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1

INLEIDING
In opdracht van de Lycens is een akoestisch onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting
door wegverkeerslawaai op de gevels van een nieuwe woning op het perceel ten oosten van
de woning aan de Invalsweg 8 te Losser. Het bouwvlak van de woning is opgenomen in de
situatie en rekenmodelgegevens in bijlage I.

1.1

Wijzigen bestemmingsplan t.b.v. het bouwplan en de Wet geluidhinder
Op basis van artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij vaststelling of herziening van
een bestemmingsplan of vaststelling van een projectafwijkingsbesluit een akoestisch
onderzoek te worden ingesteld. Het akoestisch onderzoek bepaalt de geluidsbelasting aan
de gevel van de geluidsgevoelige bestemming die vanwege de weg wordt ondervonden. Het
onderzoek is alleen noodzakelijk als de geluidsgevoelige bestemming binnen de wettelijke
geluidszone van de weg gesitueerd is. In artikel 74.1 van de Wgh is aangegeven dat wegen
aan weerszijden van de weg een wettelijke geluidszone hebben waarvan de grootte is
opgenomen in onderstaande tabel.
Wettelijke geluidszones van wegen :
Aantal rijstroken

stedelijk gebied

buitenstedelijk gebied

1 of 2 rijstroken

200 m

250 m

3 of 4 rijstroken

350 m

400 m

5 of meer rijstroken

350 m

600 m

De zone is gelegen aan weerszijden van de weg en begint naast de buitenste rijstrook.
Eventuele parkeerstroken, voet- of fietspaden en vluchtstroken worden niet tot de weg
gerekend en vallen binnen de zone.
De zone langs een weg omvat het gebied waarbinnen extra aandacht moet worden
geschonken aan het geluid afkomstig van de betrokken weg. Binnen een zone moet worden
gestreefd naar een akoestisch optimale situatie. Dit betekent dat er bij nieuwe
ontwikkelingen, zoals het opstellen van bestemmingsplannen, het verlenen van (individuele)
bouwvergunningen en het aanleggen van infrastructurele werken, het akoestische aspect
van de plannen direct in kaart moet worden gebracht. Zodoende kan in een vroeg stadium
worden onderkend of plannen doorgang kunnen vinden danwel of maatregelen nodig zijn om
een akoestisch gunstig klimaat te creëren.
De hiervoor genoemde zones gelden niet voor:
 wegen die zijn aangeduid als woonerf (art 74.2);
 wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art 74.2);
De geplande woning ligt in “buitenstedelijk” gebied binnen de wettelijk vastgestelde
geluidszone, als bedoeld in art. 74 van de Wet geluidhinder, van de Invalsweg.

1.2

Grenswaarden
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting LDEN op de gevels van een woning t.g.v.
een weg bedraagt 48 dB.
Onder bepaalde voorwaarden kan voor een geluidgevoelige bestemming volgens de Wet
geluidhinder door B & W een ontheffing worden verleend tot een hogere grenswaarde van
maximaal 53 dB voor wegverkeerslawaai (art 83 lid 2 van de Wgh) in buitenstedelijk gebied.
Akoestisch onderzoek woning naast Invalsweg 8 te Losser
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Om een hogere grenswaarde aan te kunnen vragen moet worden voldaan aan twee
voorwaarden :
- de optredende geluidbelasting moet lager zijn dan de maximaal toelaatbare
gevelbelasting van de Wet geluidhinder;
- de situatie moet passen in het gemeentelijk geluidsbeleid ten aanzien van vaststelling
van de hogere grenswaarden.
De gemeente Losser heeft nog geen geluidbeleid en volgt de ontheffingscriteria van de Wet
geluidhinder.
Voor het verkrijgen van een hogere grenswaarde dient voor wegverkeerslawaai de
procedure gevolgd te worden. Daarbij hoort de ter visielegging van het akoestisch
onderzoek.

1.3

Berekening geluidbelasting
De op de uitbreiding invallende geluidbelasting LDEN kan worden bepaald met een
rekenmodel, volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012, standaard-methode I of II.
In deze situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van de rekenmethode II.
Deze methoden zijn gebaseerd op het berekenen van de geluidemissie (afhankelijk van het
aantal en type voertuigen, het soort wegdek, de rijsnelheid en enkele correctiefactoren) en
de geluidoverdracht tussen de weg en de immissiepunten (geplande woninggevel).

Akoestisch onderzoek woning naast Invalsweg 8 te Losser
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GELUIDBELASTING

2.1

Verkeerscijfers
Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt rekening gehouden met een prognose van
de verkeersgegevens voor een weekdag in de toekomstige situatie over minimaal 10 jaar
(2028).
De weg- en verkeersgegevens van de Invalsweg zijn afkomstig van de gemeente Losser
(telling 2014) zoals in tabel I weergegeven en opgenomen in bijlage I. Gerekend is met een
autonome groei van 1% per jaar als worst case.
Transporters horen bij de lichte voertuigen. Tijdens de (radar)telling zijn ook het fietsers
meegenomen. Dit verklaart het hoge percentage tweewielers van 25% die voor de
berekening niet zijn meegenomen.
TABEL I : overzicht weg- en verkeersgegevens
Omschrijving

Invalsweg

- etmaalintensiteit weekdag 2014
- etmaalintensiteit weekdag 2028

407

- dag/avond/nachtuurintensiteit %

6.77 / 3.3 / 0.70

- percentage motorrijwielen

0

- percentage lichte motorvoertuigen

92

- percentage middelzw vrachtwagens

4

- percentage zware vrachtwagens

4

- wettelijke rijsnelheid km/uur
- wegdek

2.2

354

60
DAB

Berekening geluidbelasting en toetsing
Toetsing van de geluidbelasting aan de grenswaarden gebeurd volgens de Wgh per weg.
Alvorens de geluidbelasting te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB mag de
berekende waarde op grond van art. 110g van de Wet geluidhinder worden verminderd met
2 dB (i.v.m. het stiller worden van motorvoertuigen) voor wegen met een wettelijke maximum
snelheid van 70 km/uur en hoger.
De geluidbelasting is berekend conform het gestelde in het “Reken- en meetvoorschrift
geluidhinder 2012” ex art 110d van de wet geluidhinder, methode II. De geluidbelasting is
berekend op een waarneemhoogte van 1.5 en 4.5 m boven het maaiveld.
In het rekenmodel (DGMR-Geomilieu V.4.30) zijn schematisch opgenomen:
- de weg met intensiteiten,
- verharde bodemgebieden,
- een waarneempunt op de grens van het bouwvlak met een waarneemhoogte van 1.5 m
boven de vloer op een hoogte van 1.5 en 4.5 m boven het maaiveld.
Voor de rekeninvoergegevens wordt verwezen naar de berekening in bijlage I. De
geluidbelasting bedraagt maximaal 45 dB en ligt ruimschoots onder de
voorkeursgrenswaarde zodat voor het aspect wegverkeerslawaai sprake is van een goed
woon- en leefklimaat.
Ing. Wim Buijvoets.
Akoestisch onderzoek woning naast Invalsweg 8 te Losser
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Bijlage I
Situatie, verkeercijfers gemeente
gegevens rekenmodel en resultaten

Akoestisch onderzoek woning naast Invalsweg 8 te Losser

Verloop aantal voertuigen
Weekdag
Tweewiele Auto
TransporteVrachtwagen
zondag
314
571
27
20
maandag
289
630
48
61
dinsdag
210
722
45
63
woensdag
204
629
44
53
donderdag
277
673
61
72
vrijdag
259
596
88
74
zaterdag
296
683
56
87
tot. 15 dagen
1849
4504
369
430
Analyseperiode: donderdag 23 oktober 2014, 12:17 tot donderdag 6 november 2014, 15:26
Meetplaats: 317‐318: INVALSWEG OVERDINKEL, ter hoogte van Invalsweg nr. 13

rekenparameters
Rapport:
Model:

Lijst van model eigenschappen
eerste model

Model eigenschap
Omschrijving
Verantwoordelijke
Rekenmethode

eerste model
Wim
RMW-2012

Aangemaakt door
Laatst ingezien door
Model aangemaakt met

Wim op 3-4-2018
Wim op 16-4-2018
Geomilieu V4.30

Dagperiode
Avondperiode
Nachtperiode
Samengestelde periode
Waarde
Standaard maaiveldhoogte
Rekenhoogte contouren
Detailniveau toetspunt resultaten
Detailniveau resultaten grids
Berekening volgens rekenmethode
Zoekafstand [m]
Max. reflectie afstand tot bron [m]
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]
Standaard bodemfactor
Zichthoek [grd]
Maximum reflectiediepte
Reflectie in woonwijkschermen
Geometrische uitbreiding
Luchtdemping
Luchtdemping [dB/km]
Meteorologische correctie
Waarde voor C0

07:00 - 19:00
19:00 - 23:00
23:00 - 07:00
Lden
Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
0
4,5
Groepsresultaten
Groepsresultaten
RMG-2012
---1,00
2
1
Ja
Volledige 3D analyse
Conform standaard
0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Conform standaard
3,50

Geomilieu V4.30

16-4-2018 10:50:08

modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.
Invalsweg

Geomilieu V4.30

ISO_H
0,00

ISO M.
0,00

Hdef.
Relatief

Type
Verdeling

Cpl
False

Cpl_W
1,5

Helling
0

Wegdek
W0

V(MR(D))
--

V(MR(A))
--

V(MR(N))
--

V(MR(P4))
--

V(LV(D))
60

V(LV(A))
60

V(LV(N))
60

V(LV(P4))
--

16-4-2018 10:49:26

modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

V(MV(D))
60

V(MV(A))
60

Geomilieu V4.30

V(MV(N))
60

V(MV(P4))
--

V(ZV(D))
60

V(ZV(A))
60

V(ZV(N))
60

V(ZV(P4))
--

Totaal aantal
407,00

%Int(D)
6,77

%Int(A)
3,30

%Int(N)
0,70

%Int(P4)
--

%MR(D)
--

%MR(A)
--

%MR(N)
--

%MR(P4)
--

16-4-2018 10:49:26

modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

%LV(D)
92,00

%LV(A)
92,00

Geomilieu V4.30

%LV(N)
92,00

%LV(P4)
--

%MV(D)
4,00

%MV(A)
4,00

%MV(N)
4,00

%MV(P4)
--

%ZV(D)
4,00

%ZV(A)
4,00

%ZV(N)
4,00

%ZV(P4)
--

MR(D)
--

MR(A)
--

MR(N)
--

MR(P4)
--

LV(D)
25,35

LV(A)
12,36

LV(N)
2,62

LV(P4)
--

16-4-2018 10:49:26

modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012
MV(D)
1,10

Geomilieu V4.30

MV(A)
0,54

MV(N)
0,11

MV(P4)
--

ZV(D)
1,10

ZV(A)
0,54

ZV(N)
0,11

ZV(P4)
--

LE (D) 63
70,41

LE (D) 125
78,43

LE (D) 250
84,56

LE (D) 500
90,48

LE (D) 1k
96,37

LE (D) 2k
92,80

LE (D) 4k
86,01

LE (D) 8k
76,07

16-4-2018 10:49:26

modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

LE (A) 63
67,29

LE (A) 125
75,31

Geomilieu V4.30

LE (A) 250
81,44

LE (A) 500
87,36

LE (A) 1k
93,25

LE (A) 2k
89,68

LE (A) 4k
82,89

LE (A) 8k
72,95

LE (N) 63
60,56

LE (N) 125
68,57

LE (N) 250
74,70

LE (N) 500
80,62

LE (N) 1k
86,52

LE (N) 2k
82,94

LE (N) 4k
76,16

16-4-2018 10:49:26

modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

LE (N) 8k
66,22

LE (P4) 63
--

Geomilieu V4.30

LE (P4) 125
--

LE (P4) 250
--

LE (P4) 500
--

LE (P4) 1k
--

LE (P4) 2k
--

LE (P4) 4k
--

LE (P4) 8k
--

16-4-2018 10:49:26

modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.

Maaiveld
0,00

Geomilieu V4.30

Hdef.
Relatief

Hoogte A
1,50

Hoogte B
4,50

Hoogte C
--

Hoogte D
--

Hoogte E
--

Hoogte F
--

Gevel
Ja

16-4-2018 10:49:26

modelgegevens
Model:
Groep:

Naam
1

eerste model
versie van Gebied - Gebied
(hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Omschr.
Invalsweg

Bf
0,00

Geomilieu V4.30

16-4-2018 10:49:26

geluidbelasting



BIJLAGE 3
BOORSTATEN

Bijlage 3

Boring: 01

Boring: 02
0

0

gras

0

0

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

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen puin, sporen
kolengruis, donkerbruin, Edelmanboor

1

1

50

50

50

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

2
2

70

Zand, matig grof, zwak siltig, wit,
Edelmanboor

80

100

gras

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

3

3
100

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, geelbruin,
Edelmanboor, Geroerd
4
150

150

150

150
Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
roesthoudend, beige, Zuigerboor

200

250

270

Boring: 03
0

Boring: 04
0

tegel

8
10

Edelmanboor

0

0

klinker

8
10

Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel,
Edelmanboor, Ophoogzand

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel,
Edelmanboor, Ophoogzand

Uiterst puinhoudend, matig
zandhoudend, Edelmanboor

30

40
45

1
Edelmanboor, Boring gestaakt
50

50
60

Projectcode: 2017-0346
Opdrachtgever: Gemeente Losser
Projectnaam: Invalsweg te Overdinkel

Uiterst puinhoudend, matig
zandhoudend, Edelmanboor
Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
puin, donkerbruin, Edelmanboor
Zand, matig fijn, zwak siltig, geel,
Edelmanboor

Projectleider: R. Fieten
Boormeester: R. Fieten
Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3

Boring: 05

Boring: 06
0

0

gras

0

0

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

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

1

50

gras

1

50
60

Projectcode: 2017-0346
Opdrachtgever: Gemeente Losser
Projectnaam: Invalsweg te Overdinkel

50
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

50
60

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

Projectleider: R. Fieten
Boormeester: R. Fieten
Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Legenda (conform NEN 5104)
grind

klei

geur

Grind, siltig

Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie
Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

zand

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

Zand, kleiïg

>1
>10
Zand, zwak siltig

>100

leem

>1000

Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

>10000

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

monsters
geroerd monster

Zand, uiterst siltig

overige toevoegingen

ongeroerd monster

zwak humeus

veen
Veen, mineraalarm

matig humeus

overig
bijzonder bestanddeel

Veen, zwak kleiïg

sterk humeus

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand

Veen, sterk kleiïg

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

sterk grindig

Gemiddeld laagste grondwaterstand
slib

water

peilbuis
blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand

bentoniet afdichting

filter

BIJLAGE 4
TOETSING ANALYSECERTIFICATEN

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster
Certificaatcode
Boring(en)
Traject (m -mv)
Humus
Lutum
Datum van toetsing
Monsterconclusie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

% ds
% ds

MM BG
2018060121
01, 02, 04, 05, 06
0,00 - 0,50
3,1
2,0
29-5-2018
Overschrijding Achtergrondwaarde

Meetw
METALEN
Kobalt [Co]
Nikkel [Ni]
Koper [Cu]
Zink [Zn]
Molybdeen [Mo]
Cadmium [Cd]
Barium [Ba]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
PAK
Pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 facto
Naftaleen
Anthraceen
Fenanthreen
Fluorantheen
Chryseen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(k)fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Benzo(g,h,i)peryleen
PAK 10 VROM

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<3
<4
7,6
39
<1,5
<0,2
23
<0,05
17

mg/kg ds

3,9

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<0,05
0,073
0,21
1
0,53
0,52
0,48
0,26
0,4
0,35

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)
PCB (7) (som, 0.7 factor)
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

0,0049
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C10 - C40
Minerale olie C12 - C16
Minerale olie C16 - C21
Minerale olie C21 - C30
Minerale olie C30 - C35
Minerale olie C35 - C40

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

<3
46
<5
<5
20
18
<6

% (m/m)
ds
% m/m

96,8

OVERIG
Gloeirest
Droge stof

Projectcode: 2017-0346

87,5

GSSD

<7
<8
15,1
90
<1,1
<0,2
89 (6)
<0,05
26

MM OG
2018060121
01, 01, 02, 02
0,50 - 1,50
1,0
2,0
29-5-2018
Voldoet aan Achtergrondwaarde

Index

Meetw

-0,05
-0,42
-0,17
-0,09
-0
-0,03

<3
<4
<5
<20
<1,5
<0,2
<20
<0,05
<10

-0
-0,05

GSSD

<7
<8
<7
<33
<1,1
<0,2
<54 (6)
<0,05
<11

Index

Meetw

-0,05
-0,42
-0,22
-0,18
-0
-0,03

<3
<4
<5
25
<1,5
<0,2
<20
<0,05
11

-0
-0,08

0,35
<0,04
0,073
0,21
1
0,53
0,52
0,48
0,26
0,4
0,35
3,9

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
0,06

<0,016

-0
0,0049
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002

7 (6)
148
11 (6)
11 (6)
65 (6)
58 (6)
14 (6)

-0,01

<3
<35
<5
<5
<11
11
<6

84,2

GSSD

<7
<8
<7
59
<1,1
<0,2
<54 (6)
<0,05
17

Index

-0,05
-0,42
-0,22
-0,14
-0
-0,03
-0
-0,07

0,44
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,35

-0,03

<0,025

0,01

<0,05
<0,05
<0,05
0,085
0,07
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

0,0049
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,004

11 (6)
<123
18 (6)
18 (6)
39 (6)
55 (6)
21 (6)

98,9
88,0

OG 01
2018062539
01
0,80 - 1,20
2,5
2,0
29-5-2018
Voldoet aan Achtergrondwaarde

-0,01

<3
42
<5
<5
13
12
<6

<0,04
<0,04
<0,04
0,085
0,07
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
0,44

-0,03

<0,020

0

<0,003
<0,003
<0,003
<0,003
<0,003
<0,003
<0,003

8 (6)
168
14 (6)
14 (6)
52 (6)
48 (6)
17 (6)

97,4
84,0

85

85

-0

Grondmonster
Certificaatcode
Boring(en)
Traject (m -mv)
Humus
Lutum
Datum van toetsing
Monsterconclusie
Lutum
Organische stof (humus)

---------<
8,88
<=T
8,88
8,88
6
#
GSSD
Index

% ds
% ds

%
%

MM BG
2018060121
01, 02, 04, 05, 06
0,00 - 0,50
3,1
2,0
29-5-2018
Overschrijding Achtergrondwaarde
2,0
3,1

MM OG
2018060121
01, 01, 02, 02
0,50 - 1,50
1,0
2,0
29-5-2018
Voldoet aan Achtergrondwaarde
2,0
1,0

: Geen toetsnorm aanwezig
: kleiner dan de detectielimiet
: <= Achtergrondwaarde
: Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
: <= Interventiewaarde
: > Interventiewaarde
: Heeft geen normwaarde
: verhoogde rapportagegrens
: Gestandaardiseerde meetwaarde
: (GSSD - AW) / (I - AW)
- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
AW

WO

IND

I

METALEN
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Zink [Zn]

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

0,6
15
40
0,15
50
1,5
35
140

1,2
35
54
0,83
210
88
39
200

4,3
190
190
4,8
530
190
100
720

13
190
190
36
530
190
100
720

PAK
PAK 10 VROM

mg/kg ds

1,5

6,8

40

40

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)

mg/kg ds

0,02

0,04

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40

mg/kg ds

Projectcode: 2017-0346

190

190

0,5

500

1

5000

OG 01
2018062539
01
0,80 - 1,20
2,5
2,0
29-5-2018
Voldoet aan Achtergrondwaarde
2,0
2,5

Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Watermonster
Datum
Filterdiepte (m -mv)
Datum van toetsing
Monsterconclusie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

01-1-1
15-5-2018
1,70 - 2,70
29-5-2018
Overschrijding Streefwaarde

Meetw
METALEN
Kobalt [Co]
Nikkel [Ni]
Koper [Cu]
Zink [Zn]
Molybdeen [Mo]
Cadmium [Cd]
Barium [Ba]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
AROMATISCHE
VERBINDINGEN
BTEX (som)
Xylenen (som, 0.7 factor)
Benzeen
Ethylbenzeen
Tolueen
Xylenen (som)
meta-/para-Xyleen (som)
ortho-Xyleen
Styreen (Vinylbenzeen)
Som 16 Aromatische
oplosmiddelen
PAK
Naftaleen
PAK 10 VROM
GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
CKW (som)
1,3-Dichloorpropaan
1,1-Dichloorpropaan
Dichloorpropaan
1.2-Dichloorethenen (som,
0.7 facto
Dichloorpropanen (0,7
som, 1,1+1,2+1,3)
cis + trans-1,2Dichlooretheen
1,1-Dichlooretheen
cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
(Chloroform)
Tribroommethaan
(bromoform)
Tetrachloormethaan
(Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,2-Dichloorpropaan
1,1,1-Trichloorethaan

Projectcode: 2017-0346

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<2
<3
2,8
19
<2
<0,2
55
<0,05
<2

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0,9
0,21
<0,2
<0,2
<0,2

µg/l
-

<0,02

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<1,6
<0,2
<0,2

µg/l

<0,2
<0,1
<0,2

GSSD

<1
<2
2,8
19
<1
<0,1
55
<0,04
<1

Index

-0,24
-0,22
-0,2
-0,06
-0,01
-0,05
0,01
-0,04
-0,23

<0,1
-0
<0,1
-0,03
<0,1
-0,01
<0,21
0
<0,1
<0,1
<0,1
-0,02
<0,77(2,14)

<0,01
<0,00020(11)

0

<0,1
<0,1
<0,42

-0

<0,14

0,01
0,01

0,14
0,42

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,2

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

µg/l

<0,2

<0,1(14)

µg/l

<0,1

<0,1

0,01

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0,2
<0,2
<0,2
<0,1

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

-0,01
-0,02

0
-0,01

0

Watermonster
Datum
Filterdiepte (m -mv)
Datum van toetsing
Monsterconclusie
1,1,2-Trichloorethaan
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
Vinylchloride

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C10 - C40
Minerale olie C12 - C16
Minerale olie C16 - C21
Minerale olie C21 - C30
Minerale olie C30 - C35
Minerale olie C35 - C40

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

---------<
8,88
8,88
8,88
>T
11
14
2
6
#
GSSD
Index

01-1-1
15-5-2018
1,70 - 2,70
29-5-2018
Overschrijding Streefwaarde
<0,1
<0,1
0
<0,2
<0,1
-0,05
<0,1
<0,1
0
<0,1
<0,1
0,02

<10
<50
<10
<10
<15
<10
<10

7(6)
<35
7(6)
7(6)
11(6)
7(6)
7(6)

-0,03

: Geen toetsnorm aanwezig
: kleiner dan de detectielimiet
: <= Streefwaarde
: > Streefwaarde
: > Interventiewaarde
: Groter dan Tussenwaarde
: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
: Enkele parameters ontbreken in de som
: Heeft geen normwaarde
: verhoogde rapportagegrens
: Gestandaardiseerde meetwaarde
: (GSSD - S) / (I - S)
- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
S
METALEN
Barium [Ba]
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Zink [Zn]

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

50
0,4
20
15
0,05
15
5
15
65

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen
Ethylbenzeen
Styreen (Vinylbenzeen)
Tolueen
Xylenen (som)
Som 16 Aromatische oplosmiddelen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

0,2
4
6
7
0,2

PAK
Naftaleen

µg/l

0,01

GECHLOREERDE

Projectcode: 2017-0346

S Diep

Indicatief

200
0,06
0,7
1,3
0,01
1,7
3,6
2,1
24

I

625
6
100
75
0,3
75
300
75
800

30
150
300
1000
70
150

70

S
KOOLWATERSTOFFEN
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
1,1-Dichloorethaan
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethaan
Dichloormethaan
Dichloorpropaan
Tetrachlooretheen (Per)
Tetrachloormethaan (Tetra)
Tribroommethaan (bromoform)
Trichlooretheen (Tri)
Trichloormethaan (Chloroform)
Vinylchloride
cis + trans-1,2-Dichlooretheen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

24
6
0,01
0,01

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40

µg/l

50

Projectcode: 2017-0346

0,01
0,01
7
0,01
7
0,01
0,8
0,01
0,01

S Diep

Indicatief

I
300
130
900
10
400
1000
80
40
10
630
500
400
5
20

600

BIJLAGE 5
ANALYSECERTIFICATEN

Lycens
T.a.v. B. Franke
Deventerstraat 10
7570 AH OLDENZAAL

Analysecertificaat
Datum: 01-May-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2018060121/1
2017-0346
Invalsweg te Overdinkel
25-Apr-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

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
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl
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).

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

2017-0346
Invalsweg te Overdinkel

Monsternemer
Monstermatrix

R. Fieten
Grond (AS3000)
Eenheid

Analyse

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

1

2

Uitgevoerd

Uitgevoerd

87.5

84.2

2018060121/1
25-Apr-2018
01-May-2018/16:21
A,B,C
1/2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

S

Organische stof

% (m/m) ds

3.1

1.0

Gloeirest

% (m/m) ds

96.8

98.9

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

<2.0

<2.0

S

% (m/m)

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

23

<20

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

<0.20

<0.20

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

7.6

<5.0

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

<4.0

<4.0

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

17

<10

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

39

<20

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

20

<11

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

18

11

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

46

<35

Minerale olie

S

Zie bijl.

Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB

S

PCB 28

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 52

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 101

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

Nr. Monsteromschrijving

1

MM BG

2

MM OG

Datum monstername

25-Apr-2018
25-Apr-2018

Monster nr.

10072688
10072689

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

M: MCERTS erkend

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

2017-0346
Invalsweg te Overdinkel

Monsternemer
Monstermatrix

R. Fieten
Grond (AS3000)

Analyse

Eenheid

S

PCB 118

S
S

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

1

2

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

PCB 138

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

PCB 153

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 180

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0049

2018060121/1
25-Apr-2018
01-May-2018/16:21
A,B,C
2/2

<0.0010
1)

0.0049

1)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Fenanthreen

mg/kg ds

0.21

<0.050

S

Anthraceen

mg/kg ds

0.073

<0.050

S

Fluorantheen

mg/kg ds

1.0

<0.050

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

0.52

<0.050

S

Chryseen

mg/kg ds

0.53

<0.050

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

0.26

<0.050

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

0.48

<0.050

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

0.35

<0.050

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

0.40

<0.050

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

3.9

0.35

Nr. Monsteromschrijving

1

MM BG

2

MM OG

1)

Datum monstername

25-Apr-2018
25-Apr-2018

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

M: MCERTS erkend

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monster nr.

10072688
10072689

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018060121/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

10072688

01

1

0

50

0535207793

10072688

02

1

0

50

0535205743

10072688

04

1

30

50

0535207890

10072688

05

1

0

50

0535207896

10072688

06

1

0

50

0535205741

10072689

01

2

50

80

0535207782

10072689

01

4

120

150

0535207893

10072689

02

2

50

70

0535207887

10072689

02

3

70

120

0535207898

Monsteromschrijving

MM BG

MM OG

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 2018060121/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018060121/1
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Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Cryogeen malen AS3000

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

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

Organische stof (gloeiverlies)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Korrelgrootte < 2 µm (lutum)

W0171

Sedimentatie

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale Olie (C10-C40)

W0202

GC-FID

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

Chromatogram MO (GC)

W0202

GC-FID

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

PCB (7)

W0271

GC-MS

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

PAK (10) (VROM)

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

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
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Sample ID.: 10072688
Certificate no.: 2018060121
Sample description.: MM BG
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Minutes

Lycens
T.a.v. B. Franke
Deventerstraat 10
7570 AH OLDENZAAL

Analysecertificaat
Datum: 07-May-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2018062539/1
2017-0346
Invalsweg te Overdinkel
25-Apr-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

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
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl
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).

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

2017-0346
Invalsweg te Overdinkel

Monsternemer
Monstermatrix

R. Fieten
Grond (AS3000)
Eenheid

Analyse

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2018062539/1
01-May-2018
07-May-2018/14:55
A,B,C,D
1/2

1

Voorbehandeling

Uitgevoerd

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

S

Organische stof

% (m/m) ds

2.5

Gloeirest

% (m/m) ds

97.4

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

<2.0

S

% (m/m)

85.0

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

<20

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

<0.20

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

<3.0

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

<5.0

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

<4.0

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

11

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

25

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<5.0

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

<5.0

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

13

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

12

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

Minerale olie

S

42
Zie bijl.

Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB

S

PCB 28

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB 52

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB 101

mg/kg ds

<0.0010

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

OG 01

25-Apr-2018

Monster nr.

10080634

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

M: MCERTS erkend

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

2017-0346
Invalsweg te Overdinkel

Monsternemer
Monstermatrix

R. Fieten
Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse

Eenheid

S

PCB 118

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB 138

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB 153

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB 180

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0049

2018062539/1
01-May-2018
07-May-2018/14:55
A,B,C,D
2/2

1

1)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

<0.050

S

Fenanthreen

mg/kg ds

<0.050

S

Anthraceen

mg/kg ds

<0.050

S

Fluorantheen

mg/kg ds

0.085

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

<0.050

S

Chryseen

mg/kg ds

0.070

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

<0.050

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

<0.050

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

<0.050

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

<0.050

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.44

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

OG 01

25-Apr-2018

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

M: MCERTS erkend

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monster nr.

10080634

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018062539/1
Pagina 1/1
Monster nr.

10080634

Boornr

Omschrijving

01

3

Van

80

Tot

120

Barcode

0535207892

Monsteromschrijving

OG 01
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018062539/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

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
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het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018062539/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Cryogeen malen AS3000

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

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

Organische stof (gloeiverlies)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Korrelgrootte < 2 µm (lutum)

W0171

Sedimentatie

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale Olie (C10-C40)

W0202

GC-FID

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

Chromatogram MO (GC)

W0202

GC-FID

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

PCB (7)

W0271

GC-MS

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PAK (10) (VROM)

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

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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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 (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2018062539/1
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)

10080634
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Fax +31 (0)34 242 63 99
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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).

Chromatogram TPH/ Mineral Oil
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Sample ID.: 10080634
Certificate no.: 2018062539
Sample description.: OG 01
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Minutes

Lycens
T.a.v. B. Franke
Deventerstraat 10
7570 AH OLDENZAAL

Analysecertificaat
Datum: 24-May-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2018069171/1
2017-0346
Invalsweg te Overdinkel
15-May-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

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
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl
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).

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monsternemer
Monstermatrix

2017-0346
Invalsweg te Overdinkel

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2018069171/1
16-May-2018
24-May-2018/10:39
A,B,C
1/2

Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

1

Metalen

S

Barium (Ba)

µg/L

55

S

Cadmium (Cd)

µg/L

<0.20

S

Kobalt (Co)

µg/L

<2.0

S

Koper (Cu)

µg/L

2.8

S

Kwik (Hg)

µg/L

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

µg/L

<2.0

S

Nikkel (Ni)

µg/L

<3.0

S

Lood (Pb)

µg/L

<2.0

S

Zink (Zn)

µg/L

19

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S

Benzeen

µg/L

<0.20

S

Tolueen

µg/L

<0.20

S

Ethylbenzeen

µg/L

<0.20

S

o-Xyleen

µg/L

<0.10

S

m,p-Xyleen

µg/L

<0.20

S

Xylenen (som) factor 0,7

µg/L

0.21

BTEX (som)

µg/L

<0.90

S

Naftaleen

µg/L

<0.020

S

Styreen

µg/L

<0.20

1)

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S

Dichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Trichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Tetrachloormethaan

µg/L

<0.10

S

Trichlooretheen

µg/L

<0.20

S

Tetrachlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,1,1-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

1,1,2-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

cis 1,2-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

01-1-1

15-May-2018

Monster nr.

10101609

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monsternemer
Monstermatrix

2017-0346
Invalsweg te Overdinkel

2018069171/1
16-May-2018
24-May-2018/10:39
A,B,C
2/2

Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

S

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

trans 1,2-Dichlooretheen

µg/L

1

<0.10

CKW (som)

µg/L

<1.6

S

Tribroommethaan

µg/L

<0.20

S

Vinylchloride

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

µg/L

0.14

S

1,1-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,3-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

Dichloorpropanen som factor 0.7

µg/L

0.42

Minerale olie (C10-C12)

µg/L

<10

Minerale olie (C12-C16)

µg/L

<10

Minerale olie (C16-C21)

µg/L

<10

Minerale olie (C21-C30)

µg/L

<15

Minerale olie (C30-C35)

µg/L

<10

Minerale olie (C35-C40)

µg/L

<10

Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L

<50

1)

Minerale olie

S

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

01-1-1

15-May-2018

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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Monster nr.

10101609

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018069171/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Van

Tot

Barcode

Monstername ID/Monsteromsch.

Boornr

Omschrijving

10101609

01

1

170

270

0680319282

7047250

10101609

01

3

170

270

0800670377

7047250
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Opmerking 1)

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

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018069171/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Aromaten (BTEXN)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Barium (Ba)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Xylenen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Styreen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

VOCl (11)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Vinylchloride

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiClEtheen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiChlprop. som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Minerale olie (C10-C40)

W0215

GC-FID

Cf. pb 3110-5

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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Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode
Project omschrijving

Lycens
Dhr. B. Franke
Deventerstraat 10
7575 EM Oldenzaal
2017-0346
Invalsweg te Overdinkel

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V180501102 versie 1
15-05-2018
15-05-2018
22-05-2018
1 van 2

Naam
MM FF BG
Datum monstername
15-05-2018
Monstersoort
Grond
Datum analyse
17-05-2018
Monstername door
Opdrachtgever
Barcode
Analyse methode
Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd
Deelmonsters
Boornr
1

Boornaam
MM FF GROND-1

Begin diepte
0

Resultaten
Parameter

Concentratie

95% betrouwbaarheidsinterval
Ondergrens
Bovengrens
Gemeten
Gewogen
Gemeten
Gewogen

Droge stof
Massa monster (veldnat)
Massa monster (droog)
Chrysotiel (serpentijn)
Amosiet (amfibool)
Crocidoliet (amfibool)
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn
Hechtgebonden serpentijn
Totaal serpentijn
Niet hechtgeb. amfibool
Hechtgebonden amfibool
Totaal amfibool
Totaal
Niet hechtgeb. asbest
Hechtgebonden asbest
Totaal asbest

Eind diepte
50

Barcode
AM14175405

Eenheid

Gemeten
86,0
14,5
12,5
n.a.
n.a.
n.a.

Gewogen

n.a.
n.a.
n.a.

-

-

4,2
-

4,2
-

%
kg
kg
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

-

-

4,2
4,2
-

4,2
4,2
-

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

<2
<2
<2

n.a.
n.a.
n.a.

-

-

4,2
4,2

4,2
4,2

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.
Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

ds
ds
ds
ds
ds
ds

Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode
Project omschrijving
Analyse
Zeven (g)
Afgezochte deel fractie (%)
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Lycens
Dhr. B. Franke
Deventerstraat 10
7575 EM Oldenzaal
2017-0346
Invalsweg te Overdinkel
Fractie
> 20 mm
0
100

Fractie
8 - 20 mm
290
100

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

Fractie
4 - 8 mm
322
100

Fractie
2 - 4 mm
347
100

Fractie
1 - 2 mm
521
20

V180501102 versie 1
15-05-2018
15-05-2018
22-05-2018
2 van 2

Fractie
0,5 - 1 mm
1335
5

Fractie
< 0,5 mm
9688

Fractie
Totaal
12503

Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode
Project omschrijving

Lycens
Dhr. B. Franke
Deventerstraat 10
7575 EM Oldenzaal
2017-0346
Invalsweg te Overdinkel

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V180501103 versie 1
15-05-2018
15-05-2018
22-05-2018
1 van 2

Naam
MM FF Puin
Datum monstername
15-05-2018
Monstersoort
Puin
Datum analyse
17-05-2018
Monstername door
Opdrachtgever
Barcode
Analyse methode
Asbest in puin m.b.v. microscopie- conform NEN 5898 en AP04 SB5 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd
Deelmonsters
Boornr
1
2

Boornaam
MM FF PUIN-1
MM FF PUIN-2

Begin diepte
5
5

Resultaten
Parameter

Concentratie

95% betrouwbaarheidsinterval
Ondergrens
Bovengrens
Gemeten
Gewogen
Gemeten
Gewogen

Droge stof
Massa monster (veldnat)
Massa monster (droog)
Chrysotiel (serpentijn)
Amosiet (amfibool)
Crocidoliet (amfibool)
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn
Hechtgebonden serpentijn
Totaal serpentijn
Niet hechtgeb. amfibool
Hechtgebonden amfibool
Totaal amfibool
Totaal
Niet hechtgeb. asbest
Hechtgebonden asbest
Totaal asbest

Eind diepte
50
50

Barcode
AM14175264
AM14163138

Eenheid

Gemeten
89,0
29,3
26,1
n.a.
n.a.
n.a.

Gewogen

n.a.
n.a.
n.a.

-

-

2,4
-

2,4
-

%
kg
kg
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

-

-

2,4
2,4
-

2,4
2,4
-

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

<2
<2
<2

n.a.
n.a.
n.a.

-

-

2,4
2,4

2,4
2,4

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.
Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.

ds
ds
ds
ds
ds
ds

Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode
Project omschrijving
Analyse
Zeven (g)
Afgezochte deel fractie (%)
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Lycens
Dhr. B. Franke
Deventerstraat 10
7575 EM Oldenzaal
2017-0346
Invalsweg te Overdinkel
Fractie
> 20 mm
0
100

Fractie
8 - 20 mm
3734
100

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

Fractie
4 - 8 mm
2312
100

Fractie
2 - 4 mm
1237
50

Fractie
1 - 2 mm
1232
20

V180501103 versie 1
15-05-2018
15-05-2018
22-05-2018
2 van 2

Fractie
0,5 - 1 mm
2738
5

Fractie
< 0,5 mm
14851

Fractie
Totaal
26104

BIJLAGE 6
DEFENITIE ACHTERGROND-, STREEF- EN INTERVENTIEWAARDEN

BIJLAGE 6
blad 1 van 1

TOETSINGSCRITERIA

Voor het inschatten van de risico's voor de volksgezondheid en het milieu worden de analyseresultaten getoetst aan de achtergrond/streef- en interventiewaarden bodemsanering van het ministerie van VROM (Uit Nederlandse Staatscourant nr. 247 d.d. 20-12-2007
(Regeling bodemkwaliteit) en nr. 122, d.d. 27-06-2008 (wijziging Regeling bodemkwaliteit)).
Achtergrondwaarde:

deze waarde geeft het gehalte in de grond aan chemische stoffen voor een goede bodemkwaliteit weer,
waarvoor geldt dat geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. De
achtergrondwaarde betreft een referentiewaarde voor natuurlijk voorkomende verhoogde gehalten in de
grond;

Streefwaarde:

deze waarde geeft de concentratie in het grondwater aan chemische stoffen voor het uiteindelijk te
bereiken kwaliteitsniveau van de bodem aan, die alle mogelijke functies kan vervullen;

Interventiewaarde:

deze waarde geeft het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven
ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de
bodem heeft voor mens, dier of plant. Bij gehalten boven deze interventiewaarde is sprake van een sterke
(bodem)verontreiniging.

Bij concentratieniveaus tussen de achtergrond- / streef- en de interventiewaarde wordt een nader onderzoek aanbevolen indien het
aangetoonde gehalte groter is dan ½ (achtergrond- of streefwaarde + interventiewaarde).
Bij de interpretatie van de concentratieniveaus van de gemeten waarden dient, mede gezien het voorlopige karakter van de
toetsingswaarden, rekening te worden gehouden met een groot aantal factoren, zoals de huidige en toekomstige bestemming van een
locatie, de bodemopbouw en de historische informatie.
Met de invoering van BoToVa per 1 juli 2013 worden de gemeten gehalten, middels de analytisch bepaalde gehalten lutum en
organische stof, gecorrigeerd naar het gestandaardiseerde gehalte (GSSD). Het gestandaardiseerde gehalte wordt vervolgens getoetst
aan de achtergrond-/streef- en interventiewaarden voor een standaard bodem (25% lutum en 10% organische stof).
In de toetsing is een index opgenomen. Deze index wordt bepaald aan de hand van de formule: (GSSD-AW/S)/(I-AW/S). Is de index
die hieruit volgt negatief, dan is de GSSD kleiner dan de AW/S. Bevindt de index zicht tussen 0 en 1 dan is er sprake van een gehalte
tussen de achtergrond-/streefwaarde en de interventiewaarde. Is de index groter dan 1 dan is er sprake van een interventiewaarde
overschrijding. Mocht de index gelijk of hoger zijn dan 0,5 dan is er sprake van een tussenwaarde-overschrijding en zal nader
onderzoek uitgevoerd moeten worden.
In de monsterconclusie is het resultaat weergegeven op basis van de Regeling Bodemkwaliteit. Hierbij wordt aangegeven of het
monster voldoet aan de achtergrondwaarde; de achtergrondwaarde overschrijdt of de interventiewaarde overschrijdt.

BIJLAGE 7
ONDERZOEKSSTRATEGIE NEN-5740

BIJLAGE 7
blad 1 van 1
ONDERZOEKSSTRATEGIE NEN-5740 VOOR EEN "NIET-VERDACHTE" LOCATIE.

.1

Veldwerk
Conform de NEN-5740 dient op een niet-verdachte locatie het onderzoek te worden uitgevoerd volgens een systematische
monsterneming waarbij de boringen volgens een gelijkmatig patroon over de locatie worden verdeeld. Hierbij worden tevens
de richtlijnen gehanteerd zoals beschreven in de BRL 2000, protocol 2001 en 2002.
Het bij de uitvoering van de boringen vrijkomende bodemmateriaal wordt zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur en textuur.
Bij het bepalen van de posities voor de boringen en peilbuizen en bij de bemonstering wordt rekening gehouden met
eventuele waargenomen afwijkingen op de locatie en met de gegevens uit de inventarisatie.
Het aantal te verrichten boringen en te nemen grond- en grondwatermonsters staat in relatie tot de oppervlakte van de
locatie.
Van iedere afzonderlijk te onderscheiden bodemlaag of per maximaal 0.5 meter laagdikte worden grondmonsters genomen.

.2

Laboratorium onderzoek
Het analyseprogramma is gericht op een groot aantal verontreinigende stoffen teneinde een zo compleet mogelijk beeld te
verkrijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater op de locatie.
Hiertoe wordt uitgegaan van standaard-analysepakketten. Deze pakketten staan hieronder vermeld.
Het betreft het nieuwe standaardpakket hetgeen in werking is getreden op 1 juli 2008.
Met de inwerkingtreding per 1 juli vervalt het oude basispakket van de NEN 5740.
Standaard pakket bodem (nieuw):
• Lutum en organische stof
• Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)
• Minerale olie
• PAK (10 VROM)
• PCB (7)
Standaard pakket grondwater (nieuw):
• Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)
• Aromaten (BTEXN) en styreen
• VoCl (11), vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, 1,1-dichloorpropaan,
1,2-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, bromoform
• Minerale olie

De grondmonsters worden in het laboratorium gemengd. Alleen monsters met een zintuiglijk grote vergelijkbaarheid worden
gemengd, waardoor het risico van verdunning van een eventuele verontreiniging geminimaliseerd wordt.
De (meng)monsters van de bovengrond worden behandeld met florisil. Hiermee wordt een storend effect van mogelijk
aanwezige humuszuur- en PAK-achtige verbindingen op de analyse van minerale olie geminimaliseerd.
De (meng)monsters van de ondergrond worden niet onderzocht op de aanwezigheid van vluchtige aromatische en vluchtige
gehalogeneerde koolwaterstoffen indien deze stoffen in het grondwater worden bepaald.
Zowel van de boven- als van de ondergrond wordt een representatief grond(meng)monster geselecteerd waarvan het
lutum- en organische stofgehalte in het laboratorium wordt bepaald. Deze gehalten worden gehanteerd bij de bepaling van
de streef- en interventiewaarden van bovengenoemde parameters.
Bij de analyses wordt gebruik gemaakt van de methoden zoals beschreven in de Nederlandse Normen en Praktijkrichtlijnen
waaronder de BRL 2000 en AS3000

BIJLAGE 8
HISTORISCH ONDERZOEK

Lycens Milieu & Ruimte B.V.
t.a.v. de heer B. Franke
Deventerstraat 10
7570 AH Oldenzaal

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Bijlagen:
Onderwerp:
verklaring bestemming en
gebruik Invalsweg ongenummerd
(naast nummer 8a)

Zaaknummer: 18Z01136
Ons kenmerk: 18.0011655
Afdeling: VH
Inl.: J.G.M. VenterinkWestenbroek
Doorkiesnr.: 053-5377492

Losser, 13 april 2018
Verzonden:

Geachte heer Franke,
Naar aanleiding van uw verzoek om een verklaring bestemming en gebruik van
Invalsweg ongenummerd (naast 8a), 7586 RC Overdinkel (Sectie K, nummer 6026 en
5884) heeft onderzoek plaatsgevonden. Voor het resultaat hiervan verwijzen wij u naar
de bijlage.
Op grond van de legesverordening bent u voor deze verklaring € 55 per adres/gebouw
verschuldigd. Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente zal u hiervoor een aanslagbiljet
met acceptgiro sturen. Indien u het niet eens bent met de hoogte van de in rekening
gebrachte leges kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet een
bezwaarschrift indienen bij de directeur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente,
Postbus 845, 6550 AV Hengelo.
Wij maken u erop attent dat u aan de gegevens in deze verklaring geen rechten kunt
ontlenen.
De planologische gegevens geven de huidige situatie weer. Herzieningen van
bestemmingsplannen kunnen altijd, ook op verzoek van derden, in procedure worden
gebracht.
De bodemonderzoeksgegevens zijn verstrekt voor zover thans bij ons bekend. Deze
geven geen garantie dat op de betreffende locatie geen bodemverontreiniging en/of
ondergrondse tanks aanwezig zijn.
Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden naar aanleiding van de verstrekte
gegevens en gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Losser,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Vergunningen en Handhaving,

drs. I.E.G. Kamp-Kolner MA

Zaaknummer: 18Z01136
Documentnummer: 18.0011655
Informatie omtrent bestemming en gebruik van objecten
in de gemeente Losser
Adres:
Invalsweg ongenummerd (naast 8a)
Postcode/woonplaats: 7586 RC Overdinkel
Kadastraal bekend:
sectie K, nummer 6026 en 5884
Milieu:
1. Is er bij de gemeente negatieve informatie bekend over de bodemkwaliteit?
Niet bekend
2. Zijn er voormalige bedrijfsactiviteiten op het perceel?
Niet bekend
3. Zijn er eerder bodemonderzoeken geweest op de locatie of in de directe
omgeving?
Ja,
- Verkennend onderzoek d.d. 26-8-1997 uitgevoerd door Geofox.
Conclusie:
Bovengrond: >S PAK en EOX
Ondergrond: niet verontreinigd
Grondwater: S Chroom en Cadmium >I Zink
- Indicatief onderzoek d.d. 1-9-1990 uitgevoerd door Heidemij advies.
Conclusie:
Bovengrond: PAK > S
Ondergrond: EOCL > S
Grondwater: Zn, Pb > B Tolueen > A
- Nader onderzoek d.d. 1-5-1991 uitgevoerd door Heidemij advies.
Conclusie:
Grondwater: Pb 24 Pb > B, Pb 01, 03, 21 Zn > B
4. Zijn of waren er ondergrondse of bovengrondse tanks aanwezig?
Niet bekend
5. Is er een milieuvergunning aanwezig?
Neen
6. Zijn er bij de gemeente nog eventuele andere bijzonderheden over het perceel
bekend?
Niet bekend
7. Is er negatieve informatie bekend over de directe omgeving?
Niet bekend

datum
16-4-2018
dossiercode 20180416-63-17632

Geachte heer/mevrouw Hein Schreurs,
U heeft het Waterschap Vechtstromen geïnformeerd over het plan Invalsweg 8 door gebruik te maken van de digitale watertoets
(www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de Normale procedure van het
watertoetsproces moet worden doorlopen.
Watertoetsproces:
Op grond van artikel 12 uit het besluit op de ruimtelijke ordening moeten ruimtelijke plannen zijn voorzien van een
waterparagraaf. Hiervoor moet het proces van de watertoets worden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat het om het hele
proces van vroegtijdig meedenken, informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige
aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Waterschap Vechtstromen kijkt wat de invloed van het plan op de
waterhuishouding is en geeft een wateradvies. Daarbij toetst het waterschap het plan aan het voorkeursbeleid dat is
geformuleerd. Voor het verdere proces is het van belang om de RO adviseur van het waterschap te betrekken bij het plan. Wij
verzoeken u ons te informeren over de wijze waarop het plan verder zal worden voorbereid. Daarvoor kunt u contact opnemen
met de, voor desbetreffende gemeente, aangewezen RO adviseur.
Ben van Veenen b.van.veenen@vechtstromen.nl
●
●
●

gemeente Hardenberg
gemeente Losser
gemeente Ommen

Dolf Peters d.peters@vechtstromen.nl
●
●
●
●

gemeente Almelo
gemeente Borne
gemeente Hellendoorn
gemeente Oldenzaal

Els Boerrigter e.boerrigter@vechtstromen.nl
●
●
●

gemeente Dinkelland
gemeente Enschede
gemeente Tubbergen

Heral Hesselink h.hesselink@vechtstromen.nl
●
●
●
●
●

gemeente Coevorden
gemeente Rijssen-Holten
gemeente Wierden
gemeente De Wolden
gemeente Hoogeveen

Henry Legtenberg h.legtenberg@vechtstromen.nl
●
●
●
●

gemeente Borger-Odoorn
gemeente Emmen
gemeente Twenterand
gemeente Midden-Drenthe

Wim Geerdink w.geerdink@vechtstromen.nl
●
●
●
●

gemeente Berkelland
gemeente Haaksbergen
gemeente Hengelo
gemeente Hof van Twente

Telefonisch bereikbaar via mailverzoek of algemeen telefoonnr. 088-2203333.

Algemene info:
In de procedurebepalingen van de Wro voor het bestemmingsplan is opgenomen dat de kennisgeving wordt toegezonden aan
de instanties die bij het overleg zijn betrokken. De terinzagelegging van het bestemmingsplan kunt u zenden aan
kennisgevingwro@vechtstromen.nl.
Copyright Digitale watertoets - http://www.dewatertoets.nl//. Dit document is gegenereerd via de website
http://www.dewatertoets.nl//. Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit document is
omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit
document.

De WaterToets 2017
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Samenvatting
Er zijn concrete plannen voor de bouw van een woning op een nu nog onbebouwd perceel aan de
Invalsweg in Overdinkel. Omdat negatieve effecten van de voorgenomen activiteiten op beschermde floraen faunasoorten en beschermd natuurgebied op voorhand niet uit te sluiten zijn, is initiatiefnemer verplicht
om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten (vooraf) te onderzoeken.
Het onderzoeksgebied is op 30 april 2018 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde
planten en dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere
beschermde functies. Ook is gekeken of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op
beschermd (natuur)gebied.
Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige vogel-, vleermuis-,
amfibieën- en beschermde grondgebonden zoogdiersoorten. Deze soorten benutten het onderzoeksgebied
hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er
een rust- en voortplantingsperiode, bezetten sommige amfibieënsoorten er een (winter)rustplaats en
nestelen er vogels in de coniferenhaag.
In het kader van de zorgplicht, dient de coniferenhaag buiten de winterrustperiode van amfibieën gerooid
te worden en dient het plangebied bouwrijp gemaakt te worden buiten de voortplantingsperiode van
grondgebonden zoogdieren.
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000. Uitvoering van de fysieke
werkzaamheden hebben geen negatief effect op beschermd (natuur)gebied.
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen
voorkomende en talrijke faunasoorten1 geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden,
verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’, als gevolg van
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en
doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen beschadigen en te vernielen. In het kader
van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren
en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren
zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.

Conclusie
Mits bezette vogelnesten beschermd worden en de werkzaamheden uitgevoerd worden tijdens de minst
kwetsbare periode voor amfibieën en grondgebonden zoogdieren, dan leiden de voorgenomen activiteiten
niet tot wettelijke consequenties in het kader soortbescherming. In het kader van soortbescherming hoeft er
geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en hoeft geen ontheffing of vergunning aangevraagd te
worden om de werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met wet- en regelgeving voor beschermde
soorten. Vanwege de ligging buiten het Natuurnetwerk Nederland en vanwege de lokale invloedsfeer, leiden
de voorgenomen fysieke activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.

1

Zie bijlage 2 van dit rapport
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1 Inleiding
Er zijn concrete plannen voor de bouw van een woning op een nu nog onbebouwd perceel aan de
Invalsweg in Overdinkel. Omdat negatieve effecten van de voorgenomen activiteiten op beschermde floraen faunasoorten en beschermd natuurgebied op voorhand niet uit te sluiten zijn, is initiatiefnemer verplicht
om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten (vooraf) te onderzoeken.
In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een
beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden
de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies.
Ook is gekeken of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied.
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura2000-gebied) en de
Omgevingsverordening Overijssel 2017 (Natuurnetwerk Nederland).
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2 Het plangebied
2.1 Situering
Het plangebied is gesitueerd aan de Invalsweg te Overdinkel. Het plangebeid ligt iets ten zuidoosten van het
adres Invalsweg 8a. Het ligt in het buitengebied, net ten oosten van de woonkern Overdinkel. Op
onderstaande uitsnede van de topografische kaart wordt de globale ligging van het plangebied aangeduid
met de cirkel.

Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de cirkel aangeduid (bron kaart: Provincie
Overijssel).

2.2 Beschrijving van het plangebied
Het plangebied bestaat uit erfverharding, opgaande beplanting en grasland. Parallel langs de Invalsweg
staat een coniferen scheerhaag. Direct achter de scheerhaag liggen enkele vierkante meters erfverharding.
Langs de noordgrens van het perceel ligt een klinkerpad. Het overgrote deel van het plangebied bestaat uit
agrarisch cultuurland, tijdens het veldbezoek in gebruik als grasland. Het grasland wordt intensief gebruikt
en wordt jaarlijks gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Tijdens het veldbezoek lag er groenafval
opgeslagen op de erfverharding. Het plangebied grenst aan de noord- en zuidzijde aan een woonerf. Aan de
westzijde grenst het aan agrarische cultuurgrond. Op onderstaande luchtfoto wordt het plangebied in detail
weergegeven, evenals de begrenzing.

Detailweergave en begrenzing van het plangebied (bron foto: Provincie Overijssel). De ligging van het plangebied wordt met
de gele lijn aangeduid.
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3 Voorgenomen activiteiten
3.1 Algemeen
Het voornemen bestaat om een vrijstaande woning in het plangebied te bouwen. Een verbeelding van het
wenselijke eindbeeld was tijdens het opstellen van deze rapportage nog niet beschikbaar. De volgende
activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming:
• Verwijderen opgaande beplanting (scheerhaag);
• Bouwrijp maken bouwplaats;
• Bouwen woning;
3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en
beschermd (natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden:
Mogelijke tijdelijke invloeden:
• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de
werkzaamheden
Mogelijke permanente invloeden:
• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond
beschermde nesten;
• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten;
• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten;

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.
In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals het rooien
van beplanting, het bouwrijp maken van de bouwplaats en het bouwen van de woning.
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit:
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden geluid,
stof en trillingen waarneembaar buiten het plangebied, maar deze effecten zijn echter incidenteel en
kortstondig zodat deze niet zullen leiden tot een significante verstoring van beschermde faunasoorten of de
aantasting van beschermde habitats.

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied
Vanwege de lokale invloedsfeer wordt het onderzoeksgebied gelijk gesteld aan het plangebied.
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4 Gebiedsbescherming
4.1 Algemeen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd
natuurgebied (Natura2000) en het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS genoemd).
4.2 Natuurnetwerk Nederland
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN (voorheen EHS). Voor het NNN
geldt de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de
verordening is het "nee, tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of
handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant
aantasten. Er kan echter aanleiding zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een
uitzondering te maken op de algemene lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke
kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke
regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik,
ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op
‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN’ waarbij tevens
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn.
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust.
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: herbegrenzing van het NNN,
saldering van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en
de overige spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Overijssel. Er is
door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op
een betere manier kunnen worden bereikt.
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland
Het plangebied behoort niet tot Natuurnetwerk Nederland. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland
behoren liggen op minimaal 140 meter afstand van het plangebied. Op onderstaande afbeelding wordt de
ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied weergegeven.

Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de cirkel
aangeduid (bron: Ruimtelijke plannen)
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Effectbeoordeling
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen
negatief effect op beschermd (natuur)gebied.
Beschermingsregime
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland. Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk
Nederland geen externe werking heeft, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke
consequenties.

4.3 Natura2000
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en
in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming.
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160
gebieden.
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000
Het plangebied behoort niet tot Natura2000. Gronden die tot het Natura2000-gebied Dinkelland behoren
liggen op 125 meter afstand van het planbied. Op onderstaande kaart wordt de ligging van Natura2000gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven.

Ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt aangeduid met de
cirkel. De ligging van het Natura2000-gebied Dinkelland wordt met de gele lijn aangeduid (bron: Provincie Overijssel).

Effectbeoordeling
Het plangebied ligt buiten Natura2000 en de voorgenomen activiteiten hebben een lokale invloedsfeer. De
voorgenomen activiteiten hebben geen negatief effect op de instandhoudingsdoelen van Natura2000.

4.4 Slotconclusie
Het plangebied ligt buiten de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland en Natura2000. In verband met
de lokale invloedsfeer leiden het uitvoeren van fysieke werkzaamheden niet tot wettelijke consequenties in
het kader van gebiedsbescherming.
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5 Soortenbescherming; het onderzoek
5.1 Verwachting
Op basis van bronnenonderzoek, landschappelijke karakteristieken, beheer, omvang en gebruik van het
onderzoeksgebied is het niet uitgesloten dat (beschermde) soorten van onderstaande soortgroepen in het
gebied voorkomen:
• Vogels;
• Grondgebonden zoogdieren;
• Amfibieën;
• Vleermuizen;
5.2 Methode
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 30 april 2018 tijdens de daglichtperiode
(middag) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en potentiële
aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief onderzocht.
Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x60) en zijn de in dit rapport
opgenomen afbeeldingen gemaakt.
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende
bronnen:
• Veldbezoek door ervaren ecoloog;2
• Aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet);
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a.
• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland;
• Atlas van de zoogdieren van Nederland;
• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;
Het weer tijdens het veldbezoek
Bewolkt, droog, temperatuur 19⁰C, wind 3-4 Bft.
Vogels
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is
geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Eind april bezetten de meeste vogelsoorten de broedplaats en
hebben verschillende soorten al bezette nesten. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke
kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor
vogels en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.
Grondgebonden zoogdieren
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden
zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar deze dieren, inclusief
onderzoek naar voortplantingslocaties. Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden
zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het
onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, krab- en bijtsporen, haren, prooiresten,
pootafdrukken en uitwerpselen.

2

Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van
vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert
jaarlijks ca. 200 quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland.
9

Vleermuizen
De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Alle
vleermuissoorten hebben in deze tijd van het jaar de winterverblijfplaats verlaten en bezetten de
zomerverblijfplaats(en). De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar zomerverblijfplaatsen, maar
ongeschikt voor onderzoek naar kraamkolonies, winter- en paarverblijven van vleermuizen.
Het onderzoeksgebied is onderzocht op het voorkomen van vleermuizen. Daarbij is gezocht naar potentiële
verblijfplaatsen van vleermuizen in gebouwen en in bomen. De mogelijke betekenis van het
onderzoeksgebied als foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele
beoordeling van de landschappelijke karakteristieken van het plangebied. Het onderzoek is uitgevoerd
buiten de periode dat vleermuizen foerageren of lijnvormige landschapselementen benutten als vliegroute.
Amfibieën
De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën. Alle amfibieënsoorten
hebben in deze tijd van het jaar de winterrustplaats verlaten en bezetten een rust- en/of
voortplantingslocatie. Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede
inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde
inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening
gehouden met de ligging van het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van
verschillende amfibieënsoorten.
Overige soorten
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van overige beschermde faunasoorten als
reptielen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplantenvaren (kleine vlotvaren), haften
(oeveraas) en kreeftachtigen (Europese rivierkreeft) omdat het onderzoeksgebied geen geschikte habitat
vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het normale verspreidingsgebied van soorten ligt.
Het is niet aannemelijk dat soorten die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het
normale verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden
zoogdieren en reptielen.
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5.3 Resultaten
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in
deze paragraaf besproken. Het onderzoeksgebied behoort niet tot de groeiplaats van beschermde
plantensoorten.
Vogels
Het onderzoeksgebied behoort tot het functionele leefgebied van vogels. Vogels benutten het
onderzoeksgebied als foerageergebied en mogelijk nestelen er vogels nestelen in de coniferenhaag in het
onderzoeksgebied. Soorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn merel, heggenmus, staartmees,
kneu en vink. Er nestelen geen vogels in het grasland. Door het rooien van beplanting tijdens het
voortplantingsseizoen worden mogelijk bezette nesten beschadigd en vernield. Door uitvoering van de
voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied voor sommige soorten
mogelijk aangetast.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Beplanting rooien buiten de voortplantingsperiode van vogels.
Grondgebonden zoogdieren
Er zijn tijdens het veldbezoek geen grondgebonden zoogdieren waargenomen en er zijn geen directe
aanwijzingen gevonden dat het onderzoeksgebied tot het functionele leefgebied van grondgebonden
zoogdieren behoort. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het onderzoeksgebied
vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige algemene- en weinig kritische grondgebonden
zoogdiersoorten als veldmuis, huisspitsmuis, mol, bruine rat, haas, vos, steenmarter en egel. Deze soorten
benutten het onderzoeksgebied vermoedelijk als foerageergebied en mogelijk bezetten soorten als bruine
rat, veldmuis en mol er ook vaste rust- en voortplantingslocaties. Voorgenoemde soorten kunnen een rusten voortplantingslocatie bezetten in gaten in de grond in de weide (mol en veldmuis) en in gaten in de
grond onder de beplanting of onder opgeslagen groenafval (bruine rat en huisspitsmuis). Door het bouwrijp
maken van de bouwplaats worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond en gedood en worden
mogelijk rust- en voortplantingslocaties beschadigd of vernield. Door uitvoering van de voorgenomen
activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied voor sommige soorten mogelijk
aangetast.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Bouwrijp maken bouwplaats.
Vleermuizen
Verblijfplaatsen
Potentiële verblijfplaatsen voor vleermuizen ontbreken in het plangebied. Door uitvoering van de
voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verstoord, verwond of gedood en worden geen
verblijfplaatsen beschadigd of vernield. Vanwege de lokale invloedsfeer leiden de voorgenomen activiteiten
niet tot negatieve effecten op verblijfplaatsen buiten het plangebied.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen.
Foerageergebied
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren. Op basis van
een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het landschap kan wel een goede
inschatting gemaakt worden van de betekenis van het onderzoeksgebied als foerageergebied.
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Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, heeft het onderzoeksgebied geen betekenis als
foerageergebied. Mogelijk vliegen er wel vleermuizen over het onderzoeksgebied, terwijl ze foerageren
rond de randen en kronen van bomen met buiten het plangebied.

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt het foerageergebied van vleermuizen niet
aangetast.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen.
Vliegroute
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen gebruik maken van
vliegroutes. Op basis van een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het
landschap kan wel een goede inschatting gemaakt worden van de betekenis van het onderzoeksgebied als
foerageergebied. Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het
foerageren en om van verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar
verblijfplaats). Lijnvormige elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden
en wateren, maar ook een rij lantarenpalen, rasterpalen en gevels van woningen.
Het onderzoeksgebied vormt geen verbindend element in een lijnvormig landschapselement en maakt
daarom geen onderdeel uit van een vliegroute voor vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen
activiteiten heeft geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen.
Amfibieën
Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen. Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer
en de ligging van het onderzoeksgebied aan de rand van de bebouwde kom van Overdinkel, behoort het
onderzoeksgebied vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige algemene- en weinig kritische
amfibieënsoorten als gewone pad, bastaardkikker, kleine watersalamander en bruine kikker.
Voorgenoemde soorten benutten het onderzoeksgebied vermoedelijk als foerageergebied en mogelijk
bezetten ze een (winter)rustplaats in de strooisellaag onder de scheerhaag of onder opgeslagen groenafval.
Geschikt voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied. Door het rooien van beplanting en het
verwijderen van groenafval worden mogelijk amfibieën verwond en gedood en worden mogelijk
(winter)rustplaatsen beschadigd en vernield. Gelet op de kleine oppervlakte en het habitat, gaat het daarbij
mogelijk om zeer kleine aantallen (één of enkele exemplaren).
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Rooien beplanting.
Overige soorten
Er zijn tijdens het veldbezoek geen andere beschermde soorten in het onderzoeksgebied aangetroffen. Het
gevoerde beheer, de inrichting en soms ook de ligging van het onderzoeksgebied tot het normale
verspreidingsgebied (bestaande populaties) maken het onderzoeksgebied tot een ongeschikt- of onbenut
leefgebied voor deze soorten.
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5.4 Toetsingskader
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die
beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn,
evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te
verwonden, evenals het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen.
Verder is het verboden om plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en
te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.
Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk
doden en vangen en de vaste voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten opzettelijk beschadigen of
vernielen, als gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke
ontwikkeling. In voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Overijssel van kracht.
Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op verwonden en doden mits er gewerkt wordt
volgens een door de Minister goedgekeurde Gedragscode. Op het moment van schrijven van dit rapport is
er geen goedgekeurde gedragscode van kracht voor de voorgenoemde activiteiten.
Zorgplicht
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om
voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.
De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt
de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden
veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten:
1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen
treft om die gevolgen te voorkomen, of
3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of
ongedaan maakt.
Wettelijk kader
Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel
3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden
en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te
beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat.
In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild
levende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om
zinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.
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5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep
Vogels
Door het rooien van beplanting tijdens de voortplantingsperiode worden mogelijk bezette nesten
beschadigd en vernield. Hierdoor kunnen eieren beschadigd en vernield worden en kunnen (jonge) vogels
verwond en gedood worden.
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet de
nestplaats. Voor het beschadigen/vernielen van bezette nesten en het verwonden/doden van vogels kan
geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een
in de wet genoemd wettelijk belang wordt beschouwd. Werkzaamheden die leiden tot het
beschadigen/vernielen van vogelnesten dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te
worden. De meest geschikte periode om deze werkzaamheden uit te voeren is augustus-februari. De
functie van het plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende vogelsoorten niet
beschermd.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Beplanting rooien buiten de voortplantingsperiode van vogels.
Vleermuizen
Verblijfplaatsen
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verwond of gedood en worden
geen rust- of verblijfplaatsen beschadigd of vernield. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt
niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect van het functionele leefgebied van
vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de
verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het
kader van de Wnb.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen.
Foerageergebied
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op foerageergebied van
vleermuizen. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het
kader van dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek
uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de
voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.
Wettelijke consequenties:
- Geen
Vliegroute
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen.
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit
aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te
worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de
voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.
Wettelijke consequenties:
- Geen
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Grondgebonden zoogdieren
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond
en gedood en worden mogelijk rust- en voortplantingslocaties beschadigd en vernield.
Voor de grondgebonden zoogdiersoorten die rust- en/of voortplantingslocaties in het plangebied bezetten
geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen
van rust- en voortplantingslocaties’ (of de soort is niet beschermd zoals de bruine rat en mol). De functie
van het plangebied als foerageergebied is niet beschermd.
In het kader van de zorgplicht dienen de werkzaamheden uitgevoerd te worden in de minst kwetsbare
periode. Om te voorkomen dat jonge, hulpeloze grondgebonden zoogdieren in hun nesten verwond of
gedood worden, dienen de voorgenomen werkzaamheden uitgevoerd te worden buiten de
voortplantingsperiode van grondgebonden zoogdieren. De meest geschikte periode om de voorgenomen
activiteiten uit te voeren is september-maart.
Wettelijke consequenties:
- Zorgplicht; werkzaamheden uitvoeren buiten voortplantingsperiode.
Amfibieën
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk amfibieën verwond en/of gedood en
worden mogelijk (winter)rustplaatsen beschadigd en/of vernield.
Voor de in het plangebied voorkomende soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en
verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van (winter)rustplaatsen en voortplantingslocaties’. Er hoeft
geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen
aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.
In het kader van de zorgplicht dienen de werkzaamheden uitgevoerd te worden in de minst kwetsbare
periode. Om te voorkomen dat amfibieën in winterrust verstoord worden (met de dood tot gevolg), dienen
de voorgenomen activiteiten bij voorkeur uitgevoerd te worden buiten de winterrustperiode van
amfibieën. De meest geschikte periode om de voorgenomen activiteiten uit te voeren in half mei –
september.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Zorgplicht; werkzaamheden uitvoeren buiten winterrustperiode.
Overige soorten
Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of
faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op
andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk.
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.
Soortgroep

Soorten planlocatie

Verbodsbepalingen*

aandachtspunt

Grondgebonden zoogdieren;
foerageergebied
Grondgebonden zoogdieren;
rust- en voortplantingslocaties

Diverse soorten

Niet van toepassing; functie is niet
beschermd
Art. 1.11 (zorgplicht)

Geen

Vogels; foerageergebied

Diverse soorten

Vogels; bezette nesten (niet
jaarrond beschermd)
Vleermuizen; verblijfplaatsen &
vliegroute
Vleermuizen; foerageergebied

Mogelijk diverse soorten

Niet van toepassing, functie is niet
beschermd
Art. 3.1 lid 1 & art. 3.1 lid 2

Niet aanwezig

Niet van toepassing.

Mogelijk div. soorten

Amfibieën; (winter)rustplaats en
foerageergebied
Amfibieën; foerageergebied

Mogelijk div. soorten

Niet van toepassing, geen negatief
effect.
Art. 1.11 (zorgplicht)

Amfibieën; voortplantingslocatie
Overige soorten

Niet aanwezig
Niet aanwezig

Niet aanwezig

Mogelijk div. soorten

Niet van toepassing; vrijstelling i.v.m.
ruimtelijke ontwikkeling
Niet van toepassing.
Niet van toepassing.

Werkzaamheden afstemmen op
ecologie van grondgebonden
zoogdieren
Geen
Beplanting rooien buiten de
voortplantingsperiode van vogels
Geen
Geen
Werkzaamheden afstemmen op
ecologie van amfibieën
Geen
Geen
Geen

Samenvatting van de wettelijke consequenties.

5.6 Historische gegevens en overige bronnen
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.
5.7 Volledigheid van het onderzoek
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.
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6 Conclusies
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen
voorkomende en talrijke faunasoorten3 geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden,
verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’, als gevolg van
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en
doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen beschadigen en te vernielen. In het kader
van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren
en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren
zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.
Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige vogel-, vleermuis-,
amfibieën- en beschermde grondgebonden zoogdiersoorten. Deze soorten benutten het onderzoeksgebied
hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er
een rust- en voortplantingsperiode, bezetten sommige amfibieënsoorten er een (winter)rustplaats en
nestelen er vogels in de coniferenhaag.
Van de vogelsoorten die in het plangebied nestelen zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de
oude nesten of de nestplaats. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten
dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De functie van het plangebied als
foerageergebied voor vogels is niet beschermd.
Voor de amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten die mogelijk een (winter)rust- en/of
voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en
verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’ (of de soort is niet
beschermd). De functie van het plangebied als foerageergebied voor de in het plangebied voorkomende
vogel-, grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten is niet beschermd.
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verstoord, verwond of gedood
en worden geen verblijfplaatsen van vleermuizen beschadig of vernield. Door uitvoering van de
voorgenomen activiteiten wordt het foerageergebied van vleermuizen niet aangetast.
In het kader van de zorgplicht, dient de coniferenhaag buiten de winterrustperiode van amfibieën gerooid
te worden en dient het plangebied bouwrijp gemaakt te worden buiten de voortplantingsperiode van
grondgebonden zoogdieren.
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000. Uitvoering van de fysieke
werkzaamheden hebben geen negatief effect op beschermd (natuur)gebied.
Conclusie
Mits bezette vogelnesten beschermd worden en de werkzaamheden uitgevoerd worden tijdens de minst
kwetsbare periode voor amfibieën en grondgebonden zoogdieren, dan leiden de voorgenomen activiteiten
niet tot wettelijke consequenties in het kader soortbescherming. In het kader van soortbescherming hoeft er
geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en hoeft geen ontheffing of vergunning aangevraagd te
worden om de werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met wet- en regelgeving voor beschermde
soorten. Vanwege de ligging buiten het Natuurnetwerk Nederland en vanwege de lokale invloedsfeer, leiden
de voorgenomen fysieke activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.
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Bijlage 2
Toelichting Wet Natuurbescherming
Drie beschermingsregimes
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een
apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van
Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd
worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling
of ontheﬃng van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer
230 overige Europese en nationale soorten beschermd.
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheﬀing of vrijstelling moet aan drie criteria
zijn voldaan:
-

-

Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende
oplossing voor de handeling mogelijk is.
Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals
volksgezondheid of openbare veiligheid.
Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheﬃng worden verleend. Voor een aantal handelingen
zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een
gedragscode.
Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn
gericht op de bescherming van individuen van soorten.
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal
oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheﬃng
verleend kan worden, wordt afgewogen tegen het eﬀect van de ingreep op het populatieniveau van de
soort.
Zorgplicht voor dieren en planten
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de
intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht
houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten,
alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de
zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”.
Vrijstelling regelgeving
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheﬃng nodig bij handelingen met gevolgen voor
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een
vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren
bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde
soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de
gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van
vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale
verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk.
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een
provinciale verordening.
Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Floraen faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft
ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de
gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming.

Welke soorten zijn beschermd?
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het
Verdrag van Bonn.
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit
nationaal oogpunt bescherming behoeven.

Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming
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Vrijgestelde soorten
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande
soorten opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze
soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat.
De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten:
-

de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen,
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van
natuurbeheer.

Nederlandse naam
brui ne kikke r
ge wone pa d
kl e ine wa te rs a la ma nde r
me erki kke r
mi dde l s te groene ki kke r/ba s ta ard ki kker
a a rdmuis
bos mui s
bunzing
dwe rgmui s
dwe rgs pi ts mui s
e ge l
ge wone bos s pits muis
ha as
he rme l ijn
huis s pi ts mui s
konijn
onde rgronds e woe l mui s
re e
ros s e woe l mui s
twe ekl e uri ge bos s pi ts mui s
ve l dmui s
vos
we ze l
woe lra t

Wetenschappelijke naam
Ra na te mporari a
Bufo bufo
Lis s otriton vulga ri s
Pe l ophyl a x ri di bundus
Pe l ophyl a x kl . e s cul entus
Mi crotus a gres ti s
Apode mus s yl va ti cus
Mus te l a putori us
Mi cromys minutus
Sorex minutus
Eri na ceus e urope us
Sorex a ra ne us
Lepus e uropeus
Mus te l a ermi ne a
Croci dura rus s ul a
Oryctola gus cuniculus
Pi tymys s ubterrane us
Ca pre ol us ca pre olus
Cl e thri onomys gl a re olus
Sorex corona tus
Mi crotus a rva li s
Vulpe s vul pes
Mus te l a ni val i s
Arvi col a te rre s tri s

Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt in de Provincie Overijssel als gevolg van
handelingen die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen:
Internet:
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)
https://calculator.aerius.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
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Bijlage 5
Programma Aanpak Stikstof (PAS)
Minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling zijn de doelen van het Programma Aanpak
Stikstof (PAS). Al jaren is er in veel Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en
stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor economische
activiteiten.
In het PAS werken Rijk, provincies, natuurorganisaties en ondernemers samen. Er worden
herstelmaatregelen genomen om de natuur bestendiger te maken tegen een overbelasting van stikstof,
door bijvoorbeeld stikstofrijke grondlagen te verwijderen. De herstelmaatregelen zijn gebaseerd op
landelijk voor het PAS opgestelde herstelstrategieën. Agrarische ondernemers nemen bronmaatregelen in
hun bedrijfsvoering om stikstofemissies omlaag te brengen, zoals aangepaste mestaanwending en het
gebruik van veevoer met een andere samenstelling. Door de herstelmaatregelen en de daling van de
stikstofdepositie door bestaand beleid en de extra bronmaatregelen ontstaat er ook ruimte voor nieuwe
economische activiteiten.
In het PAS zijn alle Natura 2000-gebieden opgenomen waar ten minste één stikstofgevoelig habitat
voorkomt dat te maken heeft met overbelasting door stikstof. Dit is het geval voor 118 van de 160 Natura
2000-gebieden.
Waarom het PAS?
In de Wet natuurbescherming staat, dat nieuwe economische activiteiten of uitbreidingen van bestaande
activiteiten moeten worden getoetst op hun effect op Natura 2000-gebieden. Economische activiteiten
kunnen leiden tot een verhoging van de hoeveelheid stikstof in natuurgebieden. Sommige beschermde
plantensoorten groeien alleen in voedselarme omstandigheden. Stikstof zorgt voor voedselrijkere grond,
waardoor deze beschermde soorten kunnen verdwijnen en ook de diversiteit van plantensoorten
achteruitgaat. Hierdoor was er lange tijd vaak geen toestemming gegeven om in de buurt van Natura 2000gebieden iets te ondernemen wat stikstof veroorzaakt.
Op landelijk niveau daalt de neerslag van stikstof al langere tijd, maar het was moeilijk te bewijzen dat een
afzonderlijke activiteit geen kwaad kan voor de natuur. Daarom zijn er in 2008 aanbevelingen gedaan om
dit probleem op te lossen met een programmatische benadering. Hieruit ontstond het PAS, dat op 1 juli
2015 van start is gegaan.
Programmatische aanpak
Het PAS geldt voor 118 Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige natuur (de PAS-gebieden). Het PAS
verbindt ecologische en economische doelen. Die totaalaanpak is goed voor natuur, landbouw, industrie én
de maatschappij.
Het PAS geeft ruimte aan economische ontwikkelingen. Dit kan, omdat de neerslag van stikstof daalt door
bestaand beleid en extra maatregelen. Zo komt er minder stikstofdruk op Natura 2000-gebieden. Ook
worden er herstelmaatregelen genomen in de Natura 2000-gebieden om natuur te behouden en te
versterken.
Als een activiteit op basis van het PAS toestemming krijgt, betekent dit dat de activiteit de natuur in het
betreffende Natura 2000-gebied niet bedreigt. De initiatiefnemer hoeft dan geen aanvullende
onderbouwing te geven. Dit is een ander voordeel van het PAS: er zijn minder administratieve lasten.
Het PAS is relevant voor iedereen die uitstoot van stikstof veroorzaakt (initiatiefnemers), betrokken is bij
het verlenen van vergunningen (overheden) en bij natuurbeheer (eigenaren en beheerders van
natuurterreinen).
Verdieping: https://www.bij12.nl/onderwerpen/programma-aanpak-stikstof/
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