,5 m-mv is wederom een sterke verontreiniging met

asbest aangetroffen (500 mg/kg d.s. gewogen asbest). Het asbest blijkt aanwezig in

de fractie 1 mm tot 16 mm in de vorm van hechtgebonden plaatmateriaal dat 12,5%

chrysotiel bevat. In totaal zijn 92 fragmentjes asbesthoudend plaatmateriaal

aangetroffen. Tijdens het veldwerk is het asbest visueel niet herkend. Aanbevolen

wordt een nader bodemonderzoek uit te voeren;
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 Nader bodemonderzoek Ronde Hoep Oost 30 Ouderkerk aan de Amstel, kenmerk

20070226, BK Ingenieurs B.V., d.d. 28-09-2007. De aanleiding voor het nader

onderzoek wordt gevormd door de tijdens voorgaande bodemonderzoeken

aangetoonde bodemverontreiniging met asbest en lood in de grond en de

voorgenomen ontwikkeling van de locatie. Uit het regionaal bodembeheerplan is

bekend dat in het deel van Ouderkerk aan de Amstel, waarin de onderzoekslocatie

ligt, sterke loodverontreinigingen in de grond zijn te verwachten. Het nader

onderzoek heeft zich beperkt tot het globaal vaststellen van de omvang, waarbij een

diepteafperking en een spreiding van de metingen over het gehele terrein tot aan de

perceelsgrenzen zijn gerealiseerd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat

voornamelijk op het centrale deel van de locatie de sterke loodverontreinigingen

voorkomen tot een diepte van 1,1 m-mv. De grond direct onder de voormalige

bebouwing, eveneens de locatie van de toekomstige kelders is echter niet

verontreinigd met lood. Aan de westzijde van de locatie worden voornamelijk

overschrijdingen van de tussenwaarde aangetroffen. De noord- en oostzijde zijn

minder sterk verontreinigd, hier worden voornamelijk overschrijdingen van de

streefwaarde aangetroffen.

De bodem ter plaatse van de twee geplande kelders is onderzocht tot 1,7 m-mv. 

Hiermee is de toekomstige maximale ontgravingsdiepte bereikt. In de boven- en 

ondergrond (klei) is plaatselijk een lichte verontreiniging met kwik aangetoond. 

Plaatselijk worden zowel in de bovengrond (klei), als in de ondergrond (veen) geen 

verontreinigingen aangetoond. Twee inspectiegaten zijn gegraven van 0,3 x 0,3 x 

0,5 meter (lengte x breedte x diepte). 

De uitkomende grond is visueel geïnspecteerd. Hierbij is geen asbestverdacht 

materiaal en geen puin aangetroffen.  

In de bodemlaag van de erfverharding achter de voormalige boerderijen is een 

sterke verontreiniging met asbest aanwezig. Het oppervlak van het sterk 

verontreinigde deel wordt vastgesteld op 380 m2. De laagdikte bedraagt gemiddeld 

0,65 meter binnen het traject 0,0-0,8 m-mv. De hoeveelheid sterk met asbest 

verontreinigde grond wordt vastgesteld op circa 250 m3. 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat sprake is van een 

geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest en lood. De aard, mate en 

omvang van de verontreinigingen zijn vastgesteld. De spoedeisendheid van het 

geval is niet vastgesteld, omdat de eigenaar voornemens is de locatie zo spoedig 

mogelijk te saneren in verband met de realisatie van nieuwbouw. Geadviseerd 

wordt de locatie te saneren in het kader van het Besluit Uniforme Saneringen. In 

november 2017 is de sanering uitgevoerd. 

Uit de bodemkwaliteitskaart van de regio Amstelland-Meerlanden blijkt dat de bovengrond 

in de ontgravingsklasse wonen valt. De ondergrond valt in de ontgravingsklasse 

ontgravingsklasse landbouw / natuur. 
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1.2 Onderzoekshypothese en strategie 

Aan de hand van de verzamelde gegevens is de locatie opgedeeld in twee ruimtelijke 

eenheden: 

 RE1 = rechter gedeelte van het terrein

 RE2 = linker gedeelte van het terrein

Voor beide ruimtelijke eenheden is een hypothese opgesteld met betrekking tot de 

mogelijke bodembelasting met asbesthoudend materiaal. 

Voor RE1 en RE2 werd de hypothese “verdacht” gesteld aangezien bij het eerder 

uitgevoerd bodemonderzoek asbestconcentraties boven de norm zijn aangetoond in de 

grond. 

Na het stellen van deze hypotheses voor de locatie werd een onderzoeksstrategie gekozen 

teneinde de hypothese te kunnen toetsen. 

Voor een verdachte locatie met een diffuse, homogeen verdeelde bodembelasting in de 

actuele contactzone wordt de volgende strategie gevolgd: 

- visuele inspectie van de gehele toplaag;

- indelen van de locatie in ruimtelijke eenheden van maximaal 1000 m2;

- verzamelen asbestverdacht materiaal per ruimtelijke eenheid;

- inspectie en monsterneming op 5 aselect gekozen plaatsen per ruimtelijke eenheid.
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2 Uitvoering 

Ten behoeve van de visuele inspectie werd de onderzoekslocatie met een oppervlakte van 

circa 2000 m2 opgedeeld in rasters van 1 bij 1 meter. De inspectie is uitgevoerd op een 

droge, zonnige dag. Het maaiveld bestaat uit zand en is begroeid met gras. De inspectie-

efficiëntie wordt geschat op 50-70%. 

Bij de maaiveldinspectie werden bij RE1, twee stukjes asbestverdacht materiaal 

aangetroffen (plaatmateriaal). De stukjes asbestverdachte materiaal zijn ter analyse 

aangeboden aan het laboratorium (AMV03). Het was de bedoeling dat het laboratorium 

AVM03 op asbest zou analyseren en zou wegen. Echter door onbekende oorzaken kon 

AVM03 niet onderzocht worden. Het monster is tijdens het transport of in het laboratorium 

kwijtgeraakt.     

Het veldwerk t.b.v. het nader onderzoek bestond uit het graven van 5 inspectiesleuven per 

RE van 200 cm lang, 40 cm breed en circa 50 cm diep. Hieruit werden per inspectiesleuf 

monsters genomen van minimaal 3,5 kg. De monsters werden samengesteld tot vier 

veldmengmonsters (per RE twee veldmengmonsters) en aan het laboratorium aangeboden. 

Verder is per RE één boring geplaatst tot 2 m-mv. In het opgeboorde materiaal is geen 

asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

In de inspectiesleuven 19 en 20 van RE1 zijn verschillende stukjes asbestverdacht 

materiaal aangetroffen. Het asbestverdachte materiaal is ter analyse aangeboden aan het 

laboratorium (P19 en P20). In het laboratorium is het asbestverdacht materiaal gewogen en 

het aantal stukjes bepaald. In inspectiesleuf 19 is in totaal 579 gram asbestverdacht 

materiaal aangetroffen (24 plaatjes). In inspectiesleuf 20 is in totaal 105 gram 

asbestverdacht materiaal aangetroffen (8 plaatjes). 

In de inspectiesleuven 22 en 23 van RE2 zijn verschillende stukjes asbestverdacht 

materiaal aangetroffen. Het asbestverdachte materiaal is ter analyse aangeboden aan het 

laboratorium (P22 en P23). In het laboratorium is het asbestverdacht materiaal gewogen en 

het aantal stukjes bepaald. In inspectiesleuf 22 is in totaal 912 gram asbestverdacht 

materiaal aangetroffen (44 plaatjes). In inspectiesleuf 23 is in totaal 595 gram 

asbestverdacht materiaal aangetroffen (22 plaatjes). 
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In de onderstaande tabellen zijn de veldwerkgegevens, evenals de zintuiglijke 

waarnemingen weergegeven. 
 

Overzicht van boringen, peilbuizen en zintuiglijke waarnemingen 
boring diepte boring 

(m-mv) 

datum van - tot 

(m-mv) 

waarnemingen 

RE1 

Maaiveld03 0,01 10-10-2018 0,00 - 0,01 Maaiveldvondst 

Sl16 0,50 10-10-2018 0,00 - 0,50 sporen baksteen, sporen aardewerk 

Sl17 0,50 10-10-2018 0,00 - 0,30 sporen baksteen, sporen puin 

  10-10-2018 0,30 - 0,50 brokken baksteen, sporen puin 

Sl18 2,00 10-10-2018 0,00 - 0,50 sporen baksteen, sporen puin, plaatjes 
asbestverdacht materiaal 

  10-10-2018 1,20 - 2,00 sporen planten 

Sl19 0,50 10-10-2018 0,30 - 0,50 matig puinhoudend, brokken baksteen, 

plaatjes asbestverdacht materiaal 

Sl20 0,50 10-10-2018 0,15 - 0,50 sporen puin, sporen baksteen, sporen plastic, 

sporen huisvuil, plaatjes asbestverdacht 

materiaal 

RE2 

Sl21 0,50 10-10-2018   

Sl22 0,50 10-10-2018 0,00 - 0,50 brokken baksteen, brokken puin, sporen 

plastic, sporen aardewerk 

Sl23 0,50 10-10-2018 0,00 - 0,30 brokken puin, brokken baksteen, sporen 
grind, plaatjes asbestverdacht materiaal 

  10-10-2018 0,30 - 0,50 sporen baksteen, sporen puin, sporen grind, 

plaatje asbestverdacht materiaal 

Sl24 2,00 10-10-2018 0,00 - 0,50 sporen puin, sporen baksteen, sporen grind 

  10-10-2018 1,60 - 2,00 sporen planten 

Sl25 0,50 10-10-2018 0,00 - 0,50 sporen puin, sporen baksteen, sporen grind, 

sporen plastic, Worteldoek fragment 

 

De in het veld genomen monsters zijn volgens het onderstaande schema ter analyse 

aangeboden aan een door de RvA geaccrediteerd laboratorium.  
 

Overzicht van uitgevoerde analyses en samenstelling mengmonsters grond 
code omschrijving deelmonsters 

(traject in m-mv) 

analyse pakket 

RE1 

VMM07 veldmengmonster 07 Sl16 (0,00 - 0,50) 

Sl17 (0,00 - 0,50) 

Sl18 (0,00 - 0,50) 

Asbest in bodem conform NEN 5898 

VMM08 veldmengmonster 08 Sl19 (0,00 - 0,30) 
Sl20 (0,00 - 0,50) 

Asbest in bodem conform NEN 5898 

AMV03 asbestverdacht materiaal t.p.v. maaiveld Maaiveld03 (0,00 - 

0,01) 

Asbest in materiaal verzamelmonster 

conform NEN 5896 / NEN 5707 

P19 asbestverdacht materiaal in sleuf 19 Sl19 (0,00 - 0,30) 

Sl19 (0,30 - 0,50) 

Asbest in materiaal verzamelmonster 

conform NEN 5896 / NEN 5707 

P20 asbestverdacht materiaal in sleuf 20 Sl20 (0,00 - 0,50) Asbest in materiaal verzamelmonster 

conform NEN 5896 / NEN 5707 

RE2 

VMM09 veldmengmonster 09 Sl22 (0,00 - 0,50) 

Sl23 (0,00 - 0,30) 

Asbest in bodem conform NEN 5898 

VMM10 veldmengmonster 10 Sl21 (0,00 - 0,30) 

Sl24 (0,00 - 0,50) 
Sl25 (0,00 - 0,50) 

Asbest in bodem conform NEN 5898 

P22 asbestverdacht materiaal in sleuf 22 Sl22 (0,00 - 0,50) Asbest in materiaal verzamelmonster 

conform NEN 5896 / NEN 5707 

P23 asbestverdacht materiaal in sleuf 23 Sl23 (0,00 - 0,30) Asbest in materiaal verzamelmonster 
conform NEN 5896 / NEN 5707 
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Een tekening van de locatie is opgenomen als bijlage 1. Het monsternemingsplan is 

opgenomen in bijlage 3, en de monsternameformulieren in bijlage 4, ook zijn er foto's 

gemaakt van de locatie (bijlage 6). 
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3 Resultaten en conclusie 
 

RE1 

De resultaten van het laboratoriumonderzoek van VMM07 geven een gewogen 

concentratie van totaal hechtgebonden asbest van 15 mg/kg d.s., bestaand uit chrysotiel.  

 

De resultaten van het laboratoriumonderzoek van VMM08 geven een gewogen 

concentratie van totaal hechtgebonden en niet hechtgebonden asbest van 68 mg/kg d.s., 

bestaand uit chrysotiel en crocidoliet. Het onderzochte asbestverdachte materiaal betrof 

goed hechtgebonden chrysotiel met een asbestconcentratie tussen de 2 en 5% en 10 en 15% 

en goed hechtgebonden crocidoliet met een asbestconcentratie tussen 2 en 5%. 

 

Op basis van bovenstaande gegevens is voor de zandige toplaag tot 0,50 m-mv een 

asbestconcentratie van 317,8 mg/kg d.s. uitgerekend (249,8 + 68,0) met een bovengrens 

van 406,5 mg/kg d.s. (325,5 + 81,0) en een ondergrens van 227,8 mg/kg d.s. (173,8+ 54,0). 

Alle genoemde asbestconcentraties zijn omgerekend naar Serpentijn. Hiertoe zijn de 

gehaltes aan Amfibolen vermenigvuldigt met 10. De toetsing aan de concentratienorm voor 

asbest - Serpentijn 100 mg/kg d.s., wijst uit dat de asbestconcentratie de norm overschrijdt.  

 

In de ondergrond is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

 

De hypothese verdacht wordt voor de toplaag bevestigd. Er is sprake van een geval van 

bodemverontreiniging met asbest. De berekende gehaltes geven geen aanleiding tot het 

uitvoeren van aanvullend nader bodemonderzoek ter plaatse van de toplaag. 

 

Opgemerkt wordt dat het aangetroffen asbestverdacht materiaal op het maaiveld (AMV03) 

niet is onderzocht. Aangezien in RE1 sprake is van een geval van bodemverontreiniging 

met asbest, wordt aangenomen dat de resultaten van AMV03 geen grote invloed hebben op 

het eindresultaat. Feitelijk gezien kan de berekende asbestconcentratie hoger uitvallen, als 

de resultaten van AMV03 wel waren meegenomen.  
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RE 2 

De resultaten van het laboratoriumonderzoek van VMM09 geven een gewogen 

concentratie van totaal hechtgebonden asbest van 72 mg/kg d.s., bestaand uit chrysotiel. 

Het onderzochte asbestverdachte materiaal betrof goed hechtgebonden chrysotiel met een 

asbestconcentratie tussen 10 en 15%. In VMM10 is geen asbest aangetoond. 

 

Op basis van bovenstaande gegevens is voor de zandige toplaag tot 0,50 m-mv een 

asbestconcentratie van 388,1 mg/kg d.s. uitgerekend (316,1 + 72,0) met een bovengrens 

van 466,3 mg/kg d.s. (379,3 + 87,0) en een ondergrens van 310,9 mg/kg d.s. (252,9+58,0). 

Alle genoemde asbestconcentraties zijn omgerekend naar Serpentijn. Hiertoe zijn de 

gehaltes aan Amfibolen vermenigvuldigt met 10. De toetsing aan de concentratienorm voor 

asbest - Serpentijn 100 mg/kg d.s., wijst uit dat de asbestconcentratie de norm overschrijdt.  

 

In de ondergrond is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

 

De hypothese verdacht wordt voor de toplaag bevestigd. Er is sprake van een geval van 

bodemverontreiniging met asbest. De berekende gehaltes geven geen aanleiding tot het 

uitvoeren van aanvullend nader bodemonderzoek ter plaatse van de toplaag. 

 

Voor een volledig overzicht van de gemeten waarden wordt verwezen naar de 

analysecertificaten in bijlage 8. In bijlage 7 is de asbestconcentratie per sleuf/RE berekend. 
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4 conclusie 
 

Op de locatie is een verontreiniging met asbest in de actuele contactzone aangetroffen 

317,8 mg/kg d.s. Serpentijn (RE1) en 388,1 mg/kg d.s. Serpentijn (RE2). De asbest 

verontreiniging is tot 0,5 m-mv aanwezig. De berekende gehaltes geven geen aanleiding tot 

het uitvoeren van aanvullend nader bodemonderzoek ter plaatse van de toplaag. 

 

Opgemerkt wordt dat uitsluitend asbestconcentraties boven de norm van 100 mg/kg.d.s. 

zijn aangetroffen op de achterzijde van het perceel (noordoost zijde). De indeling in 

ruimtelijke eenheden is achteraf gezien ongelukkig gekozen. Op basis van onderhavig 

nader bodemonderzoek asbest kan geconcludeerd worden dat de achterzijde van het 

perceel ( vanaf sleuven 18 en 23) tot boven de norm verontreinigd is met asbest. En dat de 

voorzijde maximaal tot onder de norm verontreinigd is met asbest. 

 

Ter plaatse van het puinpad is reeds eerder (APS, R18-B648 / R18-B711, d.d. september 

2018) een verontreiniging met asbest aangetoond. In de toplaag tot 0,60 m-mv ter plaatse 

van het puinpad is een asbestconcentratie van 3117,39 mg/kg d.s. aangetoond. 

 

Ten behoeve van de voorgenomen werkzaamheden dient er een saneringsplan (BUS-

Melding) te worden opgesteld en ter goedkeuring te worden aangeboden aan de provincie 

Noord-Holland. De proceduretijd van een dergelijke melding bedraagt 5 weken. De 

werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een BRL 7000 gecertificeerd bedrijf. Ook 

zijn er voor de werkzaamheden extra maatregelen nodig in verband met de 

arbeidsomstandigheden van de grondwerkers. Bovendien is het verplicht dat de 

werkzaamheden worden gecontroleerd door een onafhankelijk milieukundig begeleider. 

Het is van belang dat de milieukundige gecertificeerd is volgens BRL 6000 en 

geregistreerd is op de website van Bodem+. 

 

Binnen acht weken na afronding van de sanering moet er een evaluatieverslag worden 

ingediend bij de provincie Noord-Holland. 
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5 Betrouwbaarheid 
 

Bodemonderzoeken worden door APS-Milieu op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de 

daartoe bestaande normen (protocollen) en gangbare inzichten. 

 

Indien in opdracht van de klant, en eventueel in overleg met het bevoegde gezag, is 

afgeweken van de gangbare normen en/of protocollen van onderzoek, dan wordt dit in de 

rapportage uitdrukkelijk vermeld. APS-Milieu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de 

gevolgen die deze afwijkingen kunnen hebben voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van 

het onderzoek. 

 

Alle door de veldwerker uitgevoerde metingen (locatietekening, grondwaterstanden, 

laagdikte, enz.) zijn alleen van toepassing op het bodemonderzoek en kunnen niet dienen 

als basis voor exacte maatvoering van een bouwproject en/of andere doeleinden. 

 

Maar ook indien conform de protocollen wordt gewerkt blijven er enige beperkingen van 

kracht, met betrekking tot de betrouwbaarheid van de resultaten van dit onderzoek. 

 

a. Kwaliteit van het vooronderzoek 

 

Een bodemonderzoek wordt uitgevoerd op basis van een vooronderzoek. Een dergelijk 

vooronderzoek bestaat uit het verzamelen van (historische) gegevens over de locatie, een 

inspectie van de locatie en verzamelen van gegevens over bodemopbouw en hydrologie. 

Indien belangrijke feiten over de locatie niet worden achterhaald, bestaat de kans dat de 

hypothese en de strategie van het onderzoek niet voldoen. Het onderzoek geeft dan 

onvoldoende informatie en is dus minder bruikbaar of betrouwbaar. 

APS-Milieu acht zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van onvolledig of onjuist 

opgegeven informatie in het kader van het vooronderzoek. 

 

b. Restrisico 

 

De monsterdichtheid welke de protocollen voorschrijven heeft tot gevolg dat kleine 

verontreinigingskernen kunnen worden gemist. Dit beperkte restrisico wordt aanvaardbaar 

geacht, omdat de kosten van bodemonderzoek anders te hoog zouden oplopen. 

APS-Milieu acht zich niet aansprakelijk voor dergelijke normale restrisico’s. 

 

c. Veroudering 

 

De onderzoeksresultaten vormen slechts een momentopname. 

De resultaten en conclusies kunnen verouderen door drie oorzaken: 

 Er wordt nieuwe verontreiniging toegevoegd aan de locatie. 

 Bestaande verontreiniging is mobiel en verspreidt zich verder. 

 De normstelling door de overheid verandert. 

APS-Milieu acht zich niet aansprakelijk voor de gevolgen van veroudering van de 

rapportage. 
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Bijlage 1. Locatietekening 
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LOCATIETEKENING

Opdrachtgever:

nummer:

locatie:

datum: augustus 8201

Perceel tussen Rondehoep
Oost 30 en Schoolweg
Ouderkerk aan de Amstel

Keij & Stefels Beheer B.V.

LEGENDA

0 8m

schaal: 1:400

boring (diep)

inspectiegat

inspectiesleuf

0-punt

R18-B803

vervallen
schuur

schuur

schuur

gras

gras

pad

pad

sloot

fietspad + stoep

bouw appartement

appartementen

sloot

sloot

Schoolweg

asbest verdacht materiaal maaiveld

Sl21

Sl22

Sl24

Sl16

Sl17

Sl19

Sl23

Sl25

Sl20

Sl18

mv 03

R 1ER 2E
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Bijlage 2. Bodemopbouw 
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



Projectcode: R18-B803

Projectnaam: Perceel tussen Rondehoep 30 en Schoolstraat Ouderkerk aan den Amstel sleuven

Boring: Sl16

X: 121944,08

Y: 478481,21

Datum: 10-10-2018

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen baksteen, sporen
aardewerk, donkerbruin,
Graafmachine

-50

Boring: Sl17

X: 121952,99

Y: 478499,65

Datum: 10-10-2018

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen baksteen, sporen
puin, donkerbruin, Graafmachine

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, brokken baksteen, sporen
puin, donkerbruin, Hark

-50

Boring: Sl18

X: 121959,73

Y: 478516,16

Datum: 10-10-2018

0

50

100

150

200

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
humeus, sporen baksteen, sporen
puin, donkerbruin, Graafmachine,
plaatjes asbestverdacht materiaal-50

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

-120

Veen, zwak zandig, sporen planten,
donker roodbruin, Edelmanboor

-200

Boring: Sl19

X: 121956,07

Y: 478540,49

Datum: 10-10-2018

0

50

13

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donker bruingrijs,
Graafmachine

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, matig puinhoudend,
brokken baksteen, donkerbruin,
Graafmachine, plaatjes
asbestverdacht materiaal

-50



Projectcode: R18-B803

Projectnaam: Perceel tussen Rondehoep 30 en Schoolstraat Ouderkerk aan den Amstel sleuven

Boring: Sl20

X: 121965,74

Y: 478556,59

Datum: 10-10-2018

0

50

12

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, Graafmachine

-15

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen puin, sporen
baksteen, sporen plastic, sporen
huisvuil, donkerbruin,
Graafmachine, plaatjes
asbestverdacht materiaal

-50

Boring: Sl21

X: 121949,95

Y: 478560,20

Datum: 10-10-2018

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig,
lichtgrijs, Graafmachine

-30

Veen, zwak kleiïg, zwak zandig,
donkerbruin, Graafmachine-50

Boring: Sl22

X: 121945,91

Y: 478543,44

Datum: 10-10-2018

0

50

12

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak kleiïg, brokken
baksteen, brokken puin, sporen
plastic, sporen aardewerk,
donkerbruin, Graafmachine

-50

Boring: Sl23

X: 121937,68

Y: 478525,62

Datum: 10-10-2018

0

50

12

gras0

Zand, matig fijn, siltig, matig
humeus, brokken puin, brokken
baksteen, sporen grind,
donkerbruin, Graafmachine, plaatjes
asbestverdacht materiaal

-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak kleiïg, sporen
baksteen, sporen puin, sporen
grind, donkerbruin, Graafmachine,
plaatje asbestverdacht materiaal

-50



Projectcode: R18-B803

Projectnaam: Perceel tussen Rondehoep 30 en Schoolstraat Ouderkerk aan den Amstel sleuven

Boring: Sl24

X: 121937,70

Y: 478508,26

Datum: 10-10-2018

GWS: 80

0

50

100

150

200

1

gras0

Zand, matig fijn, sterk siltig, sterk
humeus, sporen puin, sporen
baksteen, sporen grind,
donkerbruin, Graafmachine

-50

Veen, matig kleiïg, donkerbruin,
Edelmanboor

-110

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin,
Edelmanboor

-160

Veen, sporen planten, donker
roodbruin, Edelmanboor

-200

Boring: Sl25

X: 121927,76

Y: 478492,00

Datum: 10-10-2018

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen puin, sporen
baksteen, sporen grind, sporen
plastic, donkerbruin, Graafmachine,
Worteldoek fragment

-50
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Bijlage 3. monsterneming plan asbestonderzoek 
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Monsternemingplan asbestonderzoek 

Projectgegevens 

projectnummer R18-B803 

projectnaam Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk 

aan de Amstel 

locatie Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk 

aan de Amstel 

opdrachtgever Keij & Stefels Beheer B.V. 

doel onderzoek Vastleggen asbestconcentraties in grond 

uitvoeringsdatum 10-10-2018 

uitvoerende organisatie en 

projectleider 

APS Milieu B.V. 

Ing. J.J. de Vlieger 

uitvoerende veldwerker(s) J.W. Munneke 

locatiegegevens 

oppervlakte 2000 m2 

omschrijving 

deelgebieden 

RE 1 = rechter gedeelte van het terrein 

RE 2 = linker gedeelte van het terrein 

omschrijving vegetatie / 

verharding 

gras 

hypothese  verdacht op basis van aangetroffen asbesthoudend materiaal  

verwachte concentratie 

asbest 

> 100 mg/kg d.s. 

opmerking:  

veldwerk 

visuele inspectie rasterafstand 1 meter 

sleuven aantal: 10 

omvang: 2,0x0,4x0,5 m-mv  

bemonsteren: ja 

boringen aantal: 2 (per RE, één boring) 

diepte: 2,0 m-mv 

bemonsteren: nee 

maken veldwerkschets ja  

maken foto’s ja 

monsterneming ja 

opmerking: geen 

instructies 

monsterneming grond per sleuf 2 kg monstermateriaal met een maximale korrelgrootte 

van 20 mm, in totaal dient 10 kg (droog)monstermateriaal 

verzameld te worden 

monsterneming 

plaatmateriaal 

wegen gevonden plaatmateriaal per soort en per sleuf, eventueel 

een kleine hoeveelheid plaatmateriaal meenemen ter analyse 

verpakking 

grondmonster 

in 10 liter emmer voorzien van een blauwe deksel en een 

duidelijk zichtbare waarschuwing ‘voorzichtig bevat asbest’  
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verpakking monster 

plaatmateriaal 

dubbel verpakt in plastic zakken voorzien van duidelijk zichtbare 

waarschuwing ‘voorzichtig bevat asbest’ 

codering grondmonster VMM07 en VMM08 

codering monster 

plaatmateriaal 

P01, P02 enz 

aanlever monsters aan 

laboratorium 

monsters zoals bovenstaand verpakt en gecodeerd voorzien van 

analyse opdrachtformulier voor de koelkast plaatsen waar deze 

door de koerier worden opgehaald 

tijdstip koerier omstreeks 16:00 uur 

laboratorium RPS 

soort analyse grond asbest in grond conform NEN 5707 

soort analyse 

plaatmateriaal 

materiaalanalyse conform NEN 5896 

benodigde materialen en veiligheidsmiddelen 

Materialen 

plastic zeil, schop, hark, zeven met een diameter van 31,5 mm en 20 mm, grondboor 

minimaal 12 cm, monsterschep van minimaal 10 cm lang en 5 cm breed, meetlint, 

meetwiel, piketpaaltjes, afsluitbare emmers met waarschuwing, hersluitbare plastic zakken 

met waarschuwing, werkwater van drinkwaterkwaliteit, weegschaal, markeerlint, 

plakband, plattegrond van de locatie 

 

Veiligheid 

overall, veiligheidslaarzen, handschoenen, CROW-132, verbandtrommel, oogspoeldouche, 

brandblusser, vochtpercentage minimaal 10 % 

indien verwachte concentratie >100 mg/kg d.s.: ook decontaminatie-unit en eventueel p3 

overdrukmasker, volgelaatsmasker 

Kwaliteitscontrole  

 naam datum handtekening 

projectleider Ing. J.J. de Vlieger 10-10-2018  

 

 

monsternemer J.W. Munneke 10-10-2018  

 

 

 

 

Bijlagen  kaartje ligging/ toegang locatie 

  kaartje indeling deelgebieden 

kaartje vindplaats asbest verdacht materiaal 

  kaartje sleuven, gaten, en boringen 
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Bijlage 4. monsterneming formulier asbestonderzoek 
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Veldwerk asbestonderzoek 

Projectgegevens 

projectnummer R18-B803 

projectnaam Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk 

aan de Amstel 

locatie Perceel tussen Rondehoep Oost 30 en Schoolweg Ouderkerk 

aan de Amstel 

opdrachtgever Keij & Stefels Beheer B.V. 

doel onderzoek Vastleggen asbestconcentraties in grond 

uitvoeringsdatum 10-10-2018 

uitvoerende organisatie en 

projectleider 

APS Milieu B.V. 

Ing. J.J. de Vlieger 

uitvoerende veldwerker(s) J.W. Munneke 

Locatiegegevens 

locatie ingedeeld in 

deelgebieden 

RE1 en RE2 

zo ja, ingedeeld o.b.v. 

welke criteria? 

RE 1 = rechter gedeelte van het terrein 

RE 2 = linker gedeelte van het terrein 

omstandigheden visuele inspectie 

rasterafstand 1 meter 

neerslag droog 

tijdstip 08:30 uur 

licht zonnig 

zicht > 50 meter 

zichtbaarheid maaiveld > 25% 

vegetatie verwijderd  nee 

inspectie-efficiëntie (%) 50%-70%  

aangetroffen materiaal 2 stukjes plaatmateriaal (AVM03): r001893273H 

vochtmetingen (%) 25-70 
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Resultaten visuele inspectie 

asbest sleuf 16 gram: N.V.T.  

stuks en type:  

monstercode:  

asbest sleuf 17 gram: N.V.T.  

stuks en type:  

monstercode:  

asbest sleuf 18 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

asbest sleuf 19 gram: Bepaald in laboratorium 

stuks en type: Bepaald in laboratorium, plaatmateriaal 

(golfplaat) 

monstercode: P19, r900010378 

asbest sleuf 20 gram: Bepaald in laboratorium 

stuks en type: Bepaald in laboratorium, plaatmateriaal 

(golfplaat) 

monstercode: P20, r900010339 

asbest sleuf 21 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 

asbest sleuf 22 gram: Bepaald in laboratorium 

stuks en type: Bepaald in laboratorium, plaatmateriaal 

(golfplaat) 

monstercode: P20, r900010660 

asbest sleuf 23 

 

gram: Bepaald in laboratorium 

stuks en type: Bepaald in laboratorium, plaatmateriaal 

(golfplaat) 

monstercode: P20, r900010659 

asbest sleuf 24 gram: N.V.T.  

stuks en type: 

monstercode: 

asbest sleuf 25 gram: N.V.T. 

stuks en type: 

monstercode: 
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vindplaats asbest aangeven op tekening 

Resultaten overige veldwerkzaamheden 

sleuven aantal: 10 

omvang: 0,5x0,4x2,0 meter 

bemonsterd: ja 

grondsoort: zand 

bijzonderheden: geen 

boringen aantal: 2 

omvang: 2,0 m-mv, diameter 12 cm 

bemonsterd: nee 

grondsoort: zand / klei / veen 

bijzonderheden: geen 

Mengmonstersamenstelling + 

barcodes 

VMM07: Sl16+Sl17+Sl18: r900010382 

VMM08: Sl19+Sl20: r900010377 

VMM09: Sl22+Sl23: r900010661 

VMM10: Sl21+Sl24+Sl25: r900010658 

aanleveren aan RPS 

soort analyse 4x asbest in grond 

5x asbest in verzamelmonster 

afwijking van VKB protocol 

2018 of van NEN 5707 

nee 

 

foto’s ja 

bijzonderheden geen 

sleuven, gaten, en boringen op tekening aangeven 

 naam datum handtekening 

projectleider Ing. J.J. de Vlieger 10-10-2018  

 

 

monsternemer J.W. Munneke 10-10-2018  

 

 

 

Bijlagen:  kaartje ligging/toegang locatie 

  kaartje indeling deelgebieden 

kaartje vindplaats asbest verdacht materiaal 

  kaartje sleuven, gaten, en boringen 

  foto’s 
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Bijlage 5. Referenties 
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Literatuur: 

 
1. Leidraad Bodembescherming, volgens meest recente aflevering/ ‘s Gravenhage: SDU-uitgeverij, afleveringen t/m 

2000. 

2. Circulaire bodemsanering (VROM 2013). 

3. Regeling bodemkwaliteit, Regeling van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397, houdende regels voor. de uitvoering 

van de kwaliteit van de bodem. 

 

Van toepassing zijnde normen bij bodemonderzoek: 

 
NEN 5104 Geotechniek, Classificatie van onverharde grondmonsters. 

NEN 5119 Geotechniek - Boren en monsterneming in grond 
NEN 5706 Richtlijnen voor de beschrijving van zintuiglijke waarnemingen tijdens de uitvoering van 

milieukundig bodemonderzoek 
NVN 5725 Bodem - Leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader 

onderzoek 

NEN 5707 Bodem – Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond 

NEN 5740 

 

NEN 5897 

Bodem - Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische 

kwaliteit van bodem en grond 

Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat 

 
Protocollen ten behoeve van het veldwerk 

  

1. protocol 2018 versie 2.1: locatie- inspectie en monsterneming van asbest in bodem (SIKB, 3 maart 

2005) 

2. protocol 2001 versie 3; plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 

nemen van grondmonsters en waterpassen (SIKB, 3 maart 2005). 
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Bijlage 6. Fotorapportage 
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Bijlage 7. Berekening asbestconcentratie 

APS  - Mil ieu B.V.



Toetsing homogeniteit binnen RE
Formules
Cm,i = Σ(Mk*%k,i/100)/Mlok

Ondergrens Cm,i = (λo,t/Nk * Mk * %k,i,o/100) / Mlok

bovengrensgrens Cm,i = (λb,t/Nk * Mk * %k,i,b/100) / Mlok

Co = 3(Σbovengrens Cmre/ΣNtotre)*(ΣVsleuf,asbest/Nsleuf,asbest)/Vsleuf,bep.grens

Mlok = (1000*V*Ns) * (%E/100) * Ma/ Mva

Cm,i = Σ(Mk*%k,i,o/100)/Mlok * %E/%Eb
Cm,i = Σ(Mk*%k,i,b/100)/Mlok * %E/%Eo
waarin
C m,i  het gehalte aan asbest van asbestsoort i afkomstig van de verzamelde asbesthoudende materialen, in mg/kg,ds
Mk de massa verzamelde asbesthoudende materiaal van type k. in mg
%k,i het percentage asbest van het asbestsoort i in de verzamelde asbesthoudende materialen van het type k, in mg
Mlok het drooggewicht van het verzamelmonster grond op locatie, in kg
onder‐/bovengrens Cm,i de onder‐ respectievelijk bovengrens van asbestsoort i per sleuf, in mg/kg ds
λo,t en λb,t de onder‐ respectievelijk bovengrens die voor een bepaald aantal verzamelde materialen van type k (Nk) uit de 

tabel van de poisson‐statestiek
%k,i,o en %k,i,b de onder‐ respectievelijk bovengrenspercentageschatting aan asbest van het asbestsoort i in de asbesthoudende 

deeltjes van type k, in %
Nk het aantal verzamelde astbesthoudende materialen van type k
Co de bepalingsgrens per sleuf per verdachte bodemlaag (indien geen asbest in sleuf), in mg/kg ds
Σbovengrens Cmre de som van alle bovengrenzen van het 95%‐betrouwbaarheidsinterval per sleuf binnen dezelfde RE, in mg/kg ds
ΣNtotre het totaal aantal verzamelde asbesthoudende stukjes uit alle sleuven binnen dezelfde RE
ΣVsleuf,asbest de som van alle volumes van de sleuven waar asbest is aangetroffenbinnen dezelfde RE
Nsleuf,asbest het totaal aantal sleuven waar asbest is aangetroffen binnen de RE
Vsleuf,bep.grens het volume van de sleuf waarvan de bepalingsgrens moet worden bepaald (dm3)
V volume geinspecteerde, in m3
Ns het stortgewicht van het materiaal, in kg/dm3
%E een schatting van de inspectie efficientie, in %
Ma massa gedroogde analysemonster, in kg
Mva massa veldvochtige analysemonster, in kg
%Eo de ondergrens schatting inspectie‐efficientie, in %
%Eb de bovengrens schatting inspectie‐efficientie, in %



asbestberekening per sleuf RE1
sleuf 16 (VMM07) sleuf 17 (VMM07) sleuf 18 (VMM07) sleuf 19 (VMM08) sleuf 20 (VMM08)

volume (dm3) 400 400 400 400 400
dichtheid (kg/dm3) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Ma (kg) 8,865 8,865 8,865 9,918 9,918
Mva (kg) 11,51 11,51 11,51 11,955 11,955
%E (%) 100 100 100 100 100
Mlok (kg) 492,92789 492,9278888 492,9279 530,95107 530,9511

P19 P19 P19 Totaal P20 P20 Totaal
Nk 3 3 21 24 2 6 8
Mk (mg) 172000 172000 407000 579000 13000 92000 105000
λo,t 0,6187 0,6187 13 0,2422 2,2019
λb,t 8,7673 8,7673 32,101 7,2247 13,06
%k,i,o (%) 10 2 10 2 10
%k,i,b (%) 15 5 15 5 15
Cm,i chrysotiel (mg/kg,ds) 0 0 0 0 40,493374 95,818623 136,312 0,856953 21,65925 22,51619924
ondergrens chrysotiel (mg/kg.ds) 0 0 0 0 0 0 6,6808668 47,453032 54,1339 0,059301 6,358866 6,4181671
bovengrens chrysotiel (mg/kg.ds) 0 0 0 0 0 0 142,00702 175,76421 317,7712 4,422305 56,57395 60,99625661
Cm,i crocidoliet (mg/kg,ds) 0 0 0 0 0 0 0 11,338145 11,33814 0 0
ondergrens crocidoliet (mg/kg.ds) 0 0 0 0 0 0 0 1,3361734 1,336173 0 0
bovengrens crocidoliet (mg/kg.ds) 0 0 0 0 0 0 0 47,335674 47,33567 0 0
Cm,i amosiet (mg/kg,ds) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ondergrens amosiet (mg/kg.ds) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bovengrens amosiet (mg/kg.ds) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σbovengrens Cmre (mg/kg.ds) 426,10316 0 0 426,1031596 0 0 426,1032
ΣNtotre 32 32 32
ΣVsleuf,asbest 800 800 800
Nsleuf,asbest 2 2 2
bepalingsgrens (mg/kg.ds) 39,947171 39,94717121 39,94717
totaal asbest (mg/kg.ds) 0 0 0 249,69344 22,5162
totaal ondergrens (mg/kg.ds) 0 0 0 67,495633 6,418167
totaal bovengrens (mg/kg.ds) 0 0 0 791,12797 60,99626

Er is sprake van significante verschillen tussen de sleuven. Het hoogste gehalte ter plaatse van sleuf 19  is derhalve leidend

Vre (dm3) volume sleuf 19 400
Nre (mg/dm3) 1,6
Mkre (mg) totaal gewicht asbesthoudend materiaal 579000
chrysotiel (mg) totaal gewicht chrysotiel houdend materiaal 579000
amosiet (mg) totaal gewicht amosiet houdend materiaal 0
crocidoliet (mg) totaal gewicht crocidoliet houdend materiaal 172000
Mlok (kg) drooggewicht sleuf 19 530,9511
Cm,i chrysotiel (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 136,312
Cm,i amosiet (mg/kg.ds totaal in mg/kg.ds 0
Cm,i crocidoliet (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 11,33814
ondergrens Cm,i chrysotiel (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 109,0496
bovengrens Cm,i chrysotiel (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 163,5744
ondergrens Cm,i amosiet (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 0
bovengrens Cm,i amosiet (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 0
ondergrens Cm,i crocidoliet (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 6,47894
bovengrens Cm,i crocidoliet (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 16,19735
totaal ondergrens omgerekend (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 173,839
totaal bovengrens omgerekend (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 325,5479
Totaal asbest (mg/kg.d.s) totaal in mg/kg.ds 249,6934



asbestberekening per sleuf RE2
sleuf 21 (VMM10) sleuf 22 (VMM09) sleuf 23 (VMM09) sleuf 24 (VMM10) sleuf 25 (VMM10)

volume (dm3) 400 400 400 400 400
dichtheid (kg/dm3) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Ma (kg) 10,146 6,611 6,611 10,146 10,146
Mva (kg) 13,18 11,732 11,732 13,18 13,18
%E (%) 100 100 100 100 100
Mlok (kg) 492,67375 360,6409819 360,641 492,67375 492,6737

P22 totaal P23 Totaal
Nk 44 44 22 22
Mk (mg) 912000 912000 595000 595000
λo,t 31,97 13,788
λb,t 59,068 33,309
%k,i,o (%) 10 10
%k,i,b (%) 15 15
Cm,i chrysotiel (mg/kg,ds) 0 0 316,1038 316,1038 206,23 206,23 0 0 0 0
ondergrens chrysotiel (mg/kg.ds) 0 0 183,7425 183,7425 103,4 103,4 0 0 0 0
bovengrens chrysotiel (mg/kg.ds) 0 0 509,226 509,226 374,69 374,69 0 0 0 0
Cm,i crocidoliet (mg/kg,ds) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ondergrens crocidoliet (mg/kg.ds) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bovengrens crocidoliet (mg/kg.ds) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cm,i amosiet (mg/kg,ds) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ondergrens amosiet (mg/kg.ds) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
bovengrens amosiet (mg/kg.ds) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Σbovengrens Cmre (mg/kg.ds) 883,91601 883,91601 883,916
ΣNtotre 66 66 66
ΣVsleuf,asbest 800 800 800
Nsleuf,asbest 2 2 2
bepalingsgrens (mg/kg.ds) 40,178001 40,178001 40,178
totaal asbest (mg/kg.ds) 0 316,1038421 206,23 0 0
totaal ondergrens (mg/kg.ds) 0 183,7425424 103,4 0 0
totaal bovengrens (mg/kg.ds) 0 509,2260476 374,69 0 0

Er is sprake van significante verschillen tussen de sleuven. Het hoogste gehalte ter plaatse van sleuf 22  is derhalve leidend

Vre (dm3) volume sleuf 22 400
Nre (mg/dm3) 1,6
Mkre (mg) totaal gewicht asbesthoudend materiaal 912000
chrysotiel (mg) totaal gewicht chrysotiel houdend materiaal 912000
amosiet (mg) totaal gewicht amosiet houdend materiaal 0
crocidoliet (mg) totaal gewicht crocidoliet houdend materiaal 0
Mlok (kg) drooggewicht sleuf 22 360,641
Cm,i chrysotiel (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 316,1038
Cm,i amosiet (mg/kg.ds totaal in mg/kg.ds 0
Cm,i crocidoliet (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 0
ondergrens Cm,i chrysotiel (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 252,8831
bovengrens Cm,i chrysotiel (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 379,3246
ondergrens Cm,i amosiet (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 0
bovengrens Cm,i amosiet (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 0
ondergrens Cm,i crocidoliet (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 0
bovengrens Cm,i crocidoliet (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 0
totaal ondergrens omgerekend (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 252,8831
totaal bovengrens omgerekend (mg/kg.ds) totaal in mg/kg.ds 379,3246
Totaal asbest (mg/kg.d.s) totaal in mg/kg.ds 316,1038
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Bijlage 8. Analysecertificaten 
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Analysecertificaat

V040518_1

19-10-2018Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1810-2051
R18-B803
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
15-10-2018

Monsternummer: 18-179261

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1810-2051_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

18-10-2018
Opdrachtgever
11598662

r900010382

Perceel tussen Rondehoep 30 en Schoolstraat Ouderkerk aan den Amstel sleuven
Sl18-1, Sl17-1, Sl16-1 (0-0,5)

VMM07

Grond (11,510kg nat ingezet)

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 8,865  - De hoeveelheid monster wijkt af van de geldende norm

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 15

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 0,249 0,959 2 100,0 119,9 - - 119,9 - 119,9
#4-8 mm 0,202 0,132 1 100,0 16,5 - - 16,5 - 16,5
#2-4 mm 0,213 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,216 0,000 0 100,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,263 0,000 0 76,2 - - - - - -
#< 0,5 mm 7,723 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 8,865 1,091 3 136,4 - - 136,4 - 136,4

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 15 - - 15 - 15
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 12 - - 12 - 12
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 18 - - 18 - 18

Droge stof 77,0 % (m/m) *

Plaatmateriaal; Chrysotiel 10-15%

Aangetroffen asbesthoudend materiaal:

0,000ZZ Gew gr20
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Analysecertificaat

V040518_1

19-10-2018Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Monsternummer: 18-179261

Rapportnummer: 1810-2051_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1810-2051
R18-B803
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem

15-10-2018

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

18-10-2018
Opdrachtgever
11598662

r900010382

Perceel tussen Rondehoep 30 en Schoolstraat Ouderkerk aan den Amstel sleuven
Sl18-1, Sl17-1, Sl16-1 (0-0,5)
VMM07
Grond (11,510kg nat ingezet)

Asbest in grond NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.

Pagina 2 / 8
KvK

Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

20059540 BTW NL0089.00.620.B.01RPS analyse bv



Analysecertificaat

V040518_1

19-10-2018Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1810-2051
R18-B803
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
15-10-2018

Monsternummer: 18-179262

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1810-2051_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

18-10-2018
Opdrachtgever
11598661

r900010377

Perceel tussen Rondehoep 30 en Schoolstraat Ouderkerk aan den Amstel sleuven
Sl20-2, Sl19-3 (0-0,5)

VMM08

Grond (11,955kg nat ingezet)

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 9,918  - De hoeveelheid monster wijkt af van de geldende norm

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 68

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 0,340 2,784 5 100,0 348,0 - - 348,0 - 348,0
#4-8 mm 0,219 2,101 13 100,0 276,1 - 1,4 261,4 16,1 277,5
#2-4 mm 0,176 0,136 55 100,0 29,0 - - 14,8 14,2 29,0
#1-2 mm 0,224 0,007 35 100,0 5,6 - - - 5,6 5,6
#0,5-1 mm 0,350 0,010 30 57,2 8,4 - - - 8,4 8,4
#< 0,5 mm 8,610 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 9,918 5,038 138 667,1 - 1,4 624,2 44,2 668,4

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 67 - 0,14 63 4,5 67
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 53 - 0,079 50 3,3 54
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 81 - 0,2 76 5,8 81

Droge stof 83,0 % (m/m) *

Plaatmateriaal; Chrysotiel 10-15%

Plaatmateriaal; Chrysotiel 10-15% Crocidoliet 2 - 5%

Losse vezelmassa; Chrysotiel 60 - 100%

Losse bundels; Chrysotiel 60 - 100%

Aangetroffen asbesthoudend materiaal:

0,000ZZ Gew gr20
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Analysecertificaat

V040518_1

19-10-2018Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Monsternummer: 18-179262

Rapportnummer: 1810-2051_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1810-2051
R18-B803
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem

15-10-2018

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

18-10-2018
Opdrachtgever
11598661

r900010377

Perceel tussen Rondehoep 30 en Schoolstraat Ouderkerk aan den Amstel sleuven
Sl20-2, Sl19-3 (0-0,5)
VMM08
Grond (11,955kg nat ingezet)

Asbest in grond NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.
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Analysecertificaat

V040518_1

19-10-2018Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1810-2051
R18-B803
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
15-10-2018

Monsternummer: 18-179263

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1810-2051_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

18-10-2018
Opdrachtgever
11598660

r900010661

Perceel tussen Rondehoep 30 en Schoolstraat Ouderkerk aan den Amstel sleuven
Sl23-2, Sl22-2 (0-0,5)

VMM09

Grond (11,732kg nat ingezet)

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 6,611  - De hoeveelheid monster wijkt af van de geldende norm

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 72

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 0,477 2,327 2 100,0 290,9 - - 290,9 - 290,9
#4-8 mm 0,321 1,401 9 100,0 175,1 - - 175,1 - 175,1
#2-4 mm 0,253 0,076 3 100,0 9,4 - - 9,4 - 9,4
#1-2 mm 0,289 0,009 5 100,0 1,2 - - 1,2 - 1,2
#0,5-1 mm 0,319 0,000 0 100,0 - - - - - -
#< 0,5 mm 4,953 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 6,611 3,813 19 476,6 - - 476,6 - 476,6

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 72 - - 72 - 72
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 58 - - 58 - 58
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 87 - - 87 - 87

Droge stof 56,3 % (m/m) *

Plaatmateriaal; Chrysotiel 10-15%

Aangetroffen asbesthoudend materiaal:

0,000ZZ Gew gr20
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Analysecertificaat

V040518_1

19-10-2018Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Monsternummer: 18-179263

Rapportnummer: 1810-2051_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1810-2051
R18-B803
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem

15-10-2018

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

18-10-2018
Opdrachtgever
11598660

r900010661

Perceel tussen Rondehoep 30 en Schoolstraat Ouderkerk aan den Amstel sleuven
Sl23-2, Sl22-2 (0-0,5)
VMM09
Grond (11,732kg nat ingezet)

Asbest in grond NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.
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Analysecertificaat

V040518_1

19-10-2018Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1810-2051
R18-B803
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
15-10-2018

Monsternummer: 18-179264

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1810-2051_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

19-10-2018
Opdrachtgever
11598659

r900010658

Perceel tussen Rondehoep 30 en Schoolstraat Ouderkerk aan den Amstel sleuven
Sl25-1, Sl24-1, Sl21-1 (0-0,5)

VMM10

Grond (13,180kg nat ingezet)

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 10,146

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) -

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 0,464 0,000 0 100,0 - - - - - -
#4-8 mm 0,292 0,000 0 100,0 - - - - - -
#2-4 mm 0,174 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,176 0,000 0 100,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,318 0,000 0 62,9 - - - - - -
#< 0,5 mm 8,724 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 10,146 0,000 0 - - - - - -

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) - - - - - <1,0
# Ondergrens (mg/kg d.s.) - - - - - -
# Bovengrens (mg/kg d.s.) - - - - - -

Droge stof 77,0 % (m/m) *

Aangetroffen asbesthoudend materiaal: Geen

0,000ZZ Gew gr20
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Analysecertificaat

V040518_1

19-10-2018Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Monsternummer: 18-179264

Rapportnummer: 1810-2051_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1810-2051
R18-B803
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem

15-10-2018

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

19-10-2018
Opdrachtgever
11598659

r900010658

Perceel tussen Rondehoep 30 en Schoolstraat Ouderkerk aan den Amstel sleuven
Sl25-1, Sl24-1, Sl21-1 (0-0,5)
VMM10
Grond (13,180kg nat ingezet)

Asbest in grond NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.
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Analysecertificaat

V040518_1

19-10-2018Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1810-2000_01
Monsternummer: 18-179249 RPS analyse bv

E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1810-2000
R18-B803
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
15-10-2018

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

Methode

19-10-2018
Opdrachtgever
11598664
r900010378

Perceel tussen Rondehoep 30 en Schoolstraat Ouderkerk aan den Amstel sleuven
sl19-1 sl19-2 (0-0.5)
P19
Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5898

0,00 1,00
Type 1 Type 2

###############################Chrysotiel 10 - 15 % 10 - 15 %
Amosiet Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar
Crocidoliet 2 - 5 % Niet aantoonbaar
Actinoliet Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar
Tremoliet Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar
Anthophylliet Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar
Soort Materiaal Plaatmateriaal Plaatmateriaal
Hechtgebondenheid Goed Goed
Aantal stukken 3 21
Gewicht materiaal (g) 172 407

0,00 1,00
Type 1 Type 2

#Actinoliet (mg) 0 0
Amosiet (mg) 0 0
Anthophylliet (mg) 0 0
Chrysotiel (mg) 22000 51000
Crocidoliet (mg) 6000 0
Tremoliet (mg) 0 0

Chrysotiel
(mg) Amosiet (mg) Crocidoliet

(mg) Actinoliet (mg) Tremoliet (mg) Anthophylliet
(mg)

Totaal 72000 0 6000 0 0 0
Ondergrens 58000 0 3400 0 0 0
Bovengrens 87000 0 8600 0 0 0

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
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Analysecertificaat

V040518_1

19-10-2018Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1810-2000_01
Monsternummer: 18-179250 RPS analyse bv

E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1810-2000
R18-B803
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
15-10-2018

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

Methode

19-10-2018
Opdrachtgever
11598665
r900010339

Perceel tussen Rondehoep 30 en Schoolstraat Ouderkerk aan den Amstel sleuven
sl20-1 (0-0.5)
P20
Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5898

0,00 1,00
Type 1 Type 2

###############################Chrysotiel 2 - 5 % 10 - 15 %
Amosiet Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar
Crocidoliet Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar
Actinoliet Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar
Tremoliet Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar
Anthophylliet Niet aantoonbaar Niet aantoonbaar
Soort Materiaal Plaatmateriaal Plaatmateriaal
Hechtgebondenheid Goed Goed
Aantal stukken 2 6
Gewicht materiaal (g) 13,0 92,0

0,00 1,00
Type 1 Type 2

#Actinoliet (mg) 0 0
Amosiet (mg) 0 0
Anthophylliet (mg) 0 0
Chrysotiel (mg) 460 12000
Crocidoliet (mg) 0 0
Tremoliet (mg) 0 0

Chrysotiel
(mg) Amosiet (mg) Crocidoliet

(mg) Actinoliet (mg) Tremoliet (mg) Anthophylliet
(mg)

Totaal 12000 0 0 0 0 0
Ondergrens 9500 0 0 0 0 0
Bovengrens 14000 0 0 0 0 0

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
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Analysecertificaat

V040518_1

19-10-2018Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1810-2000_01
Monsternummer: 18-179251 RPS analyse bv

E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1810-2000
R18-B803
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
15-10-2018

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

Methode

19-10-2018
Opdrachtgever
11598666
r900010660

Perceel tussen Rondehoep 30 en Schoolstraat Ouderkerk aan den Amstel sleuven
sl22-1 (0-0.5)
P22
Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5898

0,00
Type 1

###############################Chrysotiel 10 - 15 %
Amosiet Niet aantoonbaar
Crocidoliet Niet aantoonbaar
Actinoliet Niet aantoonbaar
Tremoliet Niet aantoonbaar
Anthophylliet Niet aantoonbaar
Soort Materiaal Plaatmateriaal
Hechtgebondenheid Goed
Aantal stukken 44
Gewicht materiaal (g) 912

0,00
Type 1

#Actinoliet (mg) 0
Amosiet (mg) 0
Anthophylliet (mg) 0
Chrysotiel (mg) 110000
Crocidoliet (mg) 0
Tremoliet (mg) 0

Chrysotiel
(mg) Amosiet (mg) Crocidoliet

(mg) Actinoliet (mg) Tremoliet (mg) Anthophylliet
(mg)

Totaal 110000 0 0 0 0 0
Ondergrens 91000 0 0 0 0 0
Bovengrens 140000 0 0 0 0 0

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
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Analysecertificaat

V040518_1

19-10-2018Datum rapportage

Niels Kunzel

Labcoördinator

Rapportnummer: 1810-2000_01
Monsternummer: 18-179252 RPS analyse bv

E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1810-2000
R18-B803
APS Milieu
Tappersweg 12E
2031 EV Haarlem
15-10-2018

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

Methode

19-10-2018
Opdrachtgever
11598667
r900010659

Perceel tussen Rondehoep 30 en Schoolstraat Ouderkerk aan den Amstel sleuven
sl23-1 (0-0.3)
P23
Lichtmicroscopie; Identificatie conform NEN5896;
Kwantificatie conform NEN5898

0,00
Type 1

###############################Chrysotiel 10 - 15 %
Amosiet Niet aantoonbaar
Crocidoliet Niet aantoonbaar
Actinoliet Niet aantoonbaar
Tremoliet Niet aantoonbaar
Anthophylliet Niet aantoonbaar
Soort Materiaal Plaatmateriaal
Hechtgebondenheid Goed
Aantal stukken 22
Gewicht materiaal (g) 595

0,00
Type 1

#Actinoliet (mg) 0
Amosiet (mg) 0
Anthophylliet (mg) 0
Chrysotiel (mg) 74000
Crocidoliet (mg) 0
Tremoliet (mg) 0

Chrysotiel
(mg) Amosiet (mg) Crocidoliet

(mg) Actinoliet (mg) Tremoliet (mg) Anthophylliet
(mg)

Totaal 74000 0 0 0 0 0
Ondergrens 59000 0 0 0 0 0
Bovengrens 89000 0 0 0 0 0

Toelichting:

Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
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1. Inleiding en samenvatting 

In opdracht van Bergcs is door Westerveld Advies een akoestisch onderzoek verricht naar de 
geluidbelasting op de gevels van drie nieuw te bouwen woningen aan de Schoolweg in de 
gemeente Ouderkerk aan de Amstel.  
 
De woningen liggen binnen de zones van enkele wegen. Er moet derhalve getoetst worden of 
voldaan wordt aan de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid. Hiervoor is een 
akoestisch onderzoek nodig, waarin de geluidbelastingen bepaald worden op de diverse gevels 
van de woningen.  
 
Uit de onderzoeksresultaten volgt dat: 
1) Direct voor de woningen ligt de Schoolweg, dit betreft een 30 km/uur weg met een erg lage 

verkeersintensiteit. De geluidsbelasting is lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Er 
is geen verdere actie vereist. 

2) Ten noorden ligt de Rondehoep Oost, dit betreft een 30 km/uur weg met een lage 
verkeersintensiteit. Mede door de grotere afstand is de geluidsbelasting lager dan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Er is geen verdere actie vereist. 

3) Ten zuiden ligt de Jan Benninghweg. Dit betreft een 50 km/uur weg. De geluidsbelasting bij de 
drie te onderzoeken woonblokken ligt ruim onder de voorkeursgrenswaarde. Er is geen verdere 
actie vereist. 

4) Ten zuiden ligt de Rijksweg A9 (Burgermeester van Sonweg). Voor de geluidsbelasting rond 
de drie woonblokken is feitelijk alleen de Rijksweg A9 van belang. De geluidsbelasting is gelijk 
aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Er is geen verdere actie vereist. 

 
 
 
Westerveld Advies B.V. 
 
 
 
 
 
Ing. R. Westerveld 
Senior adviseur  
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2. Beschrijving van de situatie 

De situering van de locatie aan de Schoolweg in Ouderkerk aan de Amstel is in de onderstaande 
figuur met een rode cirkel weergegeven. De locatie ligt op 230 meter ten noorden van de Rijksweg 
A9, hetgeen feitelijk de enige relevante geluidbron is.   
 

 
Figuur 1: Luchtfoto van de locatie aan de Schoolweg in Ouderkerk aan de Amstel (bron: Cyclomedia) 

 
Een eerste opzet van de nieuwbouw is gegeven in de volgende figuur.  
 

 
Figuur 2: Eerste opzet verbeelding nieuwbouw 3 woningen aan de Schoolweg 
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De situatie is in een geluidsmodel verwerkt, waarvan een 3D-impressie in figuur 3 is weergegeven. 
De rode cirkel geeft de locatie van de drie woningen weer.  
 

 
Figuur 3: 3D-weergave van een deel van het geluidmodel  
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3. Toetsingskader en wettelijke aspecten 

3.1 Het aspect geluid, algemeen 

Het begrip geluidzone is in de Wet geluidhinder (Wgh) geïntroduceerd om de kans op 
geluidsoverlast zo veel mogelijk te voorkomen. De geluidzone kan gedefinieerd worden als een 
aandachtsgebied voor geluid rond of langs een geluidsbron. Binnen de zone moet gestreefd 
worden naar een akoestische optimale situatie.  
 
Geluidzones worden in de wet voorgeschreven voor verschillende soorten geluidsbronnen, 
namelijk industrie, het wegverkeer, het spoorwegverkeer en bepaalde luchtvaartterreinen. Met het 
stelsel van de zonering wordt een koppeling gelegd tussen het beleid voor geluidhinderbestrijding 
en de ruimtelijke ordening. De aandacht hierbij is gericht op zogenoemde geluidsgevoelige 
bestemmingen zoals woningen, scholen, ziekenhuizen en woonwagenstandplaatsen. 
 
In de Wgh wordt gebruik gemaakt van termen als geluidbelasting en grenswaarden. De 
geluidbelasting wordt berekend op de gevel van een woning of een andere geluidsgevoelige 
bestemming. Geluid is meestal niet constant, maar fluctuerend in de tijd. Daarom wordt het 
“invallend” geluidsniveau op de gevel van de woning, dat wil zeggen zonder reflectie, beoordeeld 
op het equivalente (gemiddelde) geluidsniveau (LAeq). 
 
Voor het bepalen en handhaven van een akoestisch gunstig of nog net aanvaardbaar klimaat zijn 
normen nodig. Voor de eerder genoemde verschillende geluidsbronnen worden in de Wgh 
grenswaarden aangegeven, waarbij een ondergrens (voorkeursgrenswaarde) en een bovengrens 
(de wettelijk maximaal toelaatbare geluidbelasting) gelden. In eerste instantie moet er altijd naar 
worden gestreefd de voorkeursgrenswaarde aan te houden. Dat wil zeggen een waarde gelijk of 
lager dan deze ondergrens van 48 dB. 
 
Om de geluidbelasting op woningen of andere geluidsgevoelige objecten te beperken, kunnen 
maatregelen worden getroffen. Daarbij zijn drie categorieën te onderscheiden, op volgorde van 
belangrijkheid: 
 
• Bestrijding van geluid aan de bron; 
• Maatregelen tussen bron en ontvanger (bijvoorbeeld scherm of wal); 
• Maatregelen bij de ontvanger (isolatie). 
 
In de Wgh zijn voor aanwezige en toekomstige woningen eisen gesteld aan de geluidsisolerende 
eigenschappen van de gevels, die afhankelijk zijn van de geluidbelasting. Tevens zijn in het 
Bouwbesluit voor nieuwe woningen dezelfde eisen gesteld als in de Wgh. De eisen zijn dat de 
gevels van nieuwe woningen zodanig moeten worden opgebouwd dat binnenshuis het 
geluidsniveau niet hoger mag zijn dan 33 dB voor wegverkeer.  
 
Geluidluwe gevel 
Voor het verkrijgen van een ontheffing voor een hogere geluidbelasting is het bij nieuwbouw 
meestal van belang dat de betrokken woningen een geluidsafschermende werking hebben ten 
opzichte van de daarachter geprojecteerde of reeds aanwezige bebouwing.  
 
Daarnaast is het van belang dat bij het ontwerp van de woningen of andere geluidsgevoelige 
bestemmingen met een hogere geluidbelasting hiermee rekening wordt gehouden, door de 
geluidsgevoelige ruimten zoveel mogelijk aan de kant te projecteren waar de laagste 
geluidbelasting optreedt; de geluidsluwe gevel. Voor de geluidsluwe gevel kan dan uiteraard geen 
hogere waarde worden verleend, met andere woorden, de geluidbelasting daarvan dient niet boven 
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit te komen. 
 
  



 

1191 JP - xx WO 001-09-07-18 V1 Pagina 8 van 14 

Dove gevel 
In de Wgh is gedefinieerd wat er onder “gevel” moet worden verstaan. “Gevel: bouwkundige 
constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder 
begrepen het dak”. Hierbij zijn een tweetal uitzonderingen aangegeven: 
1) Een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 

5077 bedoelde karakteristieke geluidswering die tenminste gelijk is aan het verschil tussen de 
geluidbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A)” 

2) Een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, 
mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte. 

 
Deze ingewikkelde beschrijving is mede bedoeld om geveldelen zonder te openen delen te kunnen 
uitsluiten van toetsing aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. Een zogenaamde dove gevel 
is toepasbaar in situaties waar hoge geluidsbelastingen optreden. Een interpretatie van deze 
wetgeving is dat bijvoorbeeld suskasten niet zijn toegestaan in een woonkamer grenzend aan een 
dove gevel maar wel een nooddeur in die dove gevel voor zover deze niet grenst aan een 
geluidsgevoelige ruimte. 
 
Cumulatie van geluid 
In artikel 110a, lid 6 van de Wet geluidhinder is geregeld dat een hogere waarde alleen kan worden 
toegestaan als de gecumuleerde geluidsbelasting niet leidt tot een onaanvaardbare 
geluidsbelasting. 
 
Afrondingswijze 
De geluidbelastingen worden, conform de Wgh en ISO-afrondingsregels, afgerond naar het 
dichtstbijgelegen hele getal waarbij 0,5 wordt afgerond naar het dichtstbijgelegen hele even getal. 
 

3.2 Wegverkeerslawaai 

Het wettelijke kader met betrekking tot het wegverkeerslawaai is geregeld in de artikelen 74 tot en 
met 100 in de Wgh. Hieronder volgen enkele algemene opmerkingen en wordt het wettelijke kader 
voor nieuwe situaties gegeven. 
 
Geluidsbelasting 
Bij wegverkeerslawaai is de geluidbelasting, Lden in dB, voor woningen gelijk aan het gewogen 
gemiddelde van de volgende drie waarden: 
• Het equivalente geluidsniveau LAeq in de dagperiode (07.00 - 19.00 uur); 
• Het equivalente geluidsniveau LAeq in de avondperiode (19.00 - 23.00 uur) plus 5 dB; 
• Het equivalente geluidsniveau LAeq in de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) plus 10 dB. 
 
Geluidzones 
In de Wet geluidhinder is bepaald dat elke weg van rechtswege een zone heeft. Een zone is in feite 
het akoestische aandachtsgebied waarbinnen de regels van de Wet geluidhinder van toepassing 
zijn. De geluidszone ligt altijd aan weerszijden van de weg. De grootte van deze zone is voor de 
verschillende situaties afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging in stedelijk dan wel 
buitenstedelijk gebied, zie tabel 3.1. Als buitenstedelijk gebied wordt aangemerkt het gebied buiten 
de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen de bebouwde kom voor zover liggend binnen de 
zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens. Het stedelijk gebied is het complement hiervan. 
 
Tabel 3.1 Overzicht van de zonebreedtes 

Aantal rijstroken 
Zonebreedte [m] 

Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 
Één of twee rijstroken 200 250 
Drie of vier rijstroken 350 400 
Vijf of meer rijstroken 350 600 

 
De zones hebben geen betrekking op: 

• Wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied; 
• Wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt. 
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30 km/uur wegen 
De Wet geluidhinder is niet van toepassing op wegen die liggen binnen een woonerf en voor 30 
km/u-wegen, omdat er geen zones gelden. 
Deze wegen veroorzaken meestal geen geluidsbelastingen boven de voorkeurswaarde. Dat kan 
wel voorkomen bij een klinkerweg of een weg met relatief veel verkeer. In de jurisprudentie is om 
deze reden bepaald dat een akoestische afweging bij het opstellen van een ruimtelijk plan nodig is 
met een verwijzing naar een goede ruimtelijke ontwikkeling. 
 
Aftrek volgens artikel 110g Wgh 
In artikel 110g van de Wgh is geregeld dat de Minister mag bepalen dat een aantal decibels van 
gemeten of berekende gevelbelasting t.g.v. wegverkeerslawaai mag worden afgetrokken, alvorens 
wordt getoetst aan de wettelijke grenswaarde. De achterliggende gedachte is dat door technische 
ontwikkelingen en het aanscherpen van de typekeuringseisen van motorvoertuigen, deze in de 
toekomst stiller zullen worden. De aftrek mag maximaal 5 dB bedragen.  
 
Nadere precisering hiervan is opgenomen in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Voor 
wegen waar 70 km/uur of harder gereden mag worden is de aftrek 2 dB en voor de overige wegen 
5 dB. Hierbij is de representatieve snelheid van belang, deze kan in bepaalde gevallen afwijken 
van de wettelijk toegestane snelheid. Bij de berekening van de geluidwering van een gevel is de 
aftrek niet van toepassing. 
 
Op 20 mei 2014 is het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 gewijzigd (Staatscourant jaargang 
2014, nr. 10330). De belangrijkste wijziging betreft een tijdelijke verruiming (tot 1 juli 2018) van de 
aftrek bij geluidberekeningen voor wegen met een snelheid vanaf 70 km/uur (artikel 3.4 lid 1).  
 
Beoordeling per weg 
In de Wgh is opgenomen dat de geluidbelasting per afzonderlijke weg bepaald dient te worden. In 
de meeste gevallen is het duidelijk welke wegvakken als één weg moeten worden gezien. In meer 
complexe situaties is de definitie niet voldoende om een eenduidige wegindeling te maken. In de 
handleiding Akoestisch Onderzoek Wegverkeer van september 2004 van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat is een aantal basisprincipes opgenomen dat kan worden toegepast: 
• De naam van de weg is bepalend; verschillende wegdelen die dezelfde straatnaam hebben, 

worden gezien als één weg; 
• Op- en afritten worden toegerekend aan de weg met een hogere orde; 
• Bij ventwegen is de relatie met de naastgelegen hoofdweg van belang. Indien er geen op- of 

afritten naar of van de hoofdweg zijn, anders dan waar de hoofd- en ventweg een andere weg 
kruisen, is de ventweg te beschouwen als een afzonderlijke weg. De ventweg maakt dan geen 
functioneel onderdeel uit van de hoofdweg. 
 

Voorkeurswaarde en hogere waarde 
In artikel 82 tot en met 85 van de Wgh zijn grenswaarden opgenomen met betrekking tot de 
geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. Er geldt 
voor wegverkeerslawaai een voorkeursgrenswaarde van 48 dB, die in principe niet mag worden 
overschreden. Onder bepaalde voorwaarde mag de geluidsbelasting hoger zijn dan de 
voorkeursgrenswaarde. Deze overschrijding is, afhankelijk van de situatie, gelimiteerd en voor een 
hogere waarde dient ontheffing te worden vastgesteld.  
 
Wanneer maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn en het voldoen aan de grenswaarden 
onoverkomelijke bezwaren ontmoet van landschappelijke, stedenbouwkundige, vervoerskundige 
of financiële aard, dan kan bij het bevoegd gezag een ontheffing worden gevraagd voor toepassing 
van een "hogere grenswaarde".  
 
In de Wet geluidhinder is vastgesteld dat burgermeester en wethouders van de gemeente 
waarbinnen de activiteit word uitgevoerd bevoegd zijn tot het vaststellen van hogere waarden. Bij 
aanleg of wijziging van rijks- of provinciale wegen zijn Gedeputeerde Staten bevoegd. Een 
gemeente of provincie kan aanvullende ontheffingsgronden opnemen in hun ontheffingsbeleid.  
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Maximale binnenwaarde 
Indien ontheffing wordt verleend worden aanvullende eisen gesteld voor wat betreft de 
geluidbelasting in de geluidsgevoelige ruimten van de woningen (en andere geluidsgevoelige 
gebouwen). In artikel 111 t/m 114 van de Wgh zijn de bepalingen opgenomen met betrekking tot 
deze binnenwaarden. Er geldt voor woningen in beginsel een maximale binnenwaarde van 33 dB 
(of 43 dB voor saneringswoningen). Voor de diverse ruimten in geluidsgevoelige gebouwen zijn de 
te bereiken binnenwaarden opgenomen in het Besluit geluidhinder. Tevens stelt het Bouwbesluit 
eisen aan de minimale geluidwering van de externe scheidingsconstructies (gevels, dak e.d.), 
waardoor het geluidniveau in de woning de genoemde waarden gewaarborgd worden. 

3.3 Gemeentelijk geluidbeleid 

Het geluidbeleid van de gemeente Ouderkerk aan de Amstel is vastgelegd in het document 
“Deelnota hogere waarden- Beleidsnota geluid, Regio Amstelland-Meerlanden” van DHV met het  
registratienummer MD-MO20070311 van 11 maart 2007. 
 
In het regionale beleid worden een aantal aspecten beschouwd bij de afweging om te komen tot 
een hogere waarde. Deze afweging vormt de basis van de motivatie voor de noodzaak van een 
hogere waarde. Deze aspecten zijn: 
1) het heersende geluidsniveau; 
2) het toetsingskader om af te wijken van het heersende geluidsniveau; 
3) cumulatie en compensatie. 
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4. Uitgangspunten 

 

4.1 Het rekenmodel 

De geluidbelasting op de gevels is berekend met het programma Geomilieu versie 4.30 van 
leverancier DGMR en bepaald conform Standaard-rekenmethode II van het Reken- en 
meetvoorschrift geluid van 2012. 
 

4.2 Wegverkeersgegevens 

De verkeersgegevens van de rijksweg A9 zijn verkregen via het Geluidregister1 van 
Rijkswaterstaat. De gegevens zijn op 27 juni 2018 gedownload en door middel van een 
importfunctie in de software Geomilieu in het geluidmodel ingelezen. 
 
In het wettelijk geldende Geluidregister is inmiddels het Tracébesluit SAA (Schiphol-Amsterdam-
Almere) opgenomen. Naar verwachting is dit project uiterlijk  in 2026 gereed.  De planning voor alle 
wegvakken is hieronder weergegeven.  
 

2018 A1/A6 Diemen - Almere Havendreef 

2014 - 2020 A9 Holendrecht - Diemen 

2017 – 2019/2020 A6 Almere Havendreef - Almere Buiten-Oost 

2019-2024/2026 A9 Badhoevedorp - Holendrecht 

 
 

4.3 Overige invoergegevens 

Als bodemfactor is voor de harde bodemgebieden (wegen, bestrating, water etc.) een waarde van 
Bf = 0 en voor zachte bodemgebieden (groenstroken, tuinen etc.) een waarde van Bf = 1 
aangehouden.  
 
De nieuwbouw heeft maximaal vier bouwlagen, de nokhoogte is maximaal 12 meter. De gekozen 
rekenpunten hebben een hoogte van 2, 5, 8 en 11 meter boven het maaiveld. 
 
. 

                                                      
1 Zie de website http://www.geluidregisterspoor.nl/ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
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5.  Rekenresultaten Rijksweg A9 en overige wegen 

Op de computerplot in bijlage A is een weergave van het computermodel voor het 
wegverkeerslawaai gegeven. De gekozen waarneempunten zijn in figuur 4 weergegeven.  
 

 
Figuur 4: Ligging van de 12 gekozen rekenpunten op de drie woonblokken 

 

Er liggen diverse wegen rond de woonblokken: 
 
1) Direct voor de woningen ligt de Schoolweg, dit betreft een 30 km/uur weg met een erg lage 

verkeersintensiteit. De geluidsbelasting is lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Er 
is geen verdere actie vereist. 

2) Ten noorden ligt de Rondehoep Oost, dit betreft een 30 km/uur weg met een lage 
verkeersintensiteit. Mede door de grotere afstand is de geluidsbelasting lager dan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Er is geen verdere actie vereist. 

3) Ten zuiden ligt de Jan Benninghweg. Dit betreft een 50 km/uur weg. Uit het rapport van M+P 
“Wijziging plan Tuindorp Ouderkerk-Zuid. Onderzoek geluidsbelasting.” van 19 mei 2015 
(M+P.BPD.15.01.1) blijkt dat de verkeersintensiteit op deze weg erg laag is. De berekende 
geluidsbelasting voor de woningen uit dit onderzoek, die dichter bij deze weg liggen, bedraagt 
43 dB. Dit betekent dat de geluidsbelasting bij de drie te onderzoeken woonblokken eveneens 
ruim onder de voorkeursgrenswaarde ligt. Er is geen verdere actie vereist. 

4) Ten zuiden ligt de Rijksweg A9 (Burgermeester van Sonweg). Voor de geluidsbelasting rond 
de drie woonblokken is feitelijk alleen de Rijksweg A9 van belang. In de volgende paragraaf 
wordt de geluidsbelasting van deze weg behandeld.  
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5.1 Geluidbelasting ten gevolge van de Rijksweg A9 

Op circa 230 meter in zuidelijke richting van de nieuwbouwlocatie ligt de Rijksweg A9. In figuur 5 
en tabel 5.1 is de geluidsbelasting weergegeven. De geluidsbelasting is maximaal 48 dB op de 
vierde bouwlaag. Dit is gelijk aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Dat de geluidsbelasting zo 
laag is komt door de grote afstand naar de weg, het hoge geluidscherm langs de weg en de 
afschermende nieuwe bebouwing tussen de nieuwbouwlocatie en de weg. Er is geen verdere actie 
vereist. 
 

 
Figuur 5: Geluidsbelasting in dB per bouwlaag ten gevolge van de Rijksweg A9 na aftrek van 2 dB conform 
art. 110g Wgh 
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Tabel 5.1 Geluidsbelasting t.g.v. de rijksweg A9 incl. aftrek 2 dB art 110 Wgh 
 
 Reken Hoogte Dag Avond Nacht Lden Lden, afgerond 

punt [m] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 
1 2 42.68 39.22 35.26 43.96 44 
1 5 44.39 40.93 36.89 45.63 46 
1 8 45.65 42.19 38.06 46.85 47 
1 11 46.44 42.99 38.86 47.65 48 
2 2 40.29 36.83 32.86 41.56 42 
2 5 42.09 38.63 34.6 43.33 43 
2 8 43.24 39.78 35.67 44.45 44 
2 11 44.69 41.24 37.03 45.86 46 
3 2 34.82 31.35 27.56 36.17 36 
3 5 36.7 33.23 29.4 38.03 38 
3 8 38.96 35.5 31.53 40.23 40 
3 11 40.26 36.8 32.88 41.55 42 
4 2 39.06 35.6 31.59 40.31 40 
4 5 40.46 36.98 32.97 41.7 42 
4 8 41.87 38.4 34.37 43.11 43 
4 11 43.95 40.48 36.4 45.17 45 
5 2 43.27 39.81 35.83 44.54 45 
5 5 44.84 41.37 37.32 46.07 46 
5 8 46 42.54 38.41 47.2 47 
5 11 46.59 43.14 39.01 47.8 48 
6 2 40.43 36.97 32.97 41.69 42 
6 5 41.65 38.19 34.16 42.89 43 
6 8 42.81 39.34 35.28 44.03 44 
6 11 44.78 41.32 37.12 45.95 46 
7 2 35.17 31.71 27.79 36.46 36 
7 5 36.58 33.11 29.15 37.85 38 
7 8 38.3 34.83 30.8 39.54 40 
7 11 38.62 35.14 31.24 39.91 40 
8 2 39.33 35.87 31.87 40.59 41 
8 5 40.66 37.19 33.22 41.92 42 
8 8 42.06 38.59 34.58 43.31 43 
8 11 43.66 40.2 36.14 44.89 45 
9 2 40.78 37.3 33.51 42.12 42 
9 5 42.67 39.2 35.35 43.99 44 
9 8 44.88 41.41 37.35 46.1 46 
9 11 46.18 42.72 38.53 47.35 47 

10 2 37.41 33.93 30.14 38.75 39 
10 5 39.61 36.13 32.3 40.93 41 
10 8 42.04 38.57 34.53 43.27 43 
10 11 44 40.54 36.36 45.18 45 
11 2 32.2 28.71 24.97 33.56 34 
11 5 33.87 30.39 26.61 35.21 35 
11 8 35.37 31.89 28.01 36.67 37 
11 11 35.99 32.51 28.65 37.3 37 
12 2 38.51 35.04 31.25 39.86 40 
12 5 40.22 36.74 32.91 41.54 42 
12 8 41.98 38.5 34.48 43.22 43 
12 11 43.08 39.62 35.47 44.27 44 
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1 Matrix beantwoording zienswijzen.docx 

Nota beantwoording zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan “Schoolweg Kavel 1554” heeft van 11 april tot en met 22 mei 2019 ter inzage gelegen. Tijdens de termijn van ter 
inzagelegging bestond de mogelijkheid voor een ieder om (schriftelijke) zienswijzen kenbaar te maken aan de gemeenteraad van Ouder-Amstel.

Er zijn zienswijzen ingebracht door een aantal omwonenden van het plangebied. In deze “Nota beantwoording zienswijzen” worden de zienswijzen 
weergegeven en beantwoord. De gemeente is wettelijk verplicht de persoonsgegevens te anonimiseren. Dit betekent in de beantwoording niet naar 
personen of adressen wordt gerefereerd.

Hieronder worden de zienswijzen samengevat weergegeven gevolgd door de gemeentelijke reactie. Het betreft een zakelijke weergave van de zienswijzen 
die niets afdoet aan de inhoud daarvan.  De raad wordt in kennis gesteld van het “zienswijzendocument” zoals dat bij de gemeente is ingediend.

Nr. Zienswijzen Beantwoording

1. Dit terrein is niet geschikt voor de bouw van drie grote vrijstaande 
woningen. Het is te klein en onhandig gelegen, ingeklemd tussen 
bestaande bebouwing.  Vanwege de ligging ten opzichte van hun 
woningen worden reclamanten in hun woongenot geschaad.

Dit standpunt wordt niet onderschreven.  Wij zijn van mening, dat er voldoende 
ruimte is  voor de bouw van drie woningen zoals  aangegeven op de bij dit 
bestemmingplan horende verbeelding. Naar ons oordeel zal er dan ook geen sprake 
zijn van (onaanvaardbare)  vermindering van het woongenot.  De afstand tussen de 
gevel van het woongebouw van reclamanten, die uitkijkt op de geprojecteerde 
nieuwbouw, en het bouwvlak van de dichtstbijzijnde woning bedraagt circa 14 
meter.  Niet gesteld kan worden dat omwonenden onevenredig in hun belangen 
worden geschaad. De toekomstige situatie is niet afwijkend van wat gebruikelijk is 
bij binnenstedelijke bebouwing. Naar ons oordeel is hier sprake van een “goede 
ruimtelijke ordening” (zie hierna onder 2.). In een binnenstedelijke omgeving zoals 
hier aan de orde mogen in beginsel andere eisen worden gesteld aan onder meer de 
afstanden tot woningen en de daaraan gerelateerde mate van privacy en uitzicht 



dan in een minder dicht bebouwde omgeving

Daarbij dient bedacht te worden dat het nu braakliggende landje op grond van het 
geldende bestemmingsplan reeds bebouwd mag worden. Verwezen wordt naar het 
gestelde onder 3.

2. Voorgesteld wordt om de maatschappelijke bestemming die 
momenteel op dit perceel rust te handhaven en een kleinschalige 
kinderboerderij te realiseren. Als de gemeente deze grond koopt kan 
dit ten goede komen aan de gemeenschap.

De mogelijkheden voor de gemeente om het plan aan te passen zijn beperkt. Het 
terrein is particulier eigendom. Dit betekent dat in eerste instantie de eigenaar 
bepaalt welke ontwikkelingen er zullen plaatsvinden. De gemeente dient deze te 
toetsen aan haar ruimtelijk beleid. Geconstateerd is dat het bestemmingsplan past 
binnen de kaders van de “Ruimtelijke visie Schoolweg Noord”, waarin voor deze 
kavel wordt uitgegaan van “villa-achtige bebouwing in een losse, open verkaveling”. 
Deze visie dient als leidraad voor de ontwikkeling van het Schoolweggebied waar 
deze kavel onder valt.  Het bouwplan, dat op basis van voorliggend bestemmingplan 
mogelijk wordt gemaakt, past echter niet binnen het geldende bestemmingsplan 
“Ouderkerk aan de Amstel”. Om medewerking te kunnen verlenen aan het initiatief  
is dit (postzegel)bestemmingsplan opgesteld.
Feitelijke en belangrijkste toetsingskader bij het beoordelen van ruimtelijke plannen 
is “een goede ruimtelijke ordening”. Dit kan grofweg worden gedefinieerd als de 
zorg voor een  goede en duurzame woon- en leefomgeving met in achtneming van 
wet- en regelgeving. Het impliceert ook een afweging tussen alle in het geding zijnde 
belangen, waaronder de belangen van omwonenden.  Hiervoor hebben wij reeds 
geconcludeerd dat omwonenden niet onevenredig in hun belangen worden 
geschaad.  
Nog los van de financiële aspecten is het beleid van de gemeente er niet op gericht 
om gronden aan te kopen ten behoeve van voorzieningen zoals door reclamanten 
voorgesteld.  . Daarbij geven reclamanten niet aan hoe  - en met name door wie - 
het beheer van een kinderboerderij geregeld zou moeten worden. Daarbij rijst de 
vraag of er sprake zal kunnen zijn van een sluitende exploitatie. Bovendien kan een 
kinderboerderij tussen bestaande bebouwing overlast geven in de vorm van onder 
meer geluid (bezoekers, diergeluiden) en geur (mestopslag). 

3. De afmetingen van de woningen (8x14 meter; goothoogte 6,5 m; 
nokhoogte 12 meter) en de opstelling daarvan zorgen ervoor dat 
appellanten vanaf het balkon uitzicht krijgen op een woning van 12 

Op grond van het geldende bestemmingplan “Ouderkerk aan de Amstel” mag ter 
plaatse van het project/plangebied op de gronden met de bestemming 
“Maatschappelijk”  (een) gebouw(en) worden opgericht met een maximale 



meter hoog en 14 meter lang. Hierdoor worden uitzicht en privacy 
aangetast.

bouwhoogte van maximaal 12 meter. Daarbij is bepaald dat 45% van het bouwvlak 
bebouwd mag worden.  Er zijn geen bepalingen ten aanzien van de situering 
daarvan. Er mag dus overal op het bouwvlak  gebouwd worden, mits wordt voldaan 
aan de voorgeschreven maatvoering en bestemming.  Dit betekent dat de situatie 
voor reclamanten zeker  niet ongunstiger wordt ten opzichte van de huidige 
bebouwingsmogelijkheden.  

4. Dit klemt temeer nu de initiatiefnemer zijn eigen uitzicht heeft 
veiliggesteld.

Wij nemen deze opmerking voor kennisgeving aan en verwijzen naar het 
voorgaande.

5. Hoewel de voorkeur uitgaat naar de kinderboerderij kan ook 
ingestemd worden met  een andere opstelling en afmeting van de 
gebouwen.  In dat kader worden 3 varianten voorgesteld. 

Verwezen wordt naar het gestelde onder 2. Zoals hiervoor gesteld is het in eerste 
instantie de eigenaar/initiatiefnemer die bepaalt welke ontwikkelingen op het  bij 
hem in eigendom zijnde terrein zullen plaatsvinden. Daaronder valt ook de situering 
en maatvoering (verkaveling) van de bebouwing zoals opgenomen in voorliggend 
ontwerpbestemmingsplan.  Wij hebben dit getoetst aan relevant beleid en wet- en 
regelgeving. Daarbij is beoordeeld of er sprake is van een goede ruimtelijke 
ordening. Ook zijn alle betrokken belangen - waaronder die van reclamanten –  
afgewogen.  Nu dit plan voldoet aan alle vereisten van een goede ruimtelijke 
ordening zien wij geen aanleiding om de initiatiefnemer te verplichten een door 
reclamanten voorgestelde alternatieve verkaveling in de plaats te stellen van de in 
het ontwerpbestemmingsplan opgenomen verkaveling. Desondanks  hebben wij de 
initiatiefnemer verzocht in te gaan op de door reclamanten voorgestelde varianten. 
Hierna onder 6., 7. en 8. volgt diens reactie.  Daarbij is aangegeven dat  aan de 
verkaveling die in het bestemmingsplan is opgenomen ook een economische 
uitvoerbaarheid ten grondslag ligt. 

6. Variant 1: Uitgegaan wordt van 2 geschakelde woningen met een 
oppervlak van 106 m2 en een breedte van 22 meter. Deze woningen 
zijn zover mogelijk aan de achterzijde van het perceel gesitueerd, 
grenzend aan het huidige erf van de initiatiefnemer. De nokhoogte 
kan worden teruggebracht tot max 9 meter. Vooraan bij de 
Schoolweg kan 1 woning  met dezelfde afmetingen aan de zijde van 
Ons tweede thuis (OTT) worden gerealiseerd (landhuis).  Deze 
woningen zijn vierkant van vorm

De voorgestelde variant is niet wenselijk. Uitgangspunt is dat er een weiland tegen 
het perceel van de initiatiefnemer blijft gehandhaafd. Variant 1 geeft een minder 
goede relatie tussen bebouwing en Schoolweg  en er is minder samenhang tussen 
de woningen. Ook is er een vermindering van woonkwaliteit door de schakeling van 
twee woningen en de verkleining van het oppervlak. De opstelling van garages en 
parkeerplaatsen is daarnaast niet optimaal waardoor er extra verharding 
noodzakelijk is en er minder ruimte over blijft voor groen. (zie bijlage variant 1)

7. Variant 2:  Uitgegaan wordt van 2 lage en langere woningen (1 
woonlaag met kap) geschakeld aan elkaar en gesitueerd (zo ver 

De voorgestelde variant is niet wenselijk. Uitgangspunt is dat er een weiland tegen 
het perceel van de initiatiefnemer blijft gehandhaafd. Variant 2 geeft een minder 



mogelijk) langs de sloot met OTT en een derde woning ter plaatse 
van het landhuis

goede relatie tussen bebouwing en Schoolweg en er is minder samenhang tussen de 
woningen. Ook is er een vermindering van woonkwaliteit door de schakeling van 
twee woningen en de verlaging van de bouwhoogte van twee woningen. De 
opstelling van garages en parkeerplaatsen is daarnaast niet optimaal waardoor er 
extra verharding noodzakelijk is en er minder ruimte over blijft voor groen. (zie 
bijlage variant 2)

8. Variant 3:  Uitgegaan wordt 3 woningen over de gehele lengte van de 
slootzijde met OTT met een oppervlak van 112 m2 die vierkant van 
vorm zijn met een hoogte van maximaal 9 meter. Dit gaat wel ten 
koste van het door initiatiefnemer voor zichzelf gereserveerde grond.

De voorgestelde variant is niet wenselijk. Uitgangspunt is dat er een weiland tegen 
het perceel van de initiatiefnemer blijft gehandhaafd. Variant 3 geeft een minder 
goede relatie tussen bebouwing en Schoolweg en er is minder samenhang is tussen 
de woningen. Ook is er een vermindering van woonkwaliteit door de schakeling van 
de garages tussen twee woningen, de lagere bouwhoogte en de voorgestelde 
vierkante opzet. De opstelling van garages en parkeerplaatsen is niet optimaal 
waardoor er extra verharding noodzakelijk is en er minder ruimte over blijft voor 
groen. (zie bijlage variant  3)

9. In plaats van garages (met een mogelijke opbouw) zouden carports 
gerealiseerd dienen te worden. Gebouwde parkeervoorzieningen 
nemen teveel (schaarse)ruimte in.

Qua bebouwingsmogelijkheden binnen de woonbestemming is voor bijbehorende 
bouwwerken  - waarbinnen ook garages - aangesloten bij de regeling/maatvoering 
zoals die voor andere woonbestemmingen in Ouderkerk aan de Amstel is 
opgenomen. 

10. In de toelichting wordt voorbij gegaan aan de aanwezigheid van de 
woningen van reclamanten. Dit wordt als een omissie beschouwd. 
Het geeft een onjuiste weergave van de bestaande situatie  

Inderdaad wordt in de toelichting geen aandacht geschonken aan de aanwezigheid 
van de woningen van reclamanten. Dit doet echter niets af aan de bestaande 
situatie die door de ontwikkelaar en de gemeente is onderkend. De toelichting is 
geen juridisch bindend onderdeel van het bestemmingsplan. De verbeelding en de 
regels vormen de juridische basis van een ruimtelijke plan, zoals dit 
bestemmingsplan. De toelichting heeft geen juridische status, maar vormt het 
beleidsdocument bij het plan. Wel zijn wij van mening dat de toelichting moet 
kloppen en volledig moet zijn. Om die reden zal de toelichting worden aangepast en 
zal de aanwezigheid van de woningen van reclamanten - waar  van toepassing -   
genoemd worden. Voorts is gebleken dat gebruik is gemaakt van een oude foto  
waarop de betreffende woningen nog niet  staan.  Er zal een recente(re) foto 
worden opgenomen.

11. Ten tijde van de “Ruimtelijke visie Ouder-Amstel Schoolweg Noord” 
van 11 december 2009 en 15 februari 2010 en de principe 
instemming met dit bouwplan (13 december 2016) waren de 

Inderdaad waren de woningen van reclamanten ten tijde van de genoemde data nog 
niet gebouwd. Wel was bij ons reeds bekend dat er ter plaatse een 
appartementengebouw gerealiseerd zou gaan worden. Daarvoor was een 



woningen van reclamanten  op de huidige locatie nog niet gebouwd. omgevingsvergunning verleend.
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1 Raadsvoorstel 2019/64: Startdocument Regionale Energie Strategie (RES) 

RAADSVOORSTEL

Nummer 2019/64

datum raadsvergadering : 26-09-2019
Onderwerp : Start proces Regionale Energiestrategie (RES) 

Noord-Holland Zuid.
portefeuillehouder : Axel Boomgaars
datum raadsvoorstel : 2 juli 2019

Samenvatting
In Parijs zijn in 2015 internationale afspraken gemaakt over klimaatdoelen. Onder 
andere zijn daarbij CO2 reductieplafonds vastgelegd:49% CO2 reductie in 2030 en 
uiteindelijk 95% CO2 reductie in 2050. Nationaal vindt uitwerking daarvan plaats in 
het Klimaatakkoord. Dat bevat tal van maatregelen. Via het Interbestuurlijke 
Programma (IBP) is besloten tot een meerjarige nationale aanpak met Regionale 
Energie Strategieën (30 RES-regio’s). 
Ouder-Amstel maakt samen met de andere Amstellandgemeenten deel uit van de 
RES-regio Noord-Holland Zuid (NHZ) waarvoor een RES moet worden vastgesteld. 
Bijgevoegd is het start proces met procesafspraken. Deze vormt het spoorboekje 
om te komen tot een RES Noord-Holland Zuid. De inhoudelijke lokale afwegingen en 
keuzes volgen gaandeweg het proces.

Wat is de juridische grondslag?
Via het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het bereiken van klimaatdoelen 
waaronder de noodzakelijke CO2 reductie. Een van de te nemen maatregelen betreft 
de vaststelling van Regionale Energiestrategieën (RES). Daarin wordt tot het jaar 2030 
de opgave van ‘grootschalige duurzame elektriciteit opwek’ en ‘duurzame warmte-
voorziening’, zoals benoemd in het Klimaatakkoord, in grote lijnen uitgewerkt. 

Na vaststelling van de definitieve RES 1.0 door de gemeenteraad (medio 2021) wordt 
de ruimtelijke opgave van de RES opgenomen in de provinciale en gemeentelijke 
omgevingsvisies/-plannen en in het beleid van de waterschappen. Een omgevingsvisie 
en RES kent geen mogelijkheid tot bezwaar. Pas zodra de ruimtelijke opgave vertaald 
wordt naar een omgevingsplan of omgevingsbesluit is er mogelijkheid tot bezwaar. 

Wat is de voorgeschiedenis?
Internationaal zijn er afspraken gemaakt over klimaatdoelen. Nationaal vindt de 
uitwerking daarvan plaats in het Klimaatakkoord. Dat bevat tal van maatregelen, 
opgesteld via de zogenaamde Klimaattafels.
In het Interbestuurlijk Programma (IBP) is besloten tot een meerjarige nationale 
aanpak via Regionale Energie Strategieën. Er zijn 30 RES-regio’s. Ouder-Amstel maakt 
samen met de andere Amstellandgemeenten deel uit van de RES-regio Noord-Holland 
Zuid (NHZ). Iedere regio maakt zijn eigen RES.

In december 2018 is de conceptversie van het nationaal Klimaatakkoord gepresen-
teerd. Vervolgens is het Klimaatakkoord doorgerekend door het PBL en het CPB. 
Op 28 juni jl. heeft het kabinet haar plannen gepresenteerd. Dit najaar spreken 
gemeenten zich uit of de voorgestelde maatregelen en toezeggingen van het kabinet 
voldoende basis zijn om lokaal de energietransitie uit te kunnen voeren. Naar alle 
waarschijnlijkheid zal het Klimaatakkoord in het najaar van 2019 worden onder-
tekend. 



RAADSVOORSTEL

Vanaf het moment van ondertekening heeft elke regio zes maanden de tijd om een 
concept-RES op te leveren. Daarna zijn er twaalf maanden voor de vaststelling van de 
RES (versie 1.0.). Uiteindelijk worden alle regionale RES-sen verwerkt in één nationaal 
programma en vindt de ruimtelijke inpassing plaats via het (lokale) omgevingsbeleid.

Wat is er aan de hand? 
De opstelling van een RES moet in een kort tijdsbestek. Daarbij dient ook een zorg-
vuldig communicatie- en participatieproces doorlopen te worden. Dat alles vraagt om 
goede afspraken aan de voorkant van het proces. Daarvoor zijn in bijgevoegd start-
document (bijlage 1) procedurele kaders opgenomen zonder dat nu al inhoudelijke 
uitspraken gedaan worden over lokale oplossingen en keuzes. 
Bijgevoegd is het document met procesafspraken. Deze vormt het spoorboekje om te 
komen tot een RES Noord-Holland Zuid. De inhoudelijke lokale afwegingen en keuzes 
volgen gaandeweg het proces. Dit voorstel betreft dan ook geen startnotitie zoals u 
dat vanuit het college gewend bent, maar een voorstel tot een gezamenlijk proces met 
de regio NHZ.

In verband met het proces is het van belang dat gemeenten, Provincie en 
Hoogheemraadschap zoveel mogelijk een gelijk(tijdig) besluitvormingsproces volgen. 
In het IBP is ook afgesproken dat de besluitvorming over de uitvoering van de RES-en 
plaatsvindt via het omgevingsbeleid van gemeenten, provincies en Rijk en via het 
beleid van de Waterschappen. Voor het uitwerken en realiseren van de nationale 
doelen en afspraken met betrekking tot hernieuwbare energie (elektriciteit en warmte) 
is regionaal en lokaal maatwerk nodig. Het vraagt om nieuwe manieren van 
samenwerking tussen overheden, inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners.

Wat gaan we doen?
De RES is een document waarin tot 2030 de opgaven uit het Klimaatakkoord van 
‘grootschalige duurzame elektriciteit opwek’ en ‘duurzame warmtevoorziening’ in grote 
lijnen worden uitgewerkt. De RES heeft een horizon van 2030 met een doorkijk naar 
2050.
Het Rijk bepaalt hoeveel duurzame elektriciteit op land opgewekt moet worden (35 
TWh). De regionale overheden bepalen vervolgens gezamenlijk hoe, met wie en waar 
dit ingevuld kan worden. Daarnaast geeft de RES inzicht in het aanbod van duurzame 
warmtebronnen en de warmtevraag van de gebouwde omgeving en de daarvoor 
benodigde energie-infrastructuur. In de RES wordt ook opgenomen hoe de werk-
structuur, het besluitvormingsproces en het participatieproces voor de realisatie van 
de verschillende oplossingen is opgezet. 

Er wordt verder gebruik gemaakt van standaard rekenmethodes en aannames. Dit in 
verband met de vergelijkbaarheid en optelbaarheid van de regionale RES-en. Hierbij 
tekenen we aan dat we richting de stuurgroep RES NHZ zullen aangeven dat we het 
gebruik van de Klimaatmonitor als methodiek niet opportuun achten in geval van 
toerekening van snelwegverkeer dat door onze gemeente gaat. De (toevallige) 
aanwezigheid van snelwegen in onze gemeente leidt namelijk in de Klimaatmonitor tot 
een onevenredige toerekening van de energievraag. 

Ouder-Amstel is onderdeel van de RES-regio Noord-Holland Zuid. Binnen deze regio 
werkt Ouder-Amstel nauw samen met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen 
en Uithoorn. Op de schaal van deze gemeenten wordt een deel-RES opgesteld. 
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Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Hoe ziet ons energielandschap er in 2030 uit, en hoe in 2050? Door akkoord te gaan 
met het voorliggende proces voor de RES worden de kaders voor de regio Noord-
Holland Zuid vastgesteld die het mogelijk maken om dit grondig te gaan onderzoeken, 
zonder nu al uitspraken te doen over inhoudelijke oplossingen en keuzes. Het is een 
proces waaraan de betrokken partijen zich committeren. Dit proces moet leiden tot 
een definitieve RES (versie 1.0), die voorjaar 2021 aan de raad ter vaststelling zal 
worden voorgelegd. De uiteindelijke uitvoering en samenhangende besluitvorming zal 
vervolgens in een later stadium plaatsvinden via het omgevingsbeleid van de 
gemeente. 

In de RES zal worden uitgegaan van bewezen technieken (o.a. energie via wind of 
zon). Vanzelfsprekend zal ook gezocht worden naar innovatieve oplossingen, zoals bv 
de mogelijkheden van aquathermie en geothermie (warmte uit water en bodem) om 
zo invulling te geven aan de vraag naar duurzame energie- en warmtebronnen. 
Vooralsnog is het echter niet realistisch om hier op dit moment mee te rekenen. De 
RES zal daarom tweejaarlijks worden geüpdatet, zodat nieuwe ontwikkelingen en 
technieken ook een plaats krijgen in de gehele energietransitie. 

Wat zijn de gevolgen en risico’s?
Financieel
Via het landelijke programma RES wordt ná ondertekening van het Klimaatakkoord 
per jaar (gedurende 3 jaar, 2019, 2020, 2021) budget beschikbaar gesteld voor de 30 
RES-regio’s. Voor de RES NHZ is er ca € 600.000 per jaar beschikbaar. Dit bedrag zal 
worden ingezet voor de programma-organisatie, onderzoeksgeld, participatie, proces-
kosten, communicatiemiddelen en dergelijke. De landelijke bijdrage is bestemd voor 
het ondersteunen van de gemeenten bij het opstellen van de RES.
Van de gemeenten en waterschappen wordt verwacht eigen ambtelijke capaciteit 
beschikbaar te stellen en bij te dragen in de kosten voor voorzieningen (zaalhuur, 
catering) ten behoeve van lokale en regionale ateliers. De kosten hiervoor worden 
betrokken bij het opstellen van de begroting 2020 e.v. Voor 2019 verwachten we 
dat hiervoor ca € 7.000 benodigd is voor voorzieningen en voor 2020 ca € 6.000. 
Hierin is voorzien via de Burap en de begrotingsvoorstellen 2020.

Juridisch
Na vaststelling van de RES 1.0 (2021) door de gemeenteraden wordt de ruimtelijke 
opgave van de RES opgenomen in de provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies en 
omgevingsplannen en in het beleid van de waterschappen. Een omgevingsvisie en een 
RES kennen wel inspraakmogelijkheden maar er kan geen bezwaar ingediend worden. 
Pas als de ruimtelijke opgave vertaald wordt naar een omgevingsplan of omgevings-
besluit is er mogelijkheid tot bezwaar. 

Opstelling VNG
Via de VNG hebben de gemeenten richting het Rijk aangegeven dat de energie-
transitie haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar moet zijn voor de samenleving. Naast 
de juiste bevoegdheden moeten de gemeenten ook een vergoeding krijgen voor de 
toename van taken en verantwoordelijkheden bij de uitvoering.

Deze VNG-lobby is nog gaande en in het najaar zal daar meer duidelijkheid over 
moeten komen. Zo komt er een onderzoek naar de uitvoeringslasten voor gemeenten 
over de volle breedte van het klimaatakkoord (artikel 2 Financiële Verhoudingswet). 
Verder is woonlastenneutraliteit voor bewoners het uitgangspunt voor de energie-
transitie. De VNG zal in dat kader nog een extra ALV bijeen roepen om samen met alle 
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gemeenten te bepalen of voldoende tegemoet wordt gekomen aan de gestelde voor-
waarden om de feitelijke uitvoerbaarheid van het Klimaatakkoord als gemeente op een 
goede manier ter hand te kunnen nemen.

Andere risico’s?
Op dit moment is er nog geen zekerheid wanneer het Klimaatakkoord getekend gaat 
worden en in welke mate aan de VNG-eisen tegemoet gekomen zal worden. 
Het Rijk spreekt over ondertekening ‘rond de zomer´, anderen hebben het over 
september of later. De koepels zoals de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) en 
het Inter Provinciaal Overleg (IPO) kunnen niet eerder dan september tekenen. 

Ook is er een kans dat het Klimaatakkoord helemaal niet ondertekend gaat worden. In 
dat geval krijgt de Startnotitie RES Noord Holland Zuid geen of een andere status. Als 
dit aan de orde is zal er een nieuwe bestuurlijke ronde komen over de vervolgstappen 
(doorgaan, vertragen of stoppen). Verder bestaat het risico dat de vastgestelde doelen 
niet binnen de geplande tijd en budgetten behaald kunnen worden. Om dit te 
voorkomen wordt vanuit het RES programma strak gestuurd op het identificeren en 
beheersen van de risico’s (overzicht is opgenomen in de startnotitie). 

Met de RES wordt de energietransitie meer zichtbaar: er ontstaan plannen voor 
(lokale) windmolens en/of zonneweides die grote impact kunnen hebben op de 
leefomgeving. Vanuit het gemeenschappelijke ondersteuningsprogramma krijgen de 
gemeenten hulp bij het voeren van een goede communicatiecampagne en 
participatiestrategie voor en met bewoners, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties, zoals bv lokale energiecoöperaties.   

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Het gemeenschappelijke ondersteuningsprogramma voorziet in lokale informatieve 
bijeenkomsten en werksessies (ateliers). Die sessies worden voor zowel raadsleden, 
stakeholders (natuurorganisaties, energiecoöperaties etc.) als bewoners en bedrijven 
georganiseerd. Op 9 april 2019 heeft er al een informatieavond voor raadsleden over 
de RES en warmtetransitie visie plaatsgevonden. Zoals aangegeven zullen er na 
akkoord van de gemeenteraden op onderliggend proces meer sessies gaan volgen. 

Wat is het vervolg?
Met de vaststelling van het  proces voor de RES committeert de gemeenteraad zich 
aan het gezamenlijk proces dat gevolgd gaat worden om te komen tot een regionale 
energiestrategie (RES NHZ). Dan start ook een communicatie- en participatieproces. 
Lokaal (per gemeente) en per (deel)regio worden thematische en ruimtelijke ateliers 
georganiseerd om informatie en input op te halen voor de RES. Door deze dialoog 
wordt de samenleving betrokken bij de opgave van de RES. 

Een en ander geeft het volgende tijdpad:
26 september 2019: behandeling procesdocument RES NHZ in gemeenteraad Ouder-

Amstel
Najaar 2019 : ondertekening van het landelijke klimaatakkoord
Najaar 2019 : (lokale en regionale) informatie- en kennissessies (ateliers) voor 

raadsleden, bewoners, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties 

Voorjaar 2020 : Concept RES NHZ gereed (Collegebesluit)
Voorjaar 2021 : RES NHZ als definitieve versie gereed (Raadsbesluit)



1 Raadsbesluit 2019/64: Startdocument Regionale Energie Strategie (RES) 
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Voorwoord 
 
Voor u ligt de startnotitie om te komen tot een Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Holland Zuid (NHZ).  In 
Regionale Energie Strategieën (RES) gaan we veel nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk brengen. 
Dit gebeurt in een land dekkend programma van 30 regio’s.  
 
Om de RES tot stand te brengen en om zoveel mogelijk regionaal gedragen keuzes via het RES-proces te borgen in 
de omgevingsvisie zullen we komend jaar binnen de regio samen werken met regionale overheden, 
maatschappelijke partners zoals energie coöperaties, netbeheerders (voor gas, elektriciteit en warmte), het 
bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners. Samenwerken met de hoofdletter S om regionale kansen en 
belemmeringen bij elkaar te brengen en met elkaar te wegen. Elkaar ook over lokale (deelregio-) grenzen heen te 
versterken en te zorgen voor samenhang, te leren van elkaar en maken dat één en één drie wordt. Doel hierbij is 
om met de regio maximaal bij te dragen aan de opwekking van duurzame elektriciteit (35 TWh), de warmtetransitie 
in de gebouwde omgeving (van fossiele naar duurzame bronnen) en de daarvoor benodigde energie-infrastructuur.  
Deze keuzes worden vertaald naar gebieden, projecten en naar de implementatie en uitvoering van die projecten.  
 
De regio NHZ omvat een gevarieerd gebied en strekt zich uit van IJmuiden tot Hilversum en van de Beemster tot de 
Haarlemmermeer. De regio beschikt onder meer over twee luchthavens, zeehavens, het financiële centrum van 
Nederland, de bloemenveiling van Aalsmeer, Media Valley en clusters van creatieve bedrijven. Daarnaast kenmerkt 
de regio zich door een aantal innoverende industriële clusters, tal van aantrekkelijke historische steden en een grote 
landschappelijke variëteit.  
 
De opgave waar we binnen deze regio voor staan is door zijn gevarieerdheid complex en de ruimtelijke inpassing 
van de klimaat- en energietransitie zal zeker in deze regio uitdagend zijn. De beschikbare ruimte is beperkt en 
ruimtelijke beperking als gevolg van bijvoorbeeld de twee luchthavens, de industrie, de gebouwde omgeving en 
beschermde natuurgebieden vragen om flexibiliteit en innovatie bij het vertalen van de klimaatambities naar 
locaties en projecten. 
 
Tegelijkertijd kenmerkt onze regio zich als een economisch sterke regio, die mede door de diversiteit goed in staat is 
om met transities om te gaan. 
Als stuurgroep zien we de Regionale Energie Strategie daarom als kans om met elkaar aan de slag te gaan met de 
energietransitie en door het inzetten van onze flexibiliteit en innovatiekracht de regio economisch nog verder te 
versterken en tegelijkertijd een aantrekkelijke regio te blijven om in te wonen, werken en recreëren.  
 
Stuurgroep Regionale Energie Strategie NHZ 
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Inleiding  
 
Met het sluiten van het nationaal Klimaatakkoord gesloten is vormgegeven aan de Nederlandse uitwerking van de 
internationale klimaatafspraken van Parijs (2015), waarin is overeengekomen dat de opwarming van de aarde ruim 
onder de 2 graden moet komen (streven is 1,5 graad). Met het Klimaatakkoord zet Nederland de volgende stap op 
weg naar een totale energietransitie, met als einddoel  95% CO2 reductie in 2050. Als tussenstap op weg naar het 
einddoel is afgesproken om het eerste ijkpunt te zetten op 2030, met als doelstelling 49% CO2 reductie ten opzichte 
van 1990. Om dit te bereiken zijn in het Klimaatakkoord vele maatregelen benoemd, onderverdeeld in vijf 
onderwerpen: duurzame elektriciteitsopwekking, gebouwde omgeving, landbouw en landgebruik, mobiliteit en 
industrie.  
  
De regio’s aan zet 
Voor het uitwerken en realiseren van de nationale doelen en afspraken is regionaal en 
lokaal maatwerk nodig. Het vraagt om nieuwe manieren van intensieve samenwerking 
tussen overheden, netwerkbeheerders, inwoners, bedrijven en maatschappelijke 
partners. Daarom hebben de overheden in het Interbestuurlijke Programma (IBP 
februari 2018) afgesproken een meerjarige programmatische nationale aanpak met land 
dekkende Regionale Energie Strategieën (30 regio’s) uit te werken (landelijk programma 
RES1). In het IBP is ook afgesproken dat de besluitvorming over de uitvoering van deze 
strategieën plaatsvindt via het omgevingsbeleid van gemeenten, provincies en Rijk en 
via het beleid van de Waterschappen (o.a. waterbeleidsplannen). De regio Noord - 
Holland Zuid (NHZ) is één van deze 30 RES-regio’s van Nederland.  
 
Deze startnotitie heeft een vrij technisch karakter: u leest de doelstellingen van het 
programma, de aanpak en kaders om te komen tot een gedragen regionale 
energiestrategie (RES). Binnen de regio NHZ is in de afgelopen periode vooruitlopend op de ondertekening van het 
Klimaatakkoord al veel gebeurd. Op verschillende momenten is met belanghebbenden het gesprek gezocht om met 
elkaar het belang van de energietransitie te benadrukken. Kansen zijn in kaart gebracht en belemmeringen met elkaar 
besproken. Deze gesprekken vormen een goed vertrekpunt voor de verdere invulling van de RES. Daarnaast zijn alle 
gemeenteraden, de Provinciale Staten, het algemeen bestuur van de Waterschappen, bestuurders uit de regio en 
vele regionale stakeholders geïnformeerd over het RES proces.  
 
Vanuit belanghebbenden, de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen in 
de regio NHZ is aandacht gevraagd voor een transparant proces en zorgvuldige participatie. Daarnaast is binnen het 
proces veel aandacht voor ruimtelijke inpassing van hernieuwbare opwek en opslag, een eerlijke koppeling van 
warmte aanbod en warmte vraag en de hiervoor benodigde infrastructuur voor warmte en elektriciteit. We zoeken 
hierbij naar (economische) kansen voor de regio. Ook werd nadrukkelijk gevraagd om innovatie en eigen initiatief als 
uitgangspunt te nemen. Aan deze oproep geeft het proces tot een regionale energiestrategie gehoor. 
 
Deze startnotitie vormt de start van het proces om het komend jaar te komen tot een gedragen regionale 
energiestrategie (RES). Het doel is een verdere concretisering en realisatie van projecten tot aan 2030. De borging 
van de RES in het omgevingsbeleid gaat daaraan bijdragen. Door de periodieke (2 jaarlijks) evaluatie en gezamenlijk 
herijking wordt ingespeeld op de bewegende context van de energietransitie-opgave. Het proces om te komen tot 
een energiestrategie is daarmee een samenspel waarin van alle deelnemers wordt gevraagd om hun kennis, 
creativiteit en tijd in te zetten. Het zal niet alleen gaan om een simpele optelsom van initiatieven, er zal ook gezocht 
worden naar de samenhang en overlap, waarbij het streven om elkaar maximaal uit te dagen in samenwerking niet 
zal worden geschuwd, uiteraard zonder daarbij de eigen autonomie aan te tasten. De bewoners en bedrijven in de 
regio’s worden niet alleen betrokken bij de strategie, maar zullen ook veel zeggenschap krijgen over de projecten en 
opwekinstallaties. Voor een geslaagde energietransitie gaan 'top down' en 'bottom-up' hand in hand. Daarbij zullen 
de minder draagkrachtige burgers niet vergeten worden. 
 
  

                                                      
1 Het landelijk programma RES wordt ingevuld door IPO, VNG, UVW en de ministeries van BZK en EZK 

Figuur 1: Indeling energie-regio's 
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1. De betekenis van de Regionale Energie Strategie voor de regio 
 

Ambities Noord-Holland Zuid 
De opgave waar de regio NHZ voor staat is complex en de ruimtelijke inpassing van de klimaat- en energietransitie zal 
zeker uitdagend zijn. NHZ kenmerkt zich als een gevarieerd gebied waarin gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt, 
kortom een gebied waarbinnen wordt geleefd. Voor wat betreft het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving 
zijn er verschillende opgaven: het stedelijke gebied met een hogere bebouwingsdichtheid vraagt om andere 
oplossingen dan de bebouwing in het landelijke gebied; de bebouwing binnen het duingebied langs de kuststreek 
vraagt om andere oplossingen dan de bebouwing in het bosrijke gebied meer landinwaarts.  
Maar de energietransitie biedt ook kansen voor de regio NHZ: 

• De regio is op andere gebieden ook in transitie, zoals de woningbouw, de landbouw en de bereikbaarheid. 
Deze andere transities bieden kansen voor de energietransitie. Gedacht kan worden aan meervoudig ruimte 
gebruik of het tijdelijk inzetten van ruimtelijke pauze gebieden, waardoor flexibel met de energietransitie kan 
worden omgegaan. Daarnaast ziet de landbouwsector, mits een goed handelingsperspectief en een positief 
prikkelend instrumentarium voor handen zijn, kansen op het gebied van onder meer duurzame 
energieopwekking en koolstofvastlegging in de bodem; 

• De energietransitie biedt ook economische kansen. Werk- en denkkracht hebben zich in de regio op 
verschillende velden geconcentreerd en de aanwezige industrie vormt een motor voor regionale 
ontwikkeling. Het stimuleren van duurzame energie staat binnen de regio al hoog op de agenda, evenals 
energiebesparing. Leren van elkaar vormt daarbij een belangrijke ingang. Voorbeelden zijn de toepassing van 
geothermie in de bestaande bouw in Haarlem en  IJmond, het nieuwe warmtenet in Zaanstad, de pilot 
Purmerend aardgasvrij en de gecombineerde warmte-CO2-opgave bij de Greenport en de vele energie 
coöperaties  met hun duurzame energieprojecten. Een ander spoor is het ontwikkelen van gereedschappen 
om energie en verduurzaming onderdeel uit te laten maken van de afwegingen in het ruimtelijk-economisch 
domein. 

• Er liggen kansen bij het tot stand brengen van energieprojecten als deze projecten (ook) lokaal eigenaarschap 
hebben, door de opbrengsten van de projecten terug te laten vloeien naar de lokale maatschappij. De 
ervaring leert dat hierdoor het draagvlak, eigenaarschap en betrokkenheid van inwoners, bedrijven en 
andere relevante partijen toeneemt. 

 

 
In de Economische Verkenningen MRA stelde de Amsterdam Economic Board dat steeds duidelijker 
wordt dat we leven in het tijdperk van de New Geography of Jobs. Dit houdt in dat economische 
activiteit zich concentreert in economische regio’s met een productief en innovatief klimaat voor 
kennisintensieve instellingen, bedrijven en werknemers. Met zijn economische structuur (waarin 
gespecialiseerde, kennisintensieve dienstverlening een belangrijke plaats inneemt), onderwijsinstellingen, 
infrastructuur en voorzieningenniveau is de MRA een van de hoofdrolspelers in deze nieuwe economische geografie. 
 

 
Bij het vertalen van de landelijke en regionale klimaatambities naar locaties en projecten met het streven naar zeker 
50% lokaal eigendom, biedt de RES straks inzicht in de maatschappelijke en ruimtelijke consequenties. De RES zal 
enerzijds dilemma’s en anderzijds economische mogelijkheden in beeld brengen. 
 

Energietransitie al in uitvoering 
Er is al een flinke opgave voor windenergie in uitvoering in de regio, waaronder bijvoorbeeld windturbines in het 
Noordzeekanaalgebied (zie tabel 1). Daarmee is een belangrijke stap gezet richting 2030, want alle gerealiseerde en 
geplande grootschalige opwek telt mee in de RES.  
 

Type opwek (gerealiseerd en in voorbereiding) Noord-Holland Zuid 

Wind op Land 2020  Gerealiseerd: 0,62 TWh1 

Grootschalig zon: zonneparken2 Gerealiseerd:  0,020 TWh 
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Tabel 1: Grootschalige opwek (zon en wind) reeds gerealiseerd of in voorbereiding 
1Aanname: bij 2800 vollast uren, conform gemiddelde windmolen in Noord Holland 
2Definitie: alle grond- en watergebonden zonne-opstellingen.  
3Bron: overzicht `SDE Projecten in beheer januari 2019’ 

 
Ook op het gebied van de warmte transitie vindt al de nodige uitwerking plaats. Naast dat er al op een aantal 
plekken een warmtenet operationeel is, wordt ook hard gewerkt aan het realiseren van nieuwe warmtenetten of 
uitbreiding van bestaande.   
 

Wat is een RES? 

De RES is een document waarin tot het jaar 2030 de opgaven van ‘duurzame elektriciteit opwek’ en 
‘aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving’ uit het Klimaatakkoord zijn uitgewerkt. Het Rijk bepaalt 
hoeveel duurzame energie opgewekt moet worden in 2030 (35 TWh2), de decentrale overheden bepalen hoe, 
met wie en waar dit ingevuld wordt. Daarnaast geeft de RES inzicht in het aanbod van duurzame 
warmtebronnen en de warmtevraag van de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde energie-
infrastructuur. In de RES wordt ook opgenomen hoe de werkstructuur, het besluitvormingsproces en het 
participatieproces is opgezet. Uitgangspunt is dat er gebruik gemaakt wordt van de standaard landelijke 
rekenmethodes en aannames, voor de vergelijkbaarheid en optelbaarheid van de RES-en. De RES heeft een 
horizon van 2030 met een doorkijk naar 2050.  
De RES is geen integrale afwegingskader in de zin van het ruimtelijk beleid, maar een voornemen waaraan de 
betrokken partijen zich committeren. De integrale afweging wordt gemaakt in het proces van de 
omgevingsvisie. De RES biedt kansen en geeft de gemeente een instrument om meer inzicht te krijgen in hun 
ambities die deels ook de gemeentegrens overschrijdt. Elke gemeente bepaald zelf welke maatregelen binnen 
de gemeente genomen kunnen worden. 
 

Waarom een landelijk doel van 35 TWh? 
Eén van de belangrijkste bronnen van CO2 is het verbranden van fossiele brandstoffen. Een maatregel om CO2 

uitstoot te beperken is  bijvoorbeeld het afbouwen van  het verbranden van kolen voor onze energieopwekking. 
Met het afbouwen van energieopwekking uit fossiele brandstoffen zullen alternatieve duurzame energiebronnen 
ingezet worden. 
 
Om 49% CO2 reductie in 2030 te behalen is grootschalige opwek van energie nodig, omgerekend betekent dit een 
hernieuwbare elektriciteitsbehoefte van 84 TWh in 2030. Voor de productie van hernieuwbare elektriciteit op zee 
wordt uitgegaan van circa 49 TWh. Voor grootschalige opwek op land is de ambitie 35 TWh productie. Daarnaast 
wordt verwacht dat de toename van ‘kleinschalig zon op daken’3 een productie van totaal 7 TWh zal opleveren. 
Samen tellen de opwek op zee en land op tot de doelstelling van 84 TWh. 
 
Er is geen landelijke verdeelsleutel voor de doelstelling van 35 TWh grootschalige opwek op land. Het is juist de 
bedoeling om, middels het RES-proces en aan de hand van de gelijkwaardige regionale inzet, tot een bod te komen.  
 

Wie stelt de RES op? 
Om de RES tot stand te brengen werken decentrale overheden, maatschappelijke partners, netbeheerders (voor 
gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en inwoners komend jaar samen. Doel van het landelijk programma 
RES is om met de regio’s optimaal bij te dragen aan de opwekking van duurzame elektriciteit (landelijke opgave van 
35 TWh) en de warmtetransitie in de gebouwde omgeving.  
De Regio NHZ grijpt het proces daarnaast aan om reeds lopende ontwikkelingen bijvoorbeeld binnen de MRA te 
ondersteunen dan wel te versterken.  

                                                      
22 TWh = terrawattuur 
3 Kleinschalig zon op daken zijn de kleine zonne-installaties tot ca. 60 panelen, bijvoorbeeld op woningen. 

SDE-beschikt, niet gerealiseerd:  0,026 TWh 

Grootschalig zon: grote daken en overig3 Gerealiseerd: 0,053 TWh 

SDE-beschikt, niet gerealiseerd: 0,296 TWh 

Totaal  1,015 TWh  
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Planning en besluitvorming 
De RES is één van de onderdelen uit het Klimaatakkoord, de ondertekening van het Klimaatakkoord (verwachting 
tweede helft 2019) is het officiële startpunt van de RES.  
 
De deadlines voor het proces en de besluitvorming zijn als volgt vastgesteld (zie figuur 3): 

• De concept RES wordt 6 maanden na de formele ondertekening van het Klimaatakkoord onder voorbehoud  van 

besluitvorming (bij de RES 1.0) door de gemeenteraden vastgesteld door de colleges van gemeenten en 

Gedeputeerde Staten en de Dagelijks Besturen van de waterschappen en aangeboden aan het landelijk 

programma. De gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van het waterschappen worden 

geconsulteerd over dit besluit.  

Opmerking: de concept RES bevat (deels) besluiten die behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraden. 

Daarom besluiten de colleges van gemeenten hierover met een voorbehoud ten aanzien van besluitvorming (bij 

de RES 1.0) door de gemeenteraden.  

• De RES 1.0 wordt 12 maanden na de formele ondertekening van het Klimaatakkoord vastgesteld door de 

gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemeen Besturen van het waterschappen en aangeboden aan het 

landelijke programma. 

Om snel te kunnen starten na ondertekening van het Klimaatakkoord en daardoor de 6 maanden goed te kunnen 
benutten, kiest  regio4 Noord-Holland Zuid er voor om de besluitvorming van de startnotitie los te koppelen van de 
ondertekening van het Klimaatakkoord en voor te leggen aan de gemeenteraden, Provinciale Staten PNH en het 
Algemeen Bestuur van HHNK, Rijnland en AGV (Waternet).  

   
 

Figuur 2: Planning Klimaatakkoord en RES (bron: Landelijke Handreiking RES voor regio’s) 

 

Het RES-traject kent een doorlooptijd tot 2030. Ten minste elke twee jaar wordt de RES gemonitord, geactualiseerd 
en vastgesteld (RES 2.0 en verder). Behaalde resultaten, ontwikkelingen rond warmtebronnen en locatiekeuzes voor 
hernieuwbare opwek worden doorgevoerd in de geactualiseerde RES. Hier zal ook besluitvorming over plaatsvinden 
door de  gemeenteraden, Provinciale Staten PNH en het algemeen bestuur van  de waterschappen. Na de 
vaststelling van de RES 1.0 wordt de ruimtelijke opgave verankerd in het omgevingsbeleid, dit betreft de uitvoering 
van de RES en geeft momenten voor besluitvorming. 
 

                                                      
4 : De deelregio Haarlemmermeer vormt hierop een uitzondering: Haarlemmermeer brengt eerst een procesnotitie (met als bijlage de 
SN) in de raad en zal na het sluiten van het Klimaatakkoord de SN ter besluitvorming aan de raad voorleggen. 
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Landelijke kaders voor de concept RES en RES 1.0 
De RES heeft een horizon van 2030 met een doorkijk naar 2050. In de landelijke handreiking RES5 is beschreven uit 
welke onderdelen de RES bestaat. Aan de hand van de volgende criteria wordt de inzet van de regio kwantitatief 
door het Nationaal Programma RES gewaardeerd: 
 
Opgave elektriciteit: 
A. Een vastgestelde ambitie van het te realiseren regionale aandeel van de landelijke opgave van 35 TWh  
B. Vertaling van de kwantitatieve ambitie onder A. naar ruimtelijke impact met: 

1. Projectlocaties van (geprojecteerde) energieprojecten onder het Energieakkoord (concept RES). 
2. Globale zoekgebieden ter invulling van de doelstelling van het Klimaatakkoord (concept RES). 
3. Concrete locaties ter invulling van de doelstelling van het Klimaatakkoord (RES 1.0). 
4. Projectlocaties ter invulling van de doelstelling van het Klimaatakkoord (RES 2.0). 

C. Een netwerkanalyse van de energie-infrastructuur die in samenspraak met netbeheerder is opgesteld. Hierin is 
het bestaand en toekomstig netwerk uitgewerkt, op basis waarvan locaties en zoekgebieden onder 1 en 2 zijn - 
of kunnen worden- aangesloten. In de netwerkanalyse zijn consequenties inzichtelijk gemaakt voor ruimtelijke 
inrichting, bekostiging, en planning  

 
Opgave gebouwde omgeving: 
D. Een Regionale Structuur Warmte (RSW) met een geografisch en gevalideerd overzicht van alle bestaande en 

toekomstige duurzame warmtebronnen (restwarmte, biomassa, geothermie en aquathermie), de potentiële 
warmtevraag en overzicht van warmte-infrastructuur. Deze RSW is in samenspraak met de netbeheerder(s) en 
relevante (huidige en toekomstige) stakeholders ontwikkeld. In de RSW zijn temperatuur, capaciteit en 
vervangingsdata opgenomen (concept RES). 

E. Een beschrijving van de wijze waarop de beschikbare warmtebronnen en de potentiële warmtevraag naar 
verwachting op een logische, efficiënte en betaalbare wijze kan worden gekoppeld (indicatie in concept RES, 
uitwerking in RES 1.0). 

F. Op basis van de onder B genoemde afweging wordt een eerste regionale toewijzing van het warmteaanbod 
gemaakt. Hierin is inzichtelijk gemaakt welke consequenties de RSW heeft voor warmte-infrastructuur. Verdere 
uitwerking vindt plaats in de transitievisie warmte van iedere gemeente (2021 verplicht). 

 
Aan de hand van de volgende criteria wordt de regionale RES kwalitatief gewaardeerd: 
 
Organisatie en proces: 
G. Het voorgestelde en doorlopen besluitvormingsproces wat leidt tot: 

• Concept RES: Bestuurlijk akkoord van alle betrokken gemeenten, provincie en waterschap; 

• RES 1.0: Goedkeuring en vaststelling van de RES in alle raden (gemeenten), Staten (provincie) en de 
Algemene Vergadering (waterschap) en borging van de verankering in het omgevingsbeleid. 

H. De wijze hoe participatie is voorgesteld, ingericht en doorlopen in de totstandkoming van de RES en welke 
relevante stakeholders zijn gesproken en betrokken in het proces. Hierbij wordt beschreven hoe partijen 
kunnen participeren bij de totstandkoming van de RES als ook participatie bij de totstandkoming van projecten 
voor energieopwekking en de realisatie van de warmteprojecten. 

I. Een uitwerking en beschrijving van de organisatie en werkstructuur inclusief mijlpalenplanning en de wijze hoe 
dit is geborgd/ vastgelegd.  

 
Inhoudelijk: 
J. Een beschrijving van de toegepaste ruimtelijke ordenende principes in de RES. Heeft er bijvoorbeeld 

afstemming met andere ruimtelijke belangen in het gebied plaatsgevonden? Zijn er zogenaamde 
meekoppelkansen (meerdere ambities realiseren) benut? En een procesbeschrijving hoe de RES wordt 
opgenomen bij de integrale ruimtelijke afweging in de omgevingsvisie. 

K. Inspanningen voor de andersoortige energieplannen (bijv. kleinschalig zon op dak, energiebesparing, innovaties, 
CO2 transport en - gebruik, aanjagen van waterstof economie) wegen niet mee in de kwantitatieve beoordeling, 
maar kunnen meegenomen worden in een inhoudelijke onderbouwing.  

L. Meetbaarheid: Voor de vergelijkbaarheid en optelbaarheid wordt gecheckt of de standaard aannames, 
uitgangspunten en rekenregels, zoals beschreven in de landelijke handreiking zijn toegepast. 

                                                      
5 Zie voor de landelijke handreiking RES deze link 
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Afbakening RES 
De RES gaat over de opgaven Gebouwde omgeving en Elektriciteit, als twee van de vijf opgaven uit het 
Klimaatakkoord. Deze opgaven staan echter niet op zichzelf. Daarom zal in de RES NHZ waar mogelijk ook de relatie 
met de andere opgaven worden meegenomen, zoals maatregelen voor duurzame mobiliteit, industrie of landbouw 
en landgebruik. Deze andere opgaven worden meegenomen in het bepalen van de impact voor de energie-
infrastructuur. Er wordt echter geen strategie ontwikkeld voor deze opgaven; ze worden belegd in bestaande 
werkstructuren van de regio. De Regio NHZ kiest er daarnaast nadrukkelijk voor om de andersoortige 
energieplannen (zoals innovaties, CO2 transport en - gebruik, aanjagen van waterstof economie) binnen de RES 
inzichtelijk te maken en waar mogelijk aan te jagen en op te schalen. 
Zo is  binnen het samenwerkingsverband MRA  de ambitie uitgesproken een duurzame, internationaal 
concurrerende metropoolregio te zijn die minder afhankelijk is van externe bronnen. Om dit doel te bereiken, 
zetten we binnen de Metropoolregio reeds in op het realiseren van een circulaire economie. Dit betekent dat 
producten en grondstoffen na gebruik worden ingezet om nieuwe waarden te genereren. Dit heeft positieve 
effecten op de milieu- en leefkwaliteit. Het levert ook economisch rendement en kansen op. Dankzij de logistieke 
hubfuncties, creatieve bevolking en innovatieve bedrijven kan de regio internationaal voorloper worden op het 
gebied van de circulaire economie. 
Parallel aan deze inzet onderneemt de regio actie om de klimaatverandering tegen te gaan. Het stimuleren van 
duurzame energie staat hoog op de agenda, evenals energiebesparing. Leren van elkaar vormt daarbij een 
belangrijke ingang. 

 

Doorrekening en beoordeling  
Vanuit de regio NHZ wordt de concept-RES via het Nationaal Programma RES ter doorrekening aan het Planbureau 
voor de Leefomgeving (PBL) aangeboden. Deze doorrekening wordt gebaseerd op de uitgangspunten, aannames en 
rekenregels die zijn vastgelegd in de ‘Handreiking RES’. De doorrekening biedt inzicht in de mate waarin de 
regionale inzet optelt tot het bereiken van de nationale klimaatdoelstellingen. De concept-RES wordt daarnaast 
kwalitatief beoordeeld door het Nationaal Programma RES. Als de RES in onvoldoende mate voldoet aan de 
nationale doelstelling, dan wel de kwalitatieve beoordeling van het doorlopen proces laag is, wordt de regio 
verzocht om het bod van de RES te verhogen of te verbeteren. De Koepels (VNG, IPO, UvW) en het Rijk houden 
daarbij rekening met de regionale context (verworven draagvlak, participatie en opwekpotentieel) en de zeer korte 
doorlooptijd. Doelstelling is dat het aanbod van de regio NHZ tezamen met de andere 29 regio’s optelt tot de 
landelijke opgave van 35 TWh. Indien dit niet het geval is, moet - in de 6 maanden na de beoordeling door het PBL - 
de nog resterende opgave door de 30 regio’s onderling verdeeld worden. Als de regio’s niet zelf tot een verdeling 
komen, zal daarvoor een gezamenlijke verdeelsystematiek worden toegepast. Deze verdeelsystematiek wordt 
voorafgaand aan de eerste oplevering van de concept-RES ontwikkeld, door de decentrale overheden in 
samenwerking met PBL en in gezamenlijke verantwoordelijkheid met de ministeries van EZK en BZK. De 
maatschappelijke partijen geven input voor de verdeelsystematiek.   

 

Juridisch kader 
De Nederlandse opgave voor 2050 is bekrachtigd in het internationale Klimaatakkoord (Parijs, 2015). In 2017 heeft 
de Eerste Kamer ingestemd met het internationale Klimaatakkoord, waardoor de opgave voor 2050 wettelijk is 
vastgelegd. De huidige doelstellingen voor de energietransitie komen vooral voort uit het Klimaatakkoord. Het 
Klimaatakkoord vormt het kader voor de RES: Om klimaatverandering tegen te gaan wil de Nederlandse overheid 
49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 dan in 1990. De ondertekening van het Klimaatakkoord 
(verwachting juni 2019) is voorwaardelijk voor de start van het RES proces. Het Klimaatakkoord is echter geen 
juridisch kader. De RES is één van de instrumenten om invulling te geven aan het Energieakkoord en de Klimaatwet, 
dit zijn de juridische kaders van de RES. In de Klimaatwet is de opgave ‘49% CO2 besparing in 2030’ vastgelegd. 
Inmiddels is de Klimaatwet door de Tweede Kamer. Na de verkiezingen van de waterschappen en provinciale staten 
gaat de Klimaatwet naar de Eerste Kamer voor goedkeuring.  

 
Na vaststelling van de definitieve RES 1.0 (2020) wordt de ruimtelijke opgave die volgt door uitvoering van de RES 
vastgelegd in de provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies / plannen en het beleid van de waterschappen. 
Streven is dat de RES binnen een jaar na vaststelling van de RES 1.0 is verankerd in vastgesteld omgevingsbeleid, 
waarna de actualisatie van de RES (2.0 en verder) wordt meegenomen in de cyclus van het actualiseren van het 
omgevingsbeleid.  
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Binnen de Omgevingswet die per 2021 ingaat is voorzien in interventie instrumenten, indien de doelstellingen (van 
de RES) niet gehaald worden. In eerste instantie gebeurt dit in ‘goed overleg’, bij projecten van nationaal en 
provinciaal belang kan er vanuit het rijk of provincie een projectbesluit (i.p.v. inpassingsplan) worden genomen. Het 
is daarom belangrijk dat de regionale en lokale plannen worden afgestemd met de nationale opgave. In de 
Nationale Omgevingsvisie zal de opgave voor het klimaat worden beschreven.  
 
Op een Omgevingsvisie en de RES is geen mogelijkheid tot beroep. Pas als de ruimtelijke opgave hiervan vertaald 
wordt naar de uitvoering in een omgevingsplan of omgevingsbesluit is er mogelijkheid tot beroep. Het is wel 
belangrijk om in de fase van het opstellen van de RES continu een zorgvuldig participatieproces (verdrag van 
Aarhus6) te doorlopen. Tijdens dit proces moeten belangen worden afgewogen en milieueffecten in beeld worden 
gebracht. Onderzoek dat gedaan is voor bestaand beleid kan hierbij worden gebruikt. De fases van een MER-
procedure komen overeen met het RES-proces; de landelijke handreiking RES beschrijft de stappen van een MER-
procedure (startdocument, participatie, afweging van belangen). Als het RES proces zorgvuldig doorlopen wordt 
(o.a. participatie) en de belangen goed worden afgewogen, dan voldoet het product RES aan de voorwaarden van 
een MER. 
 

Ondersteuning  van het Rijk / Nationaal Programma RES 
Het Rijk stelt voor 2019, 2020 en 2021 per jaar 22,5 miljoen euro ter beschikking voor ondersteuning van het 
Nationale Programma RES. Daarvan wordt per jaar 7,5 miljoen euro benut voor de nationale programma-organisatie 
en de ontwikkeling van data-infrastructuur, 3 miljoen euro per jaar is voor ondersteuning vanuit de 
participatiecoalitie (maatschappelijke partijen). Er is dus 12 miljoen euro per jaar beschikbaar voor ondersteuning 
van het RES-proces in de dertig regio’s. Deze middelen komen beschikbaar na ondertekening van het 
Klimaatakkoord. Daarnaast geeft het Rijk vanuit zijn bevoegdheden maximaal ruimte aan de energietransitie, 
bijvoorbeeld door het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving of door de inzet van eigen gronden.   
 
Het Nationaal Programma RES heeft tot doel om de RES-vorming in de regio’s te monitoren, kennisdeling te 
faciliteren, specifieke ondersteuning te bieden aan regio’s en om bovenregionale vraagstukken in kaart te brengen. 
Zo wordt in opdracht van het Nationaal Programma RES een landelijke dataset voor de RES-regio’s ontwikkeld, 
waarvan gebruik gemaakt wordt bij het opstellen van de RES. De regionale analysekaarten en datasets bieden 
inzicht in het energieverbruik, de energie infrastructuur in de regio (huidig en verwacht in 2030) en de maximale 
theoretische potentie voor duurzame opwek van elektriciteit en warmte. Het doel hiervan is dat de RES-regio’s 
vergelijkbare en optelbare resultaten voortbrengen. Deze landelijke datasets zijn in april 2019 opgeleverd.  
 
Op de website www.regionale-energiestrategie.nl wordt landelijk gecommuniceerd over de RES. Er wordt gewerkt 
aan een landelijke communicatiecampagne, met als doel ‘bewustwording van de samenleving’ en zo de 
energietransitie (opwek, besparing) te ondersteunen. Deze landelijke campagne wordt gestart na ondertekening van 
het Klimaatakkoord. 
  

                                                      
6 De essentie van het verdrag van Aarhus: "Elke Partij voorziet in vroegtijdige inspraak, wanneer alle opties  open zijn en doeltreffende 
inspraak kan plaatsvinden." Het verdrag handelt over: het verlenen van toegang tot milieu-informatie aanwezig bij de overheid, het 
verlenen van inspraak in de besluitvorming omtrent milieuaangelegenheden en het verlenen van toegang tot de rechter in 
milieuaangelegenheden, bijvoorbeeld om toegang tot milieu-informatie te verkrijgen. 
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2. Leidende principes voor de RES 
 
Vanaf de ondertekening van het Klimaatakkoord heeft de regio 6 maanden om een concept-RES op te leveren. En 
daarna nogmaals 6 maanden voor de RES 1.0. Een zeer kort tijdsbestek, waarin ook een zorgvuldig participatieproces 
doorlopen moet worden. Deze strakke planning komt mede voort uit het gezamenlijk doel dat medio 2021 in het 
merendeel van de regio’s, de RES is verwerkt in het omgevingsbeleid en dat uiterlijk in 2025 alle aangevraagde 
benodigde vergunningen voor de ruimtelijke inpassing zijn afgegeven (met oog op de tijdige realisatie van de opgave). 
Dat vraagt om goede afspraken aan de voorkant van het proces. Daarvoor zijn een aantal leidende principes 
opgesteld, zonder nu al uitspraken te doen over inhoudelijke oplossingen en keuzes.   
 
Voor de energie-infrastructuur is het belangrijk dat de energietransitie planbaar is, zodat vooruitlopend op geplande 
projecten investeringen in de infrastructuur gedaan kunnen worden. De RES dient daarom zo concreet mogelijk te 
zijn (2030) en een doorkijk te geven naar 2050. In de RES wordt daarom ook rekening gehouden met andere opgaven 
(mobiliteit, industrie, landbouw) en ruimtelijke inpassing van de ondergrondse benodigde infrastructuur zoals tracés 
en onderstations. 
 
In de aanloop naar 2030 worden zo min mogelijk onomkeerbare, belemmerende ruimtelijke besluiten of 
maatregelen genomen om de realisatie van de opgave voor de lange termijn 2050 haalbaar te maken (bijv. door 
vaststellen van beperkend beleid). 

 

Algemeen leidende principes 
Algemeen 

• De RES NHZ kent uitwerking in 6 deelregio’s: regio Gooi en Vechtstreek, Amsterdam, IJmond/Zuid 
Kennemerland, Zaanstreek/Waterland, Haarlemmermeer en Amstelland. 

• De opgaven voor mobiliteit, industrie en agrarisch worden niet uitgewerkt tot een strategie. De RES wordt wel 
integraal / in samenhang met deze deelgebieden opgesteld. 

• Het RES-traject kent een doorlooptijd tot 2030 en wordt minimaal iedere twee jaar gemonitord en 
geactualiseerd.  

 
Elektriciteitsopgave 

• De regio NHZ committeert zich aan het realiseren van een regionaal aandeel van de landelijke opwek opgave 
van 35 TWh, inclusief de (geprojecteerde/gerealiseerde) energieprojecten uit het Energieakkoord (zie tabel 1). 
Uitgangspunten daarbij zijn: 
- Opgave staat centraal, we gaan in gesprek over de oplossingen en het wegnemen van knelpunten. 
- Streven naar extra invulling van opwek, vanwege mogelijk afvallen van zoekgebieden 
- Er is vanuit de landelijke opwek-opgave van 35 TWh geen verdeelsleutel van de opgave per RES-regio. Het 

is ook niet de insteek van de regio NHZ om voorafgaand aan het opstellen van de RES een streefcijfer voor 
de opgave te bepalen. Het is juist de bedoeling om, middels het RES-proces en aan de hand van de 
gelijkwaardige regionale inzet, tot een bod te komen.  

• Indien de 30 RES-regio’s niet optellen tot de landelijke doelstelling van 35 TWh, dan zal eerst het “goede 
gesprek” worden gevoerd tussen de regio’s onderling. Mocht dit niet leiden tot invulling van de opgave dan zal 
vanuit het rijk een verdeling van de resterende opgave worden gemaakt. 

 
Warmteopgave 

• beschikbare warmtebronnen en de potentiele warmtevraag worden op een logische, efficiënte en betaalbare wijze  
gekoppeld. 

• Warmte aanbod en warmte vraag bevinden zich zo dicht mogelijk bij elkaar, rendementsverliezen worden zoveel  
mogelijk beperkt. 

• Gemeente-/regiogrenzen worden bij de verdeling van het warmte aanbod losgelaten. 

 

Leidende principes voor ‘kwantiteit RES’ 
• De elektriciteitsopgave op land is techniekneutraal, uitgangspunten hierbij zijn: 

- Gebruik maken van bewezen technologie 
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- Toepassing van grootschalige opwek7  
- Kansrijke innovaties worden genoemd in de RES 1.0 maar leveren naar verwachting nog geen wezenlijke 

bijdrage aan de opwek 
- Opgave is in 2030 gerealiseerd en geeft doorkijk tot 2050 
- Biomassa is onder voorwaarde duurzaam 

• ‘Kleinschalig zon op dak8’ en energiebesparing zijn beide belangrijke onderwerpen voor de RES maar tellen niet 
mee als vermindering of vermeerdering van het bod.  

 

Leidende principes voor ‘kwaliteit RES’ 
• De RES levert een bijdrage aan de landelijke energieopgave (energie opwek en warmtetransitie) 

• Streven naar ruimtelijke kwaliteit, door o.a.: 
- meervoudig ruimtegebruik 
- meerwaarde bij ruimtelijke inpassing, door koppelkansen met andere opgaven te benutten (bijv. 

bodemdaling, economie, leefbaarheid)  
- bepalen van ruimtelijke ordeningsprincipes voor de inpassing van opwek en voor de benodigde ruimte voor 

boven- en ondergrondse infrastructuur9 

• Streven naar kosten efficiency, door o.a.: 
- vraag en aanbod zo dicht mogelijk bij elkaar (warmte en elektra) 
- netcapaciteit en betaalbaarheid zijn mede bepalend voor keuzes 

• Streven naar maatschappelijk draagvlak, door o.a.: 
- Zorgvuldige participatie bij de totstandkoming van de RES (lokaal & regionaal) 
- Maatschappelijke participatie in opwek (lokaal eigenaarschap van energieprojecten waarbij gestreefd 

wordt naar minimaal 50% in lokaal eigendom)  
- Samenwerking tussen stakeholders en overheden 
- Gezamenlijk ontwikkelen van meerdere (ruimtelijke) scenario’s  

 
  

                                                      
7 Grootschalige opwek houdt in: windturbines en zonne-installaties die gebruik maken van SDE (stimulering duurzame energieproductie) 
regeling (groter dan ca 60 panelen). Alle grootschalige opwek telt mee, dus ook reeds gerealiseerde of geplande projecten. 
8 Kleinschalig zon op dak houdt in: installaties (kleiner dan ca 60 panelen) die gebruik maken van de salderingsregeling 
9 De netbeheerders hebben zowel ruimte nodig onder de grond voor kabels en leidingen, als bovengronds voor de bouw van 
onderstations/schakelstations. 
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3. Programma RES NHZ 
 

Programma organisatie 

Voor de programma organisatie van de RES NHZ is zoveel  mogelijk aangesloten op bestaande regionale 
samenwerkingen. De regio NHZ bestaat uit 6 deelregio’s, waar ambtelijke en bestuurlijke samenwerking al  is 
georganiseerd. Deze deelregio’s kennen ook in hoofdlijnen gemeenschappelijke energieopgaven, landschappelijke 
kenmerken en stakeholders.  
 
De input voor de RES wordt opgehaald bij de gemeenten. Deze input wordt, tezamen met de inbreng van de 
provincie en de waterschappen op deelregio niveau samengebracht tot oplossingen en keuzes die worden 
opgenomen in de RES NHZ. 

 
Figuur 3: Werkstructuur Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid 

 
In de programma organisatie zijn alle 30 gemeenten, de provincie Noord-Holland, het waterschap 
Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier, waterschap Rijnland, waterschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet) 
en de netbeheerder (Liander en Stedin) vertegenwoordigd. Vanuit de zes deelregio’s, de provincie, de 
waterschappen en de netbeheerders is er een bestuurlijk trekker (stuurgroep), een ambtelijk opdrachtgever 
(opdrachtgeversgroep) en ambtelijke regio-coördinator aangewezen die deelneemt in de programma organisatie 
(werkgroep). 
 

Stuurgroep 

De Stuurgroep bewaakt de voortgang en de kwaliteit van het programma en is verantwoordelijk voor het realiseren 
van de doelstellingen van het programma RES NHZ.   De stuurgroep ziet toe op de aanwezigheid van een voldoende 
groot draagvlak, door het vervullen van een ambassadeursrol richting de eigen organisatie, deelnemende 
overheden en stakeholders. In de regionale portefeuillehouders overleggen vindt afstemming plaats over de 
voortgang van het proces en worden knelpunten geagendeerd. De stuurgroep neemt geen beslissingen namens de 
opdracht gevende overheden, maar valideert producten van de RES NHZ en bereidt besluiten voor ten behoeve van 
besluitvorming door gemeenten, provincie en waterschap.  
Daarnaast is het de rol van de stuurgroep om de concept-RES NHZ bij het nationaal programmabureau RES aan te 
leveren en het belang van NHZ te vertegenwoordigen in het Nationale Programma, bijvoorbeeld bij de 
(her)verdeling van de opgave. 
 
De stuurgroep bestaat uit (bestuurlijke afvaardiging): 

- Gedeputeerde Provincie Noord-Holland 
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- Bestuurder vanuit Waterschap Rijnland (vertegenwoordiging van de 3 waterschappen) 
- Vertegenwoordigende wethouder uit de regio Amsterdam 
- Vertegenwoordigende wethouder uit de regio Gooi en Vechtstreek 
- Vertegenwoordigende wethouder uit de regio IJmond/Zuid Kennemerland 
- Vertegenwoordigende wethouder uit de regio Zaanstreek/Waterland 
- Vertegenwoordigende wethouder uit de regio Haarlemmermeer 
- Vertegenwoordigende wethouder uit de regio Amstelland 
- Directeur (vertegenwoordiging ambtelijk opdrachtgever) 
- Vertegenwoordiger namens de besturen van de netbeheerders (afgevaardigd vanuit Liander) 

Er is in de voorbereidende fase nog geen vaste voorzitter in de stuurgroep, het voorzitterschap wordt roulerend 
ingevuld. Mocht op termijn een vaste voorzitter gewenst zijn om de besluitvorming te begeleiden dan zal vanuit de 
stuurgroep één aanspreekpunt worden aangewezen. 
 
Vanuit het landelijk programma RES is aangegeven dat een afvaardiging van de belangrijkste stakeholders deel moet 
nemen aan de stuurgroep. Binnen de regio NHZ is er voor gekozen om de stuurgroep op basis van de agenda te 
verbreden met de volgende maatschappelijke partijen: 

• Vertegenwoordiger Energie coöperaties 

• Vertegenwoordiger namens de Natuur en Milieufederatie 

• Vertegenwoordiger (Duurzame) energiebedrijven 
 

 
Figuur 4: Schillenmodel van het opdrachtgevend systeem 

 
Om de belangrijkste stakeholders op de inhoud en bij de uitvoering goed te betrekken worden daarnaast 
thematische tafels georganiseerd waar specifieke onderwerpen worden besproken. Aan het eind van het proces 
zullen de uitkomsten op haalbaarheid worden getoetst door inhoudelijk experts.  
 
Binnen de deelregio’s vindt afstemming plaats met lokale stakeholders zoals terrein beherende organisaties, 
woningbouwcoöperaties, de havens, etc. 
 

Ambtelijk opdrachtgeversgroep 

Om de randvoorwaarden voor de uitvoering van het programma goed in te kunnen vullen, is de ambtelijk 
opdrachtgeversgroep samengesteld. Deze bestaat uit: 

• Directeur Provincie NH 

• Directeur namens de waterschappen 

• Directeur uit de regio Amsterdam 

• Directeur uit de regio Gooi en Vechtstreek 

• Directeur uit de regio IJmond/Zuid Kennemerland 

• Algemeen directeur uit de regio Zaanstreek/Waterland 

• Directeur uit de regio Haarlemmermeer 

• Directeur uit de regio Amstelland 

• Directeur vanuit Liander 
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Om het RES-proces en de uitvoering van de RES te borgen is capaciteit en expertise bij de opdracht gevende overheden van 
belang. Via de ambtelijk opdrachtgeversgroep kunnen knelpunten op dit vlak worden geagendeerd.  
 
De Provincie Noord-Holland treedt op als ‘huismeester’ voor de programma organisatie (digitale werkplek, programma 
administratie, vergaderfaciliteiten, etc.).  

 

Werkgroep 

De werkgroep RES NHZ bestaat uit: 
- regio coördinator per deelregio 
- ambtelijk trekker provincie Noord-Holland 
- ambtelijk trekker namens HHNK, Rijnland en Waternet 
- contactpersoon Liander 
- programmamanager energietransitie MRA 
- vertegenwoordiger EZK (agenda-lid) 

Zij zorgen voor de uitvoering van het programma, door input vanuit en aansturing van de eigen organisatie. Ook zijn zij de 
ambtelijke adviseur van de bestuurder in de stuurgroep. Verder bestaat de werkgroep uit:  

- communicatie adviseur RES NHZ 
- programmamanager RES NHZ 
- programmasecretaris RES NHZ 

Zij zorgen naast de uitvoering, beheer en de aansturing van het programma voor de rapportage richting de bestuurlijk en 
ambtelijk opdrachtgevers. Daarnaast stemt de programmamanager af met andere regionale samenwerkingsverbanden, 
met de RES-regio NHN (m.n. proces en organisatie), de overige aansluitende RES-regio’s, met het landelijk programma RES 
en de koepelorganisaties VNG, IPO en UVW. 

 

Ateliers 

De ateliers zijn dienstbaar aan het proces; ze hebben tot doel om kennis te brengen, en kennis en duiding of 
voorkeuren op te halen. De samenstelling en het doel van de ateliers is afhankelijk van het stadium in het proces. De 
ateliers worden op hoofdlijnen als volgt vormgegeven:  
 
De thematische ateliers zijn primair gericht op professionals en gaan om het brengen en gelijkschakelen van kennis, 
om het bepalen van gezamenlijke uitgangspunten voor de inhoud en voor de samenwerking. Er wordt input 
opgehaald voor de RES. Daarnaast is het doel om de uitvoering te versnellen, kennis te delen, te inspireren en 
bestaande initiatieven/innovaties te ondersteunen. De deelnemers van deze ateliers zijn stakeholders met een rol 
en/of belang bij het onderwerp en overheden (leden stuurgroep RES NHZ en ambtelijke experts). Op deze manier is 
de afstemming tussen de stuurgroep en stakeholders praktisch vormgegeven. De samenstelling van de deelnemers 
kan gedurende het traject veranderen. Voor de thema’s ‘Opwek elektriciteit’ en ‘Gebouwde omgeving’ worden 
aparte ateliers georganiseerd, per deelregio en voor NHZ: 
- Belangrijkste stakeholders voor de tafel ‘opwek elektriciteit’: netbeheerders, vastgoedbeheerders, 

grondeigenaren (zoals Rijkwaterstaat, Defensie, RVB, RWS, bedrijven, Staatsbosbeheer, PWN), agrarische 
ondernemers, natuur-, milieu en landschap organisaties, energie coöperaties, experts, gemeente, provincie, 
waterschappen, omgevingsdiensten 

- Belangrijkste stakeholders voor de tafel ‘gebouwde omgeving’: woningcorporaties, energie coöperaties 
netbeheerders, warmtenetbeheerders, warmteproducenten, warmteleveranciers, (installatie)bedrijven, 
Vereniging van Eigenaren, bouwbedrijven, experts, onderwijs, gemeente, provincie, waterschappen en 
omgevingsdiensten 

 
Op drie schaalniveaus worden ruimte ateliers georganiseerd: bovenregionaal, deelregionaal en lokaal. Er wordt 
bovenregionaal gestart om te komen tot gezamenlijke vertrekpunten, vervolgens wordt geschakeld naar uitwerking 
via deelregionaal niveau naar  het lokale niveau.  Aansluitend worden alle inzichten weer samengebracht naar het 
bovenregionale niveau van de RES. De schaal van de deelregio is daarbij de belangrijke tussenlaag; hier ontmoeten 
de inzichten uit het bovenregionale en lokale elkaar. 
 
In de bijlage 1 komen de ateliervormen meer uitgewerkt terug. 
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Bestuurlijke borging en samenwerkingsverbanden NHZ 

Bestuurlijk wordt de RES geborgd in de regionale samenwerking in de regio’s Amsterdam, Gooi en Vechtstreek, 
IJmond/Zuid Kennemerland, Zaanstreek/Waterland, Haarlemmermeer en Amstelland. Daarnaast staat de RES op de 
energietransitie agenda van de MRA, vanwege de raakvlakken met een aantal van de in dat kader lopende 
programma’s. 
 
Door slimme samenwerking met andere regionale opgaven zoals bijvoorbeeld Klimaatadaptatie, wordt de 
bestuurlijke en ambtelijke ‘drukte’ voorkomen én kunnen koppelkansen beter worden benut. Dit kan door aan te 
sluiten bij stakeholdersbijeenkomsten van de betrokken overheden en andere samenwerkingsverbanden met 
relevante stakeholders. 
 

Financiering 

 

Voorbereidingsfase: tot en met startnotitie 

De voorbereidingsfase heeft de provincie Noord-Holland gefinancierd. Dit omdat de voorbereidingsfase cruciaal is 
voor een soepele start van de RES.  
 
Daarnaast: 

- Financiert de provincie samen met partners uit de Metropoolregio Amsterdam: 

• Systeemstudie (onderzoek) energie infrastructuur  

• Inventarisatie huidig en toekomstig (2050) energie en warmtegebruik per gemeente en (deel)regio 

• Inzet van ruimtelijk expert, begeleiding van ruimtelijke ateliers en communicatiestrateeg 
(voorbereidings- en uitvoeringsfase) 

• Kennisdagen (voorbereidings- en uitvoeringsfase) 
- Verdelen de gemeenten in de deelregio’s onderling de kosten van de regio-coördinator (voorbereidings- en 

uitvoeringsfase). 
 

Planvormingsfase: tot en met RES 1.0 

Via het landelijke programma RES wordt per jaar (gedurende 3 jaar) budget beschikbaar gesteld voor de 30 RES-
regio’s (zie pag. 11). Dit wordt pas ná ondertekening van het Klimaatakkoord beschikbaar gesteld aan de regio’s,  er 
wordt nog gewerkt aan een verdeelsleutel (bijv. rekening houdend met oppervlakte van de regio, aantal gemeentes, 
aantal inwoners). Voor NHZ is er € 600.000,- per jaar beschikbaar10. Dit bedrag zal worden ingezet voor de 
programma organisatie, onderzoeksgeld, participatie, proceskosten, communicatiemiddelen, ed. De landelijke 
bijdrage is bestemd voor het ondersteunen van de gemeenten bij het opstellen van de RES. 
 
De provincie Noord-Holland faciliteert het RES-proces door het beschikbaar stellen van de programmamanager RES 
NHZ, ambtelijke capaciteit, kennis en expertise. De gemeenten en waterschappen stellen de eigen ambtelijke 
capaciteit beschikbaar, net als de kosten voor voorzieningen (locatie, catering) van de lokale en regionale ateliers.  
 
Voor de periode vanaf juli 2020 wordt een aparte begroting gemaakt. Hierover wordt besloten bij de vaststelling 
van de RES 1.0. Hierbij worden ook afspraken gemaakt hoe eventueel resterend budget terugvloeit naar de 
regionale overheden die een financiële bijdrage hebben gedaan.  
 

Financieel trekker 

Voor het uitkeren van een landelijke bijdrage voor het RES-proces wordt de voorwaarde gesteld dat er een 
financieel trekker (een gemeente of provincie) wordt aangewezen vanuit de regio en dat hier goede afspraken over 
gemaakt worden. Aan deze partij wordt de bijdrage uitgekeerd. De provincie Noord-Holland vervult de rol als 
financieel trekker , werkafspraken hierover worden vastgesteld in de stuurgroep. De verantwoording over de 
financiën richting de stuurgroep gebeurt in afstemming met de provincie. Vanuit het programma RES NHZ zal 
namens de regio jaarlijks een aanvraag en verantwoording ingediend worden bij het nationaal programma RES voor 
toekenning van de landelijke bijdrage.  

                                                      
10 Per jaar (2019-2020-2021) €12 mln voor 30 RES regio’s. Exacte verdeelsleutel is nog niet bepaald. Deze financiële ondersteuning komt 
beschikbaar na ondertekening van het Klimaatakkoord. 
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Capaciteit 
De decentralisatie van de energietransitie vraagt inzet van de gemeenten11. Denk daarbij aan o.a.: 
- uitvoering eigen duurzaamheidsprogramma / beleid 
- deelname aan proces om te komen tot de RES 1.0 
- uitvoering van de RES (vergunningverlening, borging in omgevingsbeleid, actualiseren en monitoring RES) 
- opstellen en uitvoeren van de transitievisie warmte (TVW) 
- participatieproces (bij planvorming en uitvoering van RES, transitievisie warmte, ed.) 
- communiceren en informeren 
 
De uitvoering van het programma RES NHZ vraagt van alle betrokken overheden ambtelijke capaciteit. Het is 
belangrijk om vooral eigen mensen uit de eigen organisatie in te zetten, enerzijds omdat eigen mensen ook 
mandaat hebben. Anderzijds voor het borgen van kennis/expertise en de uitvoering bij de betrokken overheden.  
 
Iedere gemeente heeft:  

- Coördinator energietransitie/ warmtetransitie 
- Multidisciplinair team: RO (Omgevingswet/visie en ontwerper), openbare ruimte, wonen, economie, 

juridisch (omgevingsbeleid/vergunningen), participatie & communicatie.  
- Wethouder met de RES in zijn of haar portefeuille 

Provincie en Waterschap hebben: 
- Ambtelijke trekker RES, verantwoordelijk voor politiek bestuurlijk proces en lid werkgroep RES 
- Multidisciplinair team: RO (Omgevingswet/visie en ontwerper), infrastructuur, wonen, economie, juridisch 

(omgevingsbeleid/vergunningen), participatie & communicatie. 
- Afgevaardigd bestuurder voor stuurgroep 

Iedere deelregio heeft: 
- Een regio-coördinator, lid van de werkgroep RES 
- RES werkgroep: duurzaamheid coördinatoren en communicatie adviseurs van de regio gemeenten, in 

samenwerking met regio coördinatoren van andere disciplines zoals ruimtelijke ordening, economie, sociaal 
domein en mobiliteit. 

- Bestuurlijke trekker als lid van de stuurgroep 
Note: Bovengenoemde rollen zijn indicatief. Iedere organisatie heeft zelf de keuze hoe zij hun organisatie ten 
behoeve van de RES inrichten. 
 
De programma organisatie bestaat uit een programmamanager en ondersteuning. 
 

 

  

                                                      
11 De benodigde gemeentelijke capaciteit is afhankelijk van de opgave per gemeente en de gemeentelijke organisatie. Over een 
vergoeding van de extra uitvoeringslasten voor gemeenten na vaststelling van de RES 1.0 wordt nog onderhandeld in het kader van het 
Klimaatakkoord. 
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4. Procesontwerp: hoe gaan we het doen?  
 

Proces 
In de voorbereidingsfase tot aan de vaststelling van de startnotitie is de programma organisatie ingericht, is 
onderzoek en analyse gedaan om de inhoudelijke bouwstenen voor de RES te ontwikkelen en zijn de betrokken 
overheden en stakeholders geïnformeerd over de RES. Daarnaast is de benodigde capaciteit en expertise voor het 
RES proces in stelling gebracht, de startnotitie opgesteld en de vaststellingsprocedure van de startnotitie 
voorbereid.  
 
Na de vaststelling van de startnotitie wordt een participatieproces gestart. Lokaal (gemeente) en per deelregio 
worden ruimtelijke ateliers georganiseerd, om informatie en input op te halen voor de RES en de samenleving te 
betrekken bij de opgave van de RES. Op regionaal niveau (deelregio’s en NHZ) vinden gesprekken plaats in de 
thematische ateliers. Dit leidt tot de uitwerking van een aantal ruimtelijke scenario’s per deelregio, die vervolgens 
weer op lokaal niveau worden getoetst. Ook in deze fase is het belangrijk om de betrokken overheden en 
stakeholders te informeren en te betrekken. Uiteindelijk worden de conclusies samengevoegd in de concept RES 
NHZ. 
 
 

 
Figuur 5: Procesontwerp t.b.v. Regionale Energie Strategie Noord-Holland Zuid 

 
Nadat de concept RES is aangeleverd bij het nationaal Programma RES vindt landelijke afstemming plaats. Concrete 
projecten met draagvlak worden verder uitgewerkt, zoekgebieden voor locaties voor opwek worden verder 
geconcretiseerd. Dit kan plaatsvinden in ruimtelijke (lokale) ateliers en/of in specifieke werkgroepen / panels. Indien 
de landelijke beoordeling een extra opgave oplevert, zal dit wederom in ruimtelijke ateliers vertaald moeten 
worden naar oplossingen. De besluitvormingsprocedure voor de vaststelling van de RES 1.0 zal worden voorbereid, 
hiervoor moet rekening gehouden worden met een periode van 2-3 maanden.  
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Lokale aanpak 
De RES NHZ bestaat uit 6 deel-RES-en: regio Amsterdam, Gooi en Vechtstreek, IJmond/Zuid Kennemerland, 
Zaanstreek/Waterland, Haarlemmermeer en Amstelland. Vanuit het programma RES wordt bovenstaand proces 
doorlopen. Daarnaast wordt vanuit het programma RES NHZ  een set aan hulpmiddelen ontwikkeld voor gemeenten 
voor de participatie. Afhankelijk van onder andere  de couleur locale van de deelregio, de samenwerking in de 
deelregio op het gebied van de energietransitie en/of andere klimaatopgaven, het participatie beleid van de 
gemeente of samenwerking met lokale stakeholders kan het NHZ-proces worden aangevuld met een lokale aanpak. 
 

Risico’s 
In alle projecten en programma’s liggen risico’s op de loer die het behalen van de doelstellingen in de weg staat. 
Ook voor het programma RES NHZ kunnen risico’s ervoor zorgen dat de vastgestelde scope niet binnen de geplande 
tijd en budget blijft. Om dit te voorkomen wordt vanuit dit programma strak gestuurd op het identificeren en 
beheersen van de risico’s. Hieronder wordt een overzicht gepresenteerd van de toprisico’s die een directe 
bedreiging vormen voor de haalbaarheid van de doelstellingen voor het Programma RES NHZ, in de fase van het 
opstellen van de RES (t/m RES 1.0). Aanvullend op deze toprisico’s wordt aangegeven wat de oorzaak en gevolg is. 

 

RISICOBESCHRIJVING 
Risico 
ID12 

1. De RES voldoet niet aan de opgave 2030. Te laag bod in (concept) RES door veel beperkingen en 

onmogelijkheden in huidig beleid, of onvoldoende draagvlak. Het Rijk gaat een extra 

opwekopgave in NHZ aanwijzen. 

R-001 

R-014 

2. Potentiële locaties met draagvlak kunnen niet worden gerealiseerd: er worden onhaalbare, niet 

uitvoerbare oplossingen opgenomen in de RES door een onvoldoende integrale aanpak of 

doordat geen rekening gehouden wordt met de energie infrastructuur (technische, ruimtelijke 

en/of financiële (on)mogelijkheden). Daarmee RES-bod onvoldoende en dus aanwijzing door 

Rijk. 

R-017 

R-013 

R-019 

3. Er ontstaan onjuiste aannames en verhalen, die het RES-proces nadelig beïnvloeden. R-012 

4. Onvoldoende prioriteit in beschikbaar stellen van benodigde middelen (budget/capaciteit) bij 

gemeenten voor uitvoeren RES. 

R-007 

5. Maatschappelijke beeldvorming negatief onder de vlag van Klimaatakkoord, doordat de rekening 

bij de burger wordt neergelegd. 

R-010 

6. Vaststelling Klimaatakkoord wordt niet volgens planning vastgesteld, RES vertraagt. R-005 

7. Onvoldoende draagvlak zorgt ervoor dat besluitvormingsproces concept RES (bij NHZ 

overheden) is verstoord en vraagt meer tijd. 

R-020 

8. Onvoldoende draagvlak zorgt ervoor dat besluitvormingsproces startnotitie (bij NHZ overheden) 

is verstoord en vraagt meer tijd. 

R-002 

9. Een gemeente, de provincie of het waterschap kiest vooralsnog niet tot definitieve 

besluitvorming van de (concept) RES, het bod is daarmee niet compleet. 

R-006 

 
NB. Voor het volledige resultaat van de risicoanalyse (risico-identificatie, prioritering, 
beheersmaatregelen) wordt verwezen naar Bijlage 4b ‘Risicoregister’. 
 

Communicatie 
De opgave raakt vele betrokkenen (publiek, privaat, maatschappelijk) met ieder eigen belangen, standpunten en 
overtuigingen. Om gezamenlijk te komen tot een Regionale Energie Strategie is op maat gesneden communicatie 
noodzakelijk. Voor het optimaal ondersteunen van het programma richt communicatie zich op twee sporen: 
procescommunicatie voor de betrokken overheden en communicatie en participatie voor de samenleving. 
  

                                                      
12 Het Risico ID is een directe verwijzing naar Bijlage 4 ‘Risicoregister’ waar de volledige beschrijving van het risico, oorzaken, gevolgen 
en beheersmaatregelen kan worden gevonden. 
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Deelnemende overheden 
Voor de betrokken overheden is actuele procescommunicatie van groot belang. Het gaat daarbij om de ambtelijke 
organisatie, de colleges, de portefeuillehouders en raden, staten en de algemeen besturen. Het programma RES 
ontwikkelt samen met de lokale communicatieadviseurs de strategie en de benodigde communicatiemiddelen voor 
deze doelgroepen, zoals presentaties, bijeenkomsten en nieuwsbrieven. 
 
De energietransitie is een complex onderwerp en om inhoudelijk een goed oordeel te kunnen vormen is basiskennis 
onontbeerlijk. Daarom worden er vanuit de programmaorganisatie kennisdagdelen georganiseerd voor betrokken 
ambtenaren, bestuurders en raden.   
Daarnaast worden de raden in regioverband voorbereid op belangrijke mijlpalen. Statenleden en leden van de 
Algemeen Besturen worden hier ook voor uitgenodigd. Zij kunnen tijdens het participatieproces ook de lokale 
ruimtelijke ateliers bijwonen. De belangrijkste mijlpalen zijn:  
•       het vaststellen van de startnotitie 
•       de start van de planvorming 
•       het opleveren van de concept RES 
•       de besluitvorming tot en met vaststelling RES 1.0 
Het programma biedt daarnaast voor direct betrokken ambtenaren een website, met informatie over opgave, 
inhoud en proces en voor kennisdeling. 
 
Het proces om te komen tot een RES speelt zich af op verschillende niveaus: lokaal, deelregionaal en regionaal 
(NHZ).  Vanuit het programma RES NHZ worden de lokale overheden ondersteunt met: 
•       Multidisciplinaire specialisten voor de organisatie van de ruimtelijke ateliers op lokaal en deelregio niveau 
•       Mediastrategie en mediaplan (mijlpalen, belangen, issues, achtergrond) 
•       Communicatiemiddelen zoals een publiekswebsite, persberichten, nieuwsberichten, presentatiemateriaal, 
beeldmateriaal (zie bijlage 3) 
  
Informeren en participeren 
Bij de Regionale Energie Strategie is zorgvuldige participatie en ondersteunende communicatie van groot belang. De 
energietransitie is een heel technisch onderwerp waar tegelijkertijd veel emotie bij komt kijken. Zowel bij 
voorstanders die het niet snel genoeg kan gaan, als bij tegenstanders die twijfels en kritiek hebben. Het gaat over 
keuzes in ieders huishouden, ieders portemonnee en over ieders achtertuin. Tegelijkertijd is goede informatie niet 
voor iedereen even vanzelfsprekend te vinden of te begrijpen. Daarom is in gesprek blijven met de betrokkenen zo 
belangrijk, participatie kan op vele manieren, en met vele doelen vormgegeven worden, van informeren tot co-
creatie. Hierbij speelt verwachtingsmanagement een grote rol. Voor iedere deelnemer, of je nou professionele 
stakeholder, raadslid of inwoner bent, moet aan de start helder zijn welke invloed men kan hebben op het proces, 
welke kaders gelden (waar hebben we het wel en waar hebben we het niet over, welke spelregels gelden) en wie 
uiteindelijk beslissingsbevoegd is (de raden, Staten en de algemeen besturen). Verder is het van belang om de feiten 
op orde te hebben over onderwerpen waarover makkelijk discussie ontstaat. 
 
Gemeenten voeren de communicatie 
Zolang het een strategie is, lijkt voor veel bewoners de Regionale Energie Strategie een abstract verhaal. Totdat de 
strategie uitgevoerd wordt, het concreet wordt,  en iets voor henzelf betekent. Vaak is dat het moment waarop 
bewoners zich overvallen voelen en het gevoel hebben dat ze niet mee hebben kunnen praten. Daarom is het van 
belang om vroeg te beginnen met communiceren. Gemeenten communiceren over alles wat de bewoner echt 
raakt: je huis isoleren, op een warmtenet aansluiten, je elektriciteit groen en lokaal opwekken. Het programma 
ondersteunt de gemeenten met het bieden van bouwstenen om belanghebbenden op het juiste moment bij de RES 
aan te sluiten, zowel op de strategie als op de uitvoering.  
 
Het ministerie bereidt een landelijke publiekscampagne voor over de energietransitie. Deze campagne zet in op het 
vergroten van draagvlak voor de maatregelen die vanuit het Klimaatakkoord genomen gaan worden en die de 
inwoners direct raken. De communicatie rondom de RES NHZ sluit hier zo veel mogelijk op aan. 
 

Data en monitoring 
Voor de vergelijkbaarheid en optelbaarheid van de regionale bijdragen is het van belang dat de RES als product 

voldoet aan de landelijke analyse-, monitoring- en rekensystematiek zoals deze is ontwikkeld door het Planbureau 

voor de Leefomgeving (PBL).  
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Het is van belang dat alle betrokkenen bij de RES toegang hebben tot de (laatste versies van) diverse bouwstenen, 

kaarten en data waarmee de RES ontwikkeld wordt. Daarbij is het nog een uitdaging om de eenduidigheid, 

vergelijkbaarheid en optelbaarheid van data te waarborgen.  

 

In aanvulling op wat aan landelijke ondersteuning op dit gebied geboden zal worden voor de Noord-Hollandse 

regio’s, wordt verkend of de provincie een regierol kan vervullen bij het digitaal verzamelen, beheren en delen van 

data. Denk daarbij aan het beheer en toegankelijk maken van databestanden (Excel-bestanden, GIS-bestanden, 

e.d.). Dit in samenhang met beschikbare en te ontwikkelen rapporten, rapportages, cases e.d.  
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Bijlage 1 Uitwerking proces aanpak 
Onderstaand geeft een weergave van de bedachte werkwijze. Deze werkwijze zal gedurende de tijd een verdere 
uitwerking krijgen. Op hoofdlijnen worden hierbij de volgende stappen herkend: 
 
Stap 1: ‘Foto’ van de opgave – mei/juni 

• Doel: Gezamenlijke inhoudelijke vertrekpunt voor RES vastleggen 

• Resultaat: Per regio een ‘foto’ c.q. basisdocument 
 
Maken foto huidige situatie 
Om te komen tot een Regionale Energie Strategie en een bod aan het Rijk is overeenstemming nodig over het 
vertrekpunt: voor welke opgave staan de regio’s? Daartoe worden feiten in kaart gebracht. Er wordt een ‘foto van 
de opgave’ gemaakt, op het niveau van de RES, opgebouwd uit de 6 deelregio’s. De foto laat in begrijpelijke kaarten 
en cijfers zien: wat is het energiegebruik van nu, hoe ontwikkelt dit zich tot 2030, waar liggen welke opwekpotenties 
voor warmte en elektriciteit en tot hoeveel telt dit op per gemeente, deelregio en de RES-regio, hoe ziet de energie 
infrastructuur eruit. Ook worden ruimtelijke kansen en beperkingen op kaart gezet.  

 
Samenwerking met ruimtelijke ontwerpers 
Samen met de ruimtelijk ontwerpers worden de huidige en gewenste landschappelijke kwaliteiten van de provincie 
Noord-Holland in beeld gebracht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van reeds uitgevoerde studies, onderzoeken en 
eerder uitgevoerde ateliers . Deze inventarisatie biedt inzicht in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Hierbij wordt 
ook gekeken naar weidevogelgebieden, stiltegebieden, cultuurhistorisch waardevolle gebieden en aardkundige 
waarden. Vanuit het huidige landschap wordt een vertaling gemaakt naar gebieden waar beperkingen liggen, maar 
vooral ook waar nieuwe energie en landschap verenigbaar is. Daarnaast wordt in deze fase vanuit landschap input 
gegeven aan de leidende principes voor het vormgeven van scenario’s in Stap 2. 
 
Overzicht leidende principes 
Ter voorbereiding op de uitwerking van scenario’s per deelregio in stap 2, worden een aantal ‘leidende principes’ 
bepaald die de scenario’s definiëren. Die principes kunnen zowel ruimtelijk als financieel-economisch of technisch 
zijn. Voor elke deelregio worden meerdere scenario’s ‘op kaart gezet’, die een vertaling zijn van leidende principes 
naar de regionale context. Door met elkaar te bepalen welke principes relevant zijn, worden scenario’s onderling 
vergelijkbaar en hebben deze een vergelijkbaar abstractieniveau. Vanuit ervaring in andere regio’s, zijn voorbeelden 
van een aantal ordeningsprincipes voor het ‘waar’ van opwek: 

• Bundelen van wind en zon langs infrastructuur of in andere zones waar nu al sprake is van hinder.  

• Meervoudig ruimte gebruik of het tijdelijk inzetten van ruimtelijke pauze gebieden.  

• Maximale benutting energiepotentieel: maximaal gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn, ongeacht 
inpassing en kosten. 

 
Deze principes worden in deze stap voorbereid, zodat zij in het afsluitende atelier van deze stap gepresenteerd en 
getoetst kunnen worden. 
 
Afsluitend werkatelier stap 1 
Met de foto is er een feitelijk beeld van de maximale technische potentie die er in Noord-Holland Zuid is. Deze foto 
kan helpen als spiegel voor de huidige ambities die er zijn zoals het energieneutraal worden van een regio of 
gemeente. Het is van belang om dit beeld zo snel mogelijk met de betrokken regio’s te delen, om de juiste 
verwachtingen te scheppen en de urgentie van het probleem te duiden. Om het feitelijke beeld met de betrokken 
regio’s te delen en te discussiëren over realistischer scenario’s, wordt aan het eind van stap 1 een breed werkatelier 
georganiseerd: 

• Schaalniveau: RES-regio 

• Type: thematisch atelier 

• Doelgroep: grote groep van professionele vertegenwoordigers uit gemeenten, deelregio’s, RES-regio, 
netbeheerders (raadsleden, statenleden en leden van de dagelijks besturen van de waterschappen staat het vrij 
om aan dit werkatelier deel te nemen). 

• Inhoud: foto, aanpak, introductie leidende principes voor scenario’s 
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Eindresultaat stap 1 
Deze stap resulteert in de volgende producten: 

• Foto / regioanalyse van de RES NHZ regio, inclusief opbouw vanuit de 6 deelregio’s: een zo objectief mogelijke 
beschrijving van huidige en toekomstige (2050) ruimtelijk energetische situatie. 

o Huidige en toekomstige energievraag 
o Beschikbare Bronnen 
o Bestaande Infrastructuur en capaciteit 
o Bestaande initiatieven, plannen en projecten (innovaties, infra, energieprojecten) 

• Voorstel leidende principes per deelregio 
o Beknopt overzicht van relevante en mogelijke ‘ontwerprichtingen’ voor scenario’s (toekomstbeelden) 

 
Stap 2: Scenario’s uitwerken – juli/augustus/september 

• Doel: Opstellen van scenario’s voor (deel)regio’s 

• Resultaat: 3 ruimtelijk-energetische toekomstbeelden per deelregio met inzicht in effecten en maatschappelijke 
kosteneffectiviteit; globale contouren en bandbreedte bod van de RES-regio NHZ. 

 
Opstellen scenario’s 
Het eindresultaat uit stap 1 geeft de theoretische opwekpotenties geografisch weer, in relatie tot het 
energieverbruik, het netwerk en de ruimtelijke kansen en belemmeringen. Er zijn daarmee nog geen uitspraken 
gedaan over de wenselijkheid, inpasbaarheid en de effecten van duurzame opwek in bepaalde gebieden. Dat wordt 
in stap 2 onderzocht, door voor elke deelregio 2 tot 3 scenario’s uit te werken. Deze scenario’s worden mede vorm 
gegeven door de leidende principes die in Stap 1 zijn voorbereid en gedeeld met de regio’s. 
 
In elk van de 6 deelregio’s worden 2 ‘scenariobijeenkomsten’ georganiseerd met circa 10-20 vertegenwoordigers uit 
de deelregio: 1 aan het begin van stap 2, waarbij de te onderzoeken scenario’s met elkaar worden vastgesteld, en 1 
aan het eind om de resultaten per deelregio met elkaar te bespreken. Er ontstaat een beeld van de korte termijn 
mogelijkheden, wat richting kan geven aan het ‘waar eerst’. 
 
Samenwerking met ruimtelijke ontwerpers 
Met de ruimtelijk ontwerpers worden scenario’s verder uitgewerkt en gevisualiseerd. Hierbij wordt voortgebouwd 
op de leidende principes uit stap 1. Juist in deze fase is de afstemming met de overige technische, financiële en 
maatschappelijke factoren relevant. Gezocht wordt naar meekoppelkansen en reeds lopende ruimtelijke 
ontwikkelingen. Samen met ruimtelijk ontwerpers en landschapsarchitecten wordt advies en richting gegeven. 
 
Globale effectbepaling (positief/negatief) per scenario 
Voor elk scenario worden globaal de effecten aangegeven, zodat betrokkenen snel een beeld kunnen krijgen van 
wat het scenario betekent en hoe realistisch dat is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een pool van specialisten 
die waar nodig worden ingezet. Bijvoorbeeld ecologen. Op dit thema zijn verschillende spanningsvelden te 
verwachten in relatie tot de energietransitie, diverse effecten (oa positieve effecten op de leefbaarheid, 
maatschappelijke baten maar ook hinder) worden in beeld gebracht. 
 
Afsluitend werkatelier stap 2 
In het afsluitende werkatelier van stap 2 worden de uitkomsten van de scenario’s/perspectieven van de 
deelregio’s gepresenteerd. Iedere deelregio heeft een eigen set van scenario’s (uitkomst werkatelier stap 1). 
In deze ateliers wordt met de deelregio’s vastgesteld wat de uitkomsten zijn en worden zij opgeteld naar de 
mogelijkheden per RES-regio. Deze optelling vormt hoog over een ‘RES 0.5’, welke in de volgende processtap 
gemeentelijk wordt behandeld.  
Eigenschappen atelier: 

• Schaalniveau: deelregio’s 

• Type: ruimtelijke werkateliers 

• Doelgroep: grote groep van professionele vertegenwoordigers uit gemeenten, deelregio’s, RES-regio, 
netbeheerders. Aan deze ateliers kunnen ook raadsleden, statenleden en leden van de dagelijks besturen van 
de waterschappen deelnemen. 

• Inhoud:  
o Presentatie per deelregio door vertegenwoordiger van de scenario’s/perspectieven 
o Presentatie van kwantitatieve uitkomsten 
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o optelling deelregio’s 
o vaststellen RES 0.5 
o toelichting vervolgtraject en cafetariamodel 

 
Resultaat stap 2 
Deze stap resulteert in de volgende resultaten: 

• Scenario’s – Onderscheidende toekomstverkenning per deelregio’s aan de hand van leidende principes 

• Per deelregio 3 uiteenlopende ruimtelijk energetische toekomstbeelden: beschrijving, beeldend 

• Doorvertaling van toekomstbeelden naar effecten: energetisch, ruimtelijk, maatschappelijk, financieel, 
economisch, etc 

• Per deelregio en per scenario analyse van doelbereik (CO2, PJs, etc) 

• Handelingsperspectief 

• Geaggregeerde resultaten (CO2, PJs): Waar brengen de scenario’s de RES-regio’s 

• Vergelijkende analyse van maatschappelijke kosteneffectiviteit van maatregelen in deelregio’s. 
 
Stap 3: Lokale ruimtelijke ateliers 
Het resultaat van stap 2 is bereikt met input en sturing vanuit beleidsmakers en experts. In stap 3 worden de 
deelregionale opgaven en de scenario’s met de samenleving besproken in lokale ruimtelijke ateliers. Doel van deze 
stap is om te toetsen welk draagvlak er voor de verschillende scenario’s is, welke voorwaarden er worden benoemd 
en waar op korte termijn kansen liggen voor energieproductie. De gemeentebestuurders en –raden krijgen zo een 
beeld van de mogelijkheden en gevoeligheden. 
 
Lokaal ruimtelijk atelier op maat en verankeren van lokale kennis 
In elk van de 30 gemeenten binnen de RES-regio NHZ zal de behoefte aan deze bijeenkomsten anders liggen; de ene 
organiseert er twee, de andere geen, de ene nodigt alleen stakeholders of raadsleden uit, de andere voorziet juist 
een grote bijeenkomst met inwoners. Flexibiliteit in het atelieraanbod is dan gewenst. Daarnaast is het opbouwen 
en verankeren van lokale kennis gewenst , aangezien het RES-traject niet dit jaar stopt, maar er waarschijnlijk nog 
vele regionale en lokale bijeenkomsten nodig zijn. Nu gaat het om de ruimtelijke plannen voor de regio, straks gaat 
het om vele lokale plannen en een veelvoud aan projecten die moeten worden ingepast. Idealiter is de gemeente 
daarom gastheer van haar eigen lokale atelier, met ondersteuning vanuit het programma (in de vorm van expertise, 
een of enkele atelierformats, communicatieboodschappen voor uitnodiging, standaard presentatie, de serious game 
Ruimte en Energie en tools voor documentatie van de resultaten uit het atelier). 
 
Eindresultaat stap 3 

• Per lokaal atelier een kort beeldverslag met een korte impressie van de duiding die door de deelnemers is 
gegeven aan de scenario’s. 

• Per deelregio een opgeteld beeldverslag van alle gemeenten in de vorm van een ‘draagvlakkaart’. 
 
Stap 4: Naar een bod 

• Deze laatste stap vormt de afsluiting van onze werkzaamheden en de synthese van alle in de voorgaande 
stappen verzamelde kennis, inzicht, scenario uitwerking en afstemming en leidt tot de concept RES op 
deelregionaal en regionaal NHZ niveau. 

 
Afsluitend werkatelier stap 4 
In het afsluitende brede werkatelier worden per regio een terugkoppeling gegeven van de gemeentelijke 
verrijkingen en de aggregaties van deze verrijkingen in de deelregiosessies. Hoe ver de gemeenten in dit stadium 
zijn in de besluitvorming zal variëren. In sommige gemeenten zal het college al een besluit hebben kunnen nemen, 
in andere zal de discussie nog niet zijn afgerond. 
In het atelier wordt enerzijds de optelsom van de verrijkingen tot het ‘ambitiedocument RES’ gepresenteerd. 
Anderzijds worden bovenliggende regionale kansen en belemmeringen bij elkaar gebracht en met elkaar afgewogen 
(1+1=3). Daarnaast wordt ook de handreiking voor de governance-structuur van het vervolgproces besproken. 
Eigenschappen atelier: 

• Schaalniveau: RES-regio 

• Type: afsluitend atelier 

• Doelgroep: grote groep van ambtelijke, bestuurlijke en professionele vertegenwoordigers uit gemeenten, 
deelregio’s, RES-regio 
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• Inhoud: 

• RES-ambitiedocument 

• Introductie handreiking governance vervolgtraject 
 
Eindresultaat stap 4 
Deze stap resulteert in de volgende eindproducten: 

• Concept RES. Samenvattend document dat doelbereik (CO2, PJs, TWh) in verschillende situaties beschrijft: 
o Theoretische potentie  
o Doorwerking scenario’s en effecten 
o Doorwerking gemeentelijke behandeling van de scenario’s, incl. kansen voor korte termijn 
o Governance samenwerking in het kader van de te nemen vervolgstappen 
o Inrichting en organisatie van het participatietraject rondom de vaststelling van de RES 

 
Na afronding van stap 4 zal de concept RES door de stuurgroep ter besluitvorming worden voorgelegd aan de 
colleges van de gemeenten, gedeputeerde staten en het dagelijks bestuur van de waterschappen worden 
voorgelegd voor vaststelling. Om vervolgens aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen bestuur van  
de waterschappen de concept RES ter informatie voor te leggen waarna deze vrij wordt gegeven door de 
stuurgroep om aan te bieden aan het landelijk programma.  
 
Doorrekening en waardering concept RES  
De regio’s bieden de concept RES via het Nationaal Programma RES ter doorrekening aan het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL) aan. Deze doorrekening wordt gebaseerd op de uitgangspunten, aannames en rekenregels die 
zijn vastgelegd in de handreiking Data en Monitoring. De doorrekening biedt inzicht in de mate waarin de regionale 
inzet optelt tot het bereiken van de nationale klimaatdoelstellingen. PBL rekent door, telt op en rapporteert aan het 
nationaal programma RES of er een restopgave is en zo ja, van welke omvang en waar kansen/belemmeringen 
zitten. 
Tegelijkertijd zal het Nationaal Programma RES een kwalitatieve waardering van de concept RES uitvoeren. Bij de 
kwalitatieve waardering worden  wegingscriteria gehanteerd voor onder meer proces, gekozen maatregelen en 
ruimtelijke uitgangspunten. De doorrekening van het PBL en de waardering van het nationaal programma samen 
worden eerst besproken in de stuurgroep van het Nationaal programma RES en vervolgens teruggekoppeld aan de 
regio’s. De regio’s nemen deze terugkoppeling ter harte bij de uitwerking van de concept RES naar een RES 1.0. 
 
 
Vervolgproces naar RES 1.0 
Omdat in deze fase nog onduidelijk is of de concept RES kwalitatief en kwantitatief voldoende is zal het proces voor 
de planvormingsfase (RES 1.0) op een later tijdstip worden uitgewerkt.  
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Bijlage 4a. Communicatie stakeholders / middelenmatrix  
 
Middelen vanuit het Programma beschikbaar, ter ondersteuning van 
procescommunicatie & draagvlak vorming (zelf aanvullen op lokaal niveau). 
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Meeweten (informeren) 

Beeldmerk, hoofdboodschap (propositie) voor regio NHZ (met koppeling naar NHN). Hoofdboodschap lokaal aan te vullen 
via communciatienetwerk.  

X X X  X X X X X X X 

Website (‘waarom’, campagne, proces, resultaten, filmpjes, planning, Q&A, feiten, cijfers, verhalen, (voorbeelden, 
dilemma’s), contact 

X X X X X  X   X X 

Infographic digitaal (grafisch verhaal ‘waarom, hoe & wat) X X X  X X X X   X 

Nieuwsbrief digitaal over inhoud, proces, planning, voortgang, uitnodigingen  X X X X X X X X X X 

Persberichten bij mijlpalen, resultaten (mediaplan). Interviews via media over achtergrondvraagstukken. X X X X X X X X X X X 

Facebook regionaal en aansluiten waar mogelijk op deelregio en lokaal (mediaplan): mijlpalen, voorbeelden, 
wetenswaardigheden, filmpjes, poll, oproep 

X X X  X       

Fact sheets bedrijfsleven, aan te vullen i.s.m. bepaalde stakeholders.      X      

Kennisdagen ambtenaren/ energiemedewerkers (per fase)    X   X X X X  

Terugkerende roadshow (presentatie) en kennisdagen raden & bestuurders            X 

Aanvullen deelregio/ lokaal: middelen rondom voortgang, inzichten, draagvlak X X X  X X  X X  X 

Meedoen (consulteren/adviseren) 

Vergaderingen (werkgroep, stuurgroep, ambtelijke opdrachtgevers)         X X  

Consultatie, expertmeeting    X X    X   

Gesprekken met stakeholders  X X X X X X X    

Deelnemen aan lokale & (deel)regionale ateliers (**)  X X X X X   X  X 

Deelnemen aan Energietransitietafels per deelregio (*) samenstelling moet nog worden vastgelegd.   X X X X X X  X   

Extranet (achterkant van website) met: 
Relevante informatie voor ambtenaren die zich bezig houden met RES, communicatie, uitgebreide Q&A, procesdetails  

        X 
 

 

Publieksversie concept RES en RES 1.0 X X X  X X  X X X X 

Aanvullen deelregio/lokaal: bijeenkomsten deelregio’s & lokale bijeenkomsten.        X X   

Meebeslissen (besluitvorming) 

Stuurgroep besluitvorming/ Stuurgroep vergaderingen          X  

Terugkerende road show (presentatie) en kennisdagen raden & bestuurders          X X X 

Besluitvorming op basis van afspraken rond mijlpalen in proces (lokaal georganiseerd)         X X X 

Aanvullen deelregio/lokaal: momenten ter ondersteuning lokale besluitvorming.            
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Bijlage 4b. Risico register en beheersmaatregelen 

         

ID 
risico 

Titel Status 
Fase
13 

Oorzaak Ongewenste gebeurtenis Gevolg ID BHM Beheersmaatregelen 

R-017 

Huidig energie-
infrastructuur 
biedt 
onvoldoende 
basis voor RES 

Geldig 
Fase 
3 

• RES sluit niet aan op snelheid van 
realisatie nieuwe infrastructuur 
(maakbaarheid). Uitbreiding of bouwen 
van nieuwe grote infrastructuur stations 
(bijv. onderstations) kan wel tot 8 jaar 
duren (o.a. door vergunningen en 
grondaankoop). Dit heeft effect op de 
volgordelijkheid en planning van de RES. 
• Daarnaast kunnen uitbreidingslocaties 
gekozen zijn waar het voor de 
netbeheerder moeilijk is om te realiseren 
(in tijd/geld/ruimte) of wanneer de opgave 
niet integraal is (waardoor dekkende 
prognoses moeilijk zijn). 
• RES niet uitvoerbaar door gebrek/tekort  
aan energie-infrastructuur: 
Netbeheerder(s) (TenneT, Liander, Stedin) 
hebben onvoldoende tijd, financiële 
middelen (indien keuzen leiden tot 
inefficiënte infrastructuur) of fysieke 
ruimte om extra infrastructuur aan te 
leggen. 

Potentiële locatie met 
draagvlak worden niet 
gerealiseerd en daarmee 
RES-bod onvoldoende en 
dus aanwijzing door Rijk. 

RES loopt 
vertraging op, de 
kosten worden 
hoger en verliest 
draagvlak bij 
stakeholders 

BM-023 

• Betrek de netbeheerder gedurende 
 het hele proces (o.a. in stuur- en werkgroepen) 
• Laat de (on)mogelijkheden (tijd, ruimte, koste) voor 
infra één van de leidende randvoorwaarden zijn 
• Ook industrie, landbouw en mobiliteit meenemen* 
en maak de integrale opgave concreet (wat, waar, 
wanneer en met welke capaciteit) en laat de 
netbeheerder dit toetsen. 
* Mits niet integraal, dan dit oppakken middels 
inrichting van een separaat proces  voor industrie, 
landbouw en mobiliteit: immers ook daar is naar 2030 
en vervolgens 2050 beperking CO2 noodzakelijk. Elk 
jaar later beginnen hiermee maakt de opgave alleen 
nog maar groter. NB. De koppeling 
tussen/doorvertaling naar de RES en een eventueel 
separaat proces voor industrie, landbouw en mobiliteit 
dient dan wel geborgd te worden.   
• Onderwijs koppelen aan RES-uitvoering/bedrijven. 

R-012 

Incorrecte 
communicatie 
verstoort RES- 
proces 

Geldig 
Fase 
1, 2 
en 3 

• Informatie komt op verschillende 
momenten, aan verschillende partijen 
• Ruis in communicatie 

Er ontstaan onjuiste 
verhalen, die het RES-
proces nadelig 
beïnvloeden. 

RES loopt 
vertraging op en 
verliest draagvlak 
bij stakeholders 

BM-015 

• Goede communicatie strategie, wat wanneer aan 
wie communiceren 
• Bestuurders adviseren over de volgorde der dingen 
• Plenaire bijeenkomsten 
• Informeren Staten, Raden en AB 
• Goede informatieve website 

R-014 
Aanbod opwek-
opgave te laag in 
concept RES 

Geldig 
Fase 
2 en 
3 

• Veel beperkingen in huidig beleid voor 
wind en zon op land, overheden zijn niet 
bereid om hierin te bewegen 
• Beleid (PNH en politieke agenda's 
gemeente) staat centraal, in plaats van de 
opgave 

Te laag bod in concept RES, 
waardoor het Rijk de 
opwek-opgave in NHZ gaat 
aanwijzen. 

RES loopt 
vertraging op en 
verliest draagvlak 
bij stakeholders 

BM-019 

• Intentie uitspraak doen in startnotitie dat opgave 
leidend is. 
• In beeld brengen economische kansen voor 
energietransitie. 
• Communicatiestrategie uitwerken (best-practices 

                                                      
13 Fase 1: startnotitie, fase 2: opstellen & vaststellen RES, fase 3: uitvoering RES  
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delen, echte verhaal vertellen, jongeren betrekken, 
etc.)  

R-007 
Onvoldoende 
budget voor 
uitvoeren RES 

Geldig 
Fase 
2 en 
3 

• Gemeenten stellen onvoldoende 
capaciteit/middelen beschikbaar. 
• Verschillende tijdshorizon van de 
gemeenten in eigen 
duurzaamheidsdoelstellingen 
• Verschil in beleid en politieke agenda's 
• Verschil in capaciteit en budget voor 
uitvoering 
• Capaciteitsgebrek in gemeenten 
• Rijksbijdrage is ontoereikend 
• Onvoldoende bestuurlijke prioriteit 
• Moeilijke marktomstandigheden: geen 
goed personeel te vinden met de juiste 
expertise en vaardigheden. 

Gemeenten zijn 
onvoldoende aangesloten 
bij RES. 

RES loopt 
vertraging op en 
verliest draagvlak 
bij stakeholders 

BM-008 

• Meenemen met directeuren overheden in RES-
proces 
• Adviseren van ambtenaren, bestuurd en politiek 
voor budget- en capaciteitsprognose. 

R-010 

Negatieve 
maatschappelijke 
beeldvorming 
door 
Klimaatakkoord 

Geldig 
Fase 
2 en 
3 

• Maatschappelijk aanvaardbaarheid 
kosten onvoldoende 
• Burger betaalt de rekening van het 
Klimaatakkoord 

Maatschappelijke 
beeldvorming negatief 
onder de vlag van 
Klimaatakkoord. 

RES loopt 
vertraging op en 
verliest draagvlak 
bij stakeholders 

BM-013 

• In beeld brengen maatschappelijke participatie voor 
energieopwekking. 
• Communicatiestrategie uitwerken (best-practices 
delen, echte verhaal vertellen, jongeren betrekken, 
etc.) 

R-001 
RES voldoet niet 
aan opgave 

Geldig 
Fase 
2 

Onvoldoende draagvlak: 
• Er is bij stakeholders geen draagvlak voor 
de uitvoering (door de stakeholder). 
• Er is bij de overheden geen draagvlak. 
• Er is onvoldoende draagvlak in de 
samenleving. 

De RES voldoet niet aan de 
opgave 2030. Het Rijk gaat 
de opgave in NHZ 
aanwijzen.  

RES loopt 
vertraging op 

BM-001 

• Belangen in beeld houden, welke voorwaarden heeft 
de stakeholder voor het ‘wel uitvoeren’?  
• Continue stakeholdersmanagement, aandacht voor 
tegengeluid. 
• Bondgenoten koppelen aan tegenstanders, op zoek 
naar andere stakeholders die wel willen bijdragen aan 
de uitvoering 
• Extra opgave als kans presenteren, meerwaarde 
zoeken. 
• Onderdeel 'Kwaliteit van RES' zwaarder aanzetten 
(proces, borgen van draagvlak, inspanningen voor 
energiebesparing, e.d.). 
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R-005 
Vaststelling 
Klimaatakkoord 
vertraagd 

Geldig 
Fase 
1 en 
2 

• Vertraging van klimaatbesluit op landelijk 
niveau 
• "Ruzie” op landelijk niveau, in kabinet 

Vaststelling 
Klimaatakkoord vertraagd:  
• Geen drukmiddel vanuit 
de landelijke overheid 
waardoor het proces een 
vrijblijvend karakter krijgt 
en besluitvorming mogelijk 
uitblijft of ambitieniveau 
onder landelijke 
doelstelling. 
• Geen vertrouwen van 
lokale politiek in stabiele 
politieke landelijke koers 
die essentieel is voor de 
grote verbouwing. 
• Geen vertrouwen dat de 
kaders voor uitvoering op 
orde komen, zodat 
gemeente daadwerkelijk 
op aantal punten regie 
functie kan invullen. 

RES loopt 
vertraging op en 
verliest draagvlak 
bij stakeholders 

BM-005 

• Voorbereidende gesprekken stakeholders. 
• Besluitvorming startnotitie vertragen (nu al ruimte 
reserveren op bestuurlijke kalenders hiervoor) 
• Communicatie: RES is niet het doel, maar een middel 
om te komen tot samenwerking voor de 
energietransitie. In de communicatie deze boodschap 
centraal zetten. 
• Besluit van SG; bepalen plan B (scenario what-if) 

R-020 
Besluitvormings 
proces vertraagd 
concept RES 

Geldig 
Fase 
2 

• Bestuurders wensen besluitvorming 
voorafgaand aan doen van het regio bod. 
•  Vanuit de eerste ruimtelijke ateliers met 
stakeholder en maatschappelijk 
betrokkenen, ontstaat al weerstand/geen 
draagvlak voor keuzes waardoor 
bestuurders al terughoudend/aarzelend 
worden t.a.v. RES/bod. 

Besluitvormingsproces 
concept RES (bij NHZ 
overheden) is verstoord en 
vraagt meer tijd dan 
gepland (2-3 mnd). 

RES loopt 
vertraging op 

BM-026 

• Continu informeren van Staten, Raden en AB 
(voortgangsrapportage, regionale raadsbijeenkomst 
en kennissessie) 
• Consultatieronde concept RES bij Staten, Raden en 
AB 
• Betrekken van colleges en verantwoordelijke 
wethouders 
• Plannen op bestuurlijke agenda 
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R-002 
Besluitvormings 
proces vertraagd 

Geldig 
Fase 
1 

• Onvoldoende ambtelijke capaciteit om 
de besluitvorming voor te bereiden. 
• Verkiezingen bij Provincie en 
Waterschappen (langdurige 
coalitievorming) 
• Coalitieprogramma tegendraads belang 
RES. 
• Proces gaat zo snel dat dit op ambtelijk 
(coördinator, multidisciplinair team) en 
bestuurlijk niveau bijna niet “bij te benen” 
is (kun je alles wel doorgronden?) 

Besluitvormingsproces 
startnotitie (bij NHZ 
overheden) is verstoord en 
vraagt meer tijd dan 
gepland (2-3 mnd). 

RES loopt 
vertraging op 

BM-002 

• Vooraf (bij vaststellen plan van aanpak) ook 
commitment over inzet capaciteit laten afgeven 
• Vanuit het programma één uniform besluit opstellen 
• Vanuit het programma gedetailleerde planning 
opzetten en blijven communiceren 
• Alle bestuurlijke agenda’s in de planning opnemen 
• Afstemming met VNG/IPO/UVW over al dan niet 
besluitvorming voorafgaand aan bod 
• Vaststelling concept RES alleen door colleges, GS en 
DB. Niet door raden/staten/AB (dit vastleggen in 
startnotitie) 

R-006 
Bezwaar op RES 
door 
stakeholders 

Geldig 
Fase 
2 en 
3 

• Inwoners worden al dan niet in hun 
belang getroffen 
• Onduidelijkheid over de juridische status 
van de RES 
• Protesten door belanghebbenden 

Een gemeente, de 
provincie of het 
waterschap kiest 
vooralsnog niet tot 
definitieve besluitvorming 
van de (concept) RES 
worden overgegaan. 

RES loopt 
vertraging op en 
verliest draagvlak 
bij stakeholders 

BM-006 

• Continu informeren Colleges 
• Tussentijdse rapportages 
• Zorgvuldig strategische participatie en communicatie 
(lokaal, regionaal) 
• Activeren van communicatieadviseurs betrokken 
overheden. 

R-009 

De opgave 
'energieneutraal 
2050' wordt niet 
gehaald 

Geldig 
Fase 
3 

• De opgave 'energieneutraal 2050' is 
groter dan nu in de plannen staat. 
• Tijdsdruk in proces is te hoog. 
• Liander enige netbeheerder. 

Geen doorkijk naar 2050 
en investeringspotentie 
voor Liander wordt niet 
ingevuld en maakbaarheid 
van RES onvoldoende. 

RES loopt 
vertraging op 

BM-012 • Scenario's maken met doorkijk 2050. 

R-013 
Energienetwerk 
niet tijdig gereed 

Geldig 
Fase 
3 

• Capaciteitsgebrek bij netwerkbeheerder 
• Gebrek aan inzicht in initiatieven en 
projecten, waardoor planning 
netbeheerder achterloopt 
• Infrastructuur / energienetwerk niet 
tijdig gereed in lijn met de opgave 
• Huidige en toekomstige infrastructuur is 
beperkend voor het RES-bod 

RES-bod te laag en 
aanwijzing door rijk 
(ondanks grondige analyse) 

RES loopt 
vertraging op 

BM-018 

• Betrek de netbeheerder gedurende 
 het hele proces (o.a. in stuur- en werkgroepen) 
• Laat de (on)mogelijkheden (tijd, ruimte, koste) voor 
infra één van de leidende randvoorwaarden zijn 
• Ook industrie, landbouw en mobiliteit meenemen en 
maak de integrale opgave concreet (wat, waar, 
wanneer en met welke capaciteit) en laat de 
netbeheerder dit toetsen. 
• Onderwijs koppelen aan RES-uitvoering/bedrijven. 
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R-004 
Besluitvaardighei
d onvoldoende 
vastgelegd 

Geldig 
Fase 
1, 2 
en 3 

• Diverse politieke redenen (mogelijk 
RES?) 
• College/ bestuur van een betrokken 
overheid valt 
• Eén van de overheden weigert 
medewerking 
• Besluitvaardigheid onvoldoende 
vastgelegd: Gemeenten en Provincie 
hebben te weinig doorzettingsmacht  tot 
het hakken van knopen. Uiteindelijk 
moeten er "pijnlijke" keuzes gemaakt 
worden. Wie hakt de knoop? 

Geen besluitvorming RES 
mogelijk 

RES loopt 
vertraging op 

BM-004 
• Strategiebepaling vanuit de stuurgroep; scenario's 
doorlopen what-if en plan B gereed hebben 

R-008 

Onvoldoende 
basis, beleid en 
draagvlak voor 
RES 

Geldig 
Fase 
1, 2 
en 3 

• Regionale ambities kan concurrerend zijn 
met de (landelijke) RES.  
• Benodigde ambtelijke capaciteit 
onvoldoende. 
• Veroorzaakt te grote bestuurlijke drukte, 
niemand heeft het overzicht meer. 

Onvoldoende capaciteit 
voor uitvoeren RES 

RES loopt 
vertraging op 

BM-009 
• Vertel het integrale verhaal tijdens politieke 
bijeenkomsten (lokaal, regionaal) 

R-003 
Startnotitie niet 
tijdig gereed 

Beheer
st 

Fase 
1 

Input wordt niet tijdig verstrekt: 
• Landelijke dataset komt te laat 
• Opleveren onderzoeken / 
dataverzameling door PNH vertraagd 

Startnotitie kan niet 
volledig worden afgerond 
volgens afspraak 

RES loopt 
vertraging op 

BM-003 

• Niet wachten op landelijke dataset, maar zelf aan de 
slag met onderzoek en analyse 
• Goede werkafspraken en planning maken voor 
werkzaamheden PNH 

R-011 
Energiebesparing
spotentieel 
wordt niet benut 

Niet 
geldig 

Fase 
3 

•  Geen realistisch uitgangspunt van de 
RES: 37% energiebesparing en 37% 
besparing op warmte gerealiseerd kunnen 
worden. Op de NOM-woningen kan geen 
procent besparing gerealiseerd worden. 

Besparing wordt 
afgewenteld op andere 
gebouwen. 

Hogere kosten BM-014 Geen risico voor RES, valt buiten scope. 

R-015 

Circulaire 
economie als 
rem op 
klimaatdoelstellin
gen 

Niet 
geldig 

Fase 
3 

•  Moeizame samenwerking om circulaire 
economie ingepast te krijgen in RES 
opgave 

Circulaire economie als 
rem op 
klimaatdoelstellingen 

RES loopt 
vertraging op 

BM-020 Geen risico voor RES, valt buiten scope. 

R-016 

Tekort aan 
zonnepalen voor 
invulling RES 
opgave 

Niet 
geldig 

Fase 
3 

•  Door grote vraag aan zonnepanelen 
ontstaat er op korte termijn een tekort 

Zonnepanelen als 
onderdeel van invulling 
RES opgave kan niet tijdig 
worden verwezenlijkt. 

RES loopt 
vertraging op 

BM-021 Geen risico voor RES, valt buiten scope. 
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R-018 

De 
betaalbaarheid 
van energie komt 
onder druk 

Niet 
geldig 

Fase 
3 

•  We betalen allemaal mee aan 
infrastructuur uitbreidingen. Elke euro 
komt terug in het tarief. Daarom moeten 
we verstandige keuzes maken; o.a. daar 
uitbreiden waar er zekerheid is dat de 
opwek (en vraag) er komt, hernieuwbare 
opwek locaties concentreren, etc. Als hier 
geen rekening mee wordt gehouden, en 
op ongeschikte locaties wordt uitgebreid 
of 'lukraak' wordt verzwaard, nemen de 
kosten exponentieel toe en daarmee de 
energierekeningen van alle burgers.  

De betaalbaarheid van 
energie komt onder druk 

Verliest 
draagvlak bij 
stakeholders 

BM-024 N.v.t. 

R-019 

Ruimtelijke 
vraagstukken 
niet 
meegenomen in 
RES 

Niet 
geldig 

Fase 
3 

•  In de ruimtelijke plannen zijn PV en wind 
meegenomen, maar is onvoldoende 
rekening gehouden met extra grond voor 
infra. Het proces om grond te verkrijgen 
kost tijd en de netwerkbeheerders kunnen 
kan pas realiseren als er grond beschikbaar 
is. 
Ter info: een onderstation kan de 
oppervlakte van meerdere voetbalvelden 
hebben 

Er is geen rekening 
gehouden met ruimte voor 
infra of de 
onderhandelingen voor 
grond lopen vast (tijd, geld) 

RES loopt 
vertraging op, de 
kosten worden 
hoger en verliest 
draagvlak bij 
stakeholders 

BM-025 
•  Meenemen in startnotitie als randvoorwaarde van 
RES 
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