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Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat deze in overeenstemming met de nationale 
natuurwetgeving en het provinciale natuurbeleid moeten worden uitgevoerd. In het kader van een 

bestemmingsplanwijziging ten behoeve van de realisatie van een nieuw waterproductiestation en de 
sloop van het oude station, is door middel van een verkennend flora- en faunaonderzoek (quickscan) 
een beoordeling gemaakt van de mogelijke effecten die het plan kan hebben op beschermde 

natuurwaarden. Hierdoor wordt duidelijk of het plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving. 
 
De bescherming van de natuur is per 1 januari 2017 in Nederland vastgelegd in de Wet natuurbescher-

ming (Wnb). Deze wet vormt voor wat betreft soortenbescherming en gebiedsbescherming een uitwer-
king van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Omtrent houtopstanden is de voormalige natio-
nale Boswet eveneens in de Wet natuurbescherming opgenomen. Daarnaast vindt beleidsmatige ge-

biedsbescherming plaats door middel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de voormalige Ecolo-
gische Hoofdstructuur (EHS). 
 

Werkwijze quickscan flora en fauna 
In de quickscan zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep afgezet tegen de aanwezige natuurwaarden 
vanuit de Wet Natuurbescherming en planologisch beschermde natuurwaarden. Deze werkwijze vloeit 

voort uit de brochure ‘Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’ van het Ministerie van Economische 
Zaken van december 2016.  
 

Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden is op 5 oktober 2018 tussen 14.00 en 16.00 uur door 
een ecoloog van BRO1 een verkennend veldbezoek gebracht aan het plangebied en de directe omge-
ving hiervan. Het was circa 18°C, half bewolkt, zonder neerslag, met een zuidenwind van 2 Bft. Tijdens 

het veldbezoek is gelet op de potentiele aanwezigheid van beschermde soorten op basis van het aan-
wezige habitat en nest/verblijfsmogelijkheden. Daarnaast is aan de hand van verspreidingsatlassen, 
andere standaardwerken en op basis van ‘expert judgement’ nagegaan welke beschermde planten- en 

                                                      
1 BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en heeft 

als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens de door het 
NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010). De medewerkers binnen de discipline ecologie 
voldoen aan de door het Ministerie van EZ genoemde voorwaarden voor ter zake deskundigen op het gebied van ecologisch 
onderzoek. 

Notitie : Quickscan flora en fauna ‘Waterpro-
ductiebedrijf Wouw’ te Heerle 
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diersoorten er voor kunnen komen binnen en nabij het plangebied en zijn omtrent gebiedsbescherming 
gegevens van de provincie Noord-Brabant geraadpleegd. Aan de hand van het verkennende onderzoek 

is vervolgens beoordeeld welke beschermde soorten daadwerkelijk voor (kunnen) komen binnen het 
plangebied en is er vervolgens een inschatting gemaakt van de effecten van de ruimtelijke ontwikkeling 
op beschermde natuurwaarden. 

 
Planbeschrijving 
Het plangebied is gelegen ten noorden van het dorpje Heerle, gemeente Roosendaal, circa 2,5 km ten 

noorden van de A58. In figuur 1 is de topografische ligging van het plangebied weergegeven. 
 

 

Figuur 1. Topografische kaart ligging van het plangebied (1:25.000) 

 
Huidige en toekomstige situatie 
Het plangebied bestaat momenteel uit het waterproductiebedrijf Wouw van Brabant Water. In het zui-

delijk deel staan enkele van de gebouwen. In het noorden zijn twee calamiteitenbekkens aanwezig. Het 
plangebied is volledig omringd door bosgebied, en ook binnen het plangebied is een vrij grote hoeveel-
heid bos en bomenrijen aanwezig. In figuur 2 is een luchtfoto van het plangebied en de directe omgeving 

weergegeven. De figuren 4 t/m 9 geven een impressie van het plangebied, middels foto’s die zijn geno-
men tijdens het verkennende veldbezoek. 
 

Opdrachtgever is voornemens om het waterproductiebedrijf te vernieuwen. Om de levering van drink-
water te kunnen garanderen zal eerst nieuwe bebouwing gerealiseerd worden, in het noordelijke en 
mogelijk ook centrale deel van het gebied, en een tijdelijke aanrijroute/bouwweg voor vrachtverkeer zal 

worden gerealiseerd (figuur 3). Hiervoor zullen een bosschage en enkele bomenrijen gekapt worden. In 
een later stadium worden de bestaande gebouwen verwijderd. 
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Figuur 2. Luchtfoto van het plangebied en de directe omgeving 
 

 

 Figuur 3. Toekomstige situatie: nieuwe bebouwing (rood), bestaande weg (blauw), en tijdelijke bouwweg (oranje) 
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Figuur 4. Centrale te slopen gebouw Figuur 5. Te slopen gebouw zuidwesten plangebied  
  

Figuur 6. Noordelijk deel met calamiteitenbekken en bos-
schage 

Figuur 7. Te kappen bosschage noordwesten plangebied

  

 
 Figuur 8. Te verwijderen calamiteitenbekken  Figuur 9. Locatie route bouwverkeer 
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Toetsing gebiedsbescherming 
 
Wettelijke gebiedsbescherming 

De Wet natuurbescherming, heeft voor wat betreft gebiedsbescherming, betrekking op de Europees 
beschermde Natura 2000-gebieden. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in Nederland 

gecombineerd als Natura 2000-gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van projecten, plannen 
en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten optreden, dienen deze vooraf in kaart gebracht en 
beoordeeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die mogelijk een negatief effect hebben op de 

beschermde natuur in een Natura 2000-gebied zijn vergunningsplichtig.  
 
Het plangebied is niet gelegen binnen de grenzen van een gebied dat aangewezen is als Natura 2000-

gebied. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, “Brabantse Wal”, bevindt zich op circa 3,2 kilome-
ter afstand ten zuidwesten van het projectgebied. Indien er sprake zou zijn van een effect, betreft dit 
een extern effect, zoals toename van geluid, licht of depositie van stikstof. Mede gezien de afstand tot 

het plangebied zijn externe effecten als licht en geluid uitgesloten. Daar de voorgenomen ontwikkeling 
de nieuwbouw van een waterwinbedrijf betreft welke de oude zal vervangen, is in de nieuwe situatie 
geen toename aan stikstofuitstoot te verwachten. Tijdens de werkzaamheden zal vrachtverkeer wel een 

piektoename aan stikstofuitstoot veroorzaken. Een significante toename van stikstofdepositie op een 
Natura 2000-gebied is gezien de afstand en kortstondigheid redelijkerwijs uitgesloten. Vervolgonder-
zoek met betrekking tot Natura 2000-gebieden wordt niet noodzakelijk geacht. 

 
Gebiedsbescherming vanuit provinciaal beleid 

Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen Gedeputeerde Staten in hun provincie zorg 

voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, ge-
naamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit netwerk 
behoren. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) is een sa-

menhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. De planologische begrenzing 
en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk loopt via het traject van de provinciale ruimtelijke struc-
tuurvisies en verordeningen. Binnen de provincie Noord-Brabant bestaat het NNN uit het Natuurnetwerk 

Brabant (NNB) en Ecologische Verbindingszones (EVZ). Het netwerk wordt gevormd door kerngebie-
den, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingszones met als doel natuurgebieden beter 
met elkaar en met het omringende agrarisch gebied te verbinden. Activiteiten in deze gebieden zijn 

alleen toegestaan als ze geen negatieve effecten hebben op de wezenlijke kenmerken en waarden of 
als deze kunnen worden tegengegaan met mitigerende maatregelen. Daarnaast bestaat binnen de pro-
vincie Noord-Brabant de Groenblauwe Mantel, waarbinnen het beleid gericht is op behoud en ontwik-

keling van natuur, watersystemen en landschap. 
 
Het plangebied is bijna volledig omringd door NNB (zie figuur 10). Het plangebied zelf, daar waar de 

werkzaamheden zijn voorzien, is echter aangeduid ‘gemengd landelijk gebied’. Gezien de aard van de 
voorgenomen plannen zal er een tijdelijke toename zijn aan verstoring op het NNB tijdens de realisatie. 
Het betreft natuur met beheertype N16.04 Vochtig bos met productie. Externe effecten als licht, geluid 

en trillingen kunnen mogelijk tijdelijk een negatief effect hebben op de natuurwaarde. In de toekomstige 
situatie zal de verstoring echter niet groter zijn dan in de huidige situatie het geval is. In de directe 



 6

omgeving van het plangebied zijn geen verstoringsgevoelige natuurwaarden aangetroffen. Indien de 
volgende maatregelen worden opgevolgd, zowel tijdens de werkzaamheden in de toekomstige situatie, 

zullen negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden relatief klein zijn: 1. Starten en zoveel 
mogelijk uitvoeren van werkzaamheden buiten broedseizoen; 2. Vermijden van licht gericht en uit-
schijnend op het opgaande groen. Vervolgonderzoek in het kader van het NNB wordt niet noodzakelijk 

geacht. Daarnaast ligt het plangebied niet binnen de groenblauwe mantel. 
 

  

 Figuur 10. Ligging NNB (groen), groenblauwe mantel (blauw) en EVZ (paars) ten opzichte van perceel plangebied (rood omlijnd) 
 
Toetsing beschermde houtopstanden 

De bescherming van houtopstanden, conform de Wet natuurbescherming, heeft betrekking op alle 
zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van minimaal tien are 
of een rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat, gelegen buiten de bebouwde kom. Wanneer 

houtopstanden worden geveld, niet vallende onder artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming, geldt een 
meldingsplicht bij Gedeputeerde Staten van desbetreffende provincie (artikel 4.2 Wnb). Indien er geen 
bezwaar is om de houtopstanden te kappen, verplicht artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming om 

binnen 3 jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand op dezelfde grond houtopstanden opnieuw 
aan te planten. Er geldt een algehele vrijstelling van de herplantplicht voor houtopstanden die gekapt 
worden in het kader van natuurbeheer en natuurbehoud. 
 
De te kappen bomen binnen het plangebied maken onderdeel uit van houtopstanden. Voor de kap van 
deze bomen geldt herplantplicht van minimaal dezelfde oppervlakte. Hiervoor dient minstens 4 weken 

voor de kap een melding ingediend te worden bij Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). In het geval 
dat de herbeplanting op andere grond plaatsvindt kan hiervoor een ontheffing worden aangevraagd. 
Herbeplanting dient binnen 3 jaar na de kap te worden uitgevoerd volgens de regels van de provinciale 

Verordening en Beleidsregel.  
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Toetsing soortenbescherming 
De Wet natuurbescherming heeft, voor wat betreft soortenbescherming, betrekking op alle in Nederland 
in het wild voorkomende zoogdieren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, een aantal vissen, libellen en 
vlinders, enkele bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde dierensoorten en een aantal vaat-

planten. De beschermde soorten zijn ingedeeld in drie categorieën: 
 

 Vogels (artikel 3.1 Wet Natuurbescherming) 

 Europees beschermde soorten (artikel 3.5 Wet Natuurbescherming)  
 Nationaal beschermde soorten (artikel 3.10 Wet Natuurbescherming) 

 

Beschermde soorten vanuit nationaal oogpunt betreffen soorten uit ‘bijlage A en B’ van de Wet natuur-
bescherming. Beschermde soorten vanuit Europees oogpunt betreffen soorten uit Bijlage IV van de 
Habitatrichtlijn, de soorten uit Bijlage 1 en 2 Verdrag van Bern, en Bijlage 1 verdrag van Bonn, en alle 

in Europa inheemse vogels (Vogelrichtlijn). De drie beschermingsregimes kennen elk hun eigen ver-
bodsbepalingen. De verbodsbepalingen voor vogels en overige Europese soorten (categorie 1 en 2) 
zijn letterlijk overgenomen uit respectievelijk de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de andere, 

‘nationaal’ beschermde soorten (categorie 3) gelden verbodsbepalingen die geïnspireerd zijn op de Ha-
bitatrichtlijn, maar in sommige opzichten minder streng zijn. In tabel 1 zijn de verbodsbepalingen per 
regime weergegeven. 

 

Tabel 1. Verbodsbepalingen per categorie beschermde soorten 
Vogels (artikel 3.1 Wnb) 
 

Europees beschermde soorten  
(artikel 3.5 Wnb) 

Nationaal beschermde soorten  
(artikel 3.10 Wnb) 

Art 3.1 lid 1 
Het is verboden in het wild levende vo-
gels opzettelijk te doden of te vangen 

Art 3.5 lid 1 
Het is verboden soorten in hun natuur-
lijke verspreidingsgebied opzettelijk te 
doden of te vangen 

Art 3.10 lid 1a 
Het is verboden soorten opzettelijk te 
doden of te vangen 

Art 3.1 lid 2 
Het is verboden opzettelijk nesten, rust-
plaatsen en eieren van vogels te vernie-
len of te beschadigen, of nesten van vo-
gels weg te nemen 

Art 3.5 lid 4 
Het is verboden de voortplantingsplaat-
sen of rustplaatsen van dieren te be-
schadigen of te vernielen 

Art 3.10 lid 1b 
Het is verboden de vaste voortplan-
tingsplaatsen of rustplaatsen van dieren 
opzettelijk te beschadigen of te vernie-
len 

Art 3.1 lid 3 
Het is verboden eieren te rapen en deze 
onder zich te hebben 

Art. 3.5 lid 3 
Het is verboden eieren van dieren in de 
natuur opzettelijk te vernielen of te ra-
pen 

- 

Art 3.1 lid 4 en lid 5 
Het is verboden vogels opzettelijk te 
storen, tenzij de storing niet van wezen-
lijke invloed is op de staat van instand-
houding van de desbetreffende vogel-
soort 

Art 3.5 lid 2 
Het is verboden dieren opzettelijk te ver-
storen 

- 

- Art 3.5 lid 5 
Het is verboden plantensoorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzet-
telijk te plukken en te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te vernielen 

Art 3.10 lid 1c 
Het is verboden plantensoorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzet-
telijk te plukken en te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te vernielen 
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De Wet natuurbescherming regelt dat de provincie bevoegd gezag is en de lijst met te beschermen 
soorten kan aanpassen op de situatie in de provincie. De soortbescherming kan hierdoor per provincie 

verschillen. In het algemeen gelden voor alle drie de categorieën de zogenoemde verbodsregels. Een 
ontheffing hierop wordt voor de Nationaal beschermde soorten (art. 3.10 WNB) met een lichte toets 
verleend. Voor de vogels en Europees beschermde soorten geldt een zware toetsing. Het verschil bin-

nen provincies zit vooral in het aantal nationaal beschermde soorten met een vrijstelling bij onder meer 
ruimtelijke ontwikkelingen.  Zo zijn, in tegenstelling tot de meeste provincie, de kleine marterachtigen 
(wezel, hermelijn en bunzing) binnen de provincie Noord-Brabant niet vrijgesteld. 

 
Voor alle soorten, dus ook voor de soorten die niet onder de aangewezen bescherming vallen, of die 
zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht, geldt de zogenaamde ‘algemene zorgplicht’ (art. 1.11 Wnb). 

Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade aan aanwezige 
soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet veront-
rusten of verstoren in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode 

van afhankelijkheid van de jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze be-
schermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er een ontheffing of vrijstelling is 
verleend. 

 
Komen soorten van de hierboven genoemde beschermingsregimes voor, dan is de eerste vraag of de 
voorgenomen activiteit effecten heeft op de beschermde soorten. Treden er effecten op, dan dient er 

gekeken te worden of er (provinciale) vrijstelling verleend kan worden (al dan niet door te werken vol-
gens een goedgekeurde gedragscode), of dat er een alternatieve oplossing mogelijk is waardoor er 
geen negatief effect kan plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, zal ontheffing aangevraagd moeten 

worden op basis van een geldig wettelijk belang, waarbij de gunstige staat van instandhouding van 
beschermde soorten niet in het geding komt. De ontheffing kan dan onder voorwaarden worden ver-
leend. 

 
Vogels 

Op de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ van het Ministerie van LNV (augustus 2009) 

wordt onderscheid gemaakt in verschillende categorieën vogelnesten. Van de meeste vogelsoorten zijn 
de nesten uitsluitend beschermd wanneer deze tijdens de broed- en nestperiode in gebruik zijn. Het 
gaat om soorten die jaarlijks nieuwe nesten maken. Van een aantal soorten roofvogels en uilen, kolo-

niebroeders en gebouw bewonende vogelsoorten (‘categorie 1-4 soorten’) zijn de nesten en de functio-
nele leefomgeving jaarrond beschermend. Ten slotte is er een categorie nesten van vogelsoorten die 
weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed, maar die over 

voldoende flexibiliteit beschikken om, als die broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen 
(‘categorie 5-soorten’). 
 

De bebouwing op het terrein bevat geen geschikte nestlocaties voor gebouwbewonende soorten als 
huismus en gierzwaluw. Tijdens het veldbezoek zijn twee buizerds waargenomen welke aan het rusten 
en rondvliegen waren op en rond het terrein. In de te kappen, goed controleerbare, bomen is geen 

potentieel nest voor een soort met jaarrond beschermd nest als buizerd, sperwer, ransuil of havik aan-
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getroffen. Het is echter wel mogelijk dat in zich in de directe omgeving van het plangebied een nestlo-
catie van een dergelijke soort bevindt. Ook kunnen in het te verwijderen groen mogelijk “algemene” 

soorten als merel, roodborst, heggenmus, zwartkop, winterkoning, grasmus, tjiftjaf en houtduif tot broe-
den komen. Ook kan in de calamiteitenbekken mogelijk een soort als meerkoet of wilde eend tot broeden 
komen. 

 
Subconclusie 
Bij uitvoering van de werkzaamheden kan mogelijk verstoring optreden indien een jaarrond beschermd 

nest zich in de directe omgeving van de werkzaamheden bevindt, waardoor het nest als tijdelijk 
ongeschikt kan worden beschouwd. Een onderzoek in de winter (wanneer er geen bladeren meer aan 
de bomen zitten) dient uit te wijzen of binnen circa 75 meter van de werkzaamheden een (potentiele) 

nestlocatie van een soort met jaarrond beschermd nest aanwezig is. Is dit het geval dan dient 
daaropvolgend onderzoek uit te wijzen of deze in gebruik is en welke soort hier gebruik van maakt, en/of 
dient er te worden gekeken of verstoring kan worden voorkomen door hier met de planning rekening te 

houden. Mocht verstoring niet te voorkomen zijn, zal een ontheffing van verbodsbepaling art 3.1 lid 2 
(en 4) moeten worden verkregen. 
 

Voor de vogelsoorten zonder jaarrond beschermd nest geldt dat, indien het verwijderen van het opgaand 
groen buiten het broedseizoen wordt uitgevoerd, er redelijkerwijs geen overtredingen plaats zullen 
vinden met betrekking tot broedvogels. In de Wet natuurbescherming wordt geen vaste periode 

gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode maart tot half 
augustus worden aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een broedgeval op het moment 
van ingrijpen. Bij twijfel over de aan/afwezigheid van een verlaat broedgeval (bijvoorbeeld van een 

houtduif) dient een controle hieromtrent zekerheid te bieden. De voorgenomen plannen zullen geen 
afname van essentieel broedhabitat veroorzaken van een vogelsoort, inbreuk op de gunstige staat van 
instandhouding van lokale populaties is dan ook uitgesloten. 

 
Vleermuizen 

Volgens verspreidingsgegevens van de Zoogdiervereniging is het plangebied gelegen in een deel van 

Nederland waar de volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, franjestaart, meervleermuis 
en watervleermuis. 

 
De te slopen gebouwen binnen het plangebied bevatten doorgangen naar de spouwmuren in de vorm 
van open stootvoegen, en ruimtes achter de beplating van de dakrand. In de te kappen bomen zijn geen 

potentiele verblijfplaatsen als boomholtes of loshangend schors waargenomen. De calamiteitenbekken 
en het te verwijderen groen is mogelijk in gebruik als foerageergebied voor vleermuizen. Gezien de 
grote hoeveelheid groen in de omgeving is het echter niet te verwachten dat de functie hiervan essen-

tieel is. Daarmee is er geen sprake van het aantasten van (essentieel) foerageergebied en/of vliegrou-
tes, mits er geen verlichting uitschijnt of wordt gericht op het opgaande groen en de oppervlaktewateren. 
Verlichting kan namelijk een verstorend effect hebben op zowel foerageer- als vliegroutefuncties. 
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Subconclusie 
De te slopen gebouwen bevatten potentiele verblijfplaatsen. Bij uitvoering van de voorgenomen ontwik-

keling gaat mogelijk de verblijfplaats van een of meerdere soorten vleermuizen verloren. Vervolgonder-
zoek naar de functie van de gebouwen voor vleermuizen is noodzakelijk om de te bepalen of bij de 
sloop sprake is van het overtreden van verbodsbepaling art. 3.5 lid 2 en 4. Bij aanwezigheid dient een 

ontheffing op de Wet natuurbescherming te worden verkregen alvorens met de sloop kan worden ge-
start. Er zal geen sprake zijn van aantasting van vliegroutes of (essentieel) foerageerhabitat voor vleer-
muizen, indien verlichting op opgaand groen en de oppervlaktewateren wordt vermeden. 

 
Grondgebonden zoogdieren 

Het plangebied vormt gezien de beboste omgeving geschikt habitat voor grondgebonden zoogdieren. 

Het plangebied is echter wel goed onderhouden en niet verrommeld. Soorten als egel, konijn, ree, vos, 
aardmuis, bosmuis, dwergspitsmuis en veldmuis kunnen in het plangebied worden waargenomen. Door 
de aanwezigheid van voldoende alternatief foerageergebied betreft de ontwikkeling geen afname van 

essentieel foerageergebied voor deze soorten. Daarbij geldt voor al deze soorten een provinciale vrij-
stelling bij ruimtelijke ontwikkeling. In het kader van de zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om 
tijdens de werkzaamheden voldoende zorg te dragen voor (incidenteel) aanwezige individuen, met 

name een relatief trage soort als de egel die onder dichte beplanting verscholen kan zitten. Dit houdt in 
dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om het doden van individuen te voorkomen. 
Dieren moeten de gelegenheid krijgen om het werkgebied zelfstandig en veilig te kunnen verlaten. In-

dien noodzakelijk dienen soorten zorgvuldig te worden verplaatst naar buiten het werkgebied. 
 
Volgens de verspreidingsgegevens komen in de omgeving van het plangebied ook de niet vrijgestelde 

soorten waterspitsmuis, hermelijn, wezel, bunzing en boommarter voor. Het plangebied bevat echter 
geen potentiele verblijfplaatsen. Er zijn geen holen of nesten in de grond of in de bomen aangetroffen 
die zouden kunnen dienen als schuil- of nestplaats voor deze soorten. Het terrein kan wel deel van het 

foerageergebied van de marterachtigen uitmaken. De hoeveelheid habitatverlies is echter beperkt, ge-
zien de hoeveelheid geschikt leefgebied in de omgeving zal dit niet essentieel zijn. Daarbij worden de 
slooplocatie weer natuurlijk ingericht. Binnen het plangebied zijn tevens geen nesten of sporen van de 

eekhoorn aangetroffen dan wel burchten, loop- of eetsporen, latrines of wissels die duiden op de aan-
wezigheid en/of het gebruik van het plangebied door de das. De aanwezigheid van andere strenger 
beschermde grondgebonden zoogdiersoorten zijn op basis van de verspreidingsgegevens en/of het 

ontbreken van geschikt habitat eveneens redelijkerwijs uitgesloten 
 
Subconclusie 

Met de ontwikkeling binnen het plangebied gaat geen (essentieel) leefgebied van een grondgebonden 
zoogdiersoort verloren. Inbreuk op de gunstige staat van instandhouding van lokale populaties van 
soorten is niet aan de orde. In het kader van de zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om voldoende 

zorg te dragen voor (incidenteel) aanwezige individuen. 
 
Reptielen 

Volgens verspreidingsgegevens van RAVON zijn in de ruime omgeving van het plangebied waarnemin-
gen bekend van de levendbarende hagedis en hazelworm. Beide soorten zijn binnen 1-5 km van het 
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plangebied waargenomen. Het plangebied biedt geen geschikt habitat voor levendbarende hagedis. De 
hazelworm is gezien de geïsoleerde ligging hier niet te verwachten, mede omdat deze soort niet in de 

directe omgeving (binnen 1 kilometer) is waargenomen. Het voorkomen van deze soort, met realtief 
verborgen bestaan, is binnen het plangebied daarmee niet aannemelijk. Voor alle zekerheid zou er 
middels de plaatjesmethode, kunnen uitwijzen dat de soort hier daadwerkelijk niet voorkomt. 

 
Subconclusie 
Negatieve effecten op reptielen zijn op voorhand uitgesloten. 

 
Amfibieën 

In de omgeving van het plangebied zijn algemene soorten bekend als bruine kikker, gewone pad, bas-

taardkikker en kleine watersalamander. Tijdens de quickscan zijn bruine kikkers in de poel aangetroffen. 
Volgens de verspreidingsgegevens is in de omgeving van het plangebied ook de niet vrijgestelde rug-
streeppad, poelkikker, alpenwatersalamander en vinpootsalamander bekend. Het te verwijderen opper-

vlaktewater biedt geschikt leefgebied voor alpenwatersalamander, vinpootsalamander en poelkikker. In 
de huidige situatie is de calamiteitenbekken niet geschikt voor rugstreeppad, mogelijk is de bekken 
echter zeer dynamisch, waardoor bijvoorbeeld na grote stortingen geschikt habitat kan ontstaan. Daar-

naast kan het te kappen bosje mogelijk landhabitat zijn voor aanwezige soorten. 
 
Subconclusie 

Vervolgonderzoek naar poelkikker, alpenwatersalamander en vinpootsalamander dient uit te wijzen of 
de calamiteitenbekken in gebruik is als voortplantingshabitat door deze soorten en of de plannen een 
overtreding van de Wet natuurbescherming veroorzaken. Indien de situatie in het voorjaar geschikt is 

voor rugstreeppad dient ook deze soort mee onderzocht te worden. Voor de soorten die aangetroffen 
worden kan ook worden aangenomen dat deze van de bosschage gebruik maken als landhabitat. 
 

Vissen 

In de ruime omgeving van het plangebied zijn waarnemingen bekend van grote modderkruiper. In de 
omgeving van het plangebied kan deze soort zich in de sloten en beken bevinden. De calamiteitenbek-

ken binnen het plangebied is echter niet te bereiken voor deze soort. 
 
Subconclusie 

Negatieve effecten op beschermde vissen zijn op voorhand uitgesloten. 
 
Ongewervelde diersoorten 

Op circa 3 km afstand van het plangebied zijn waarnemingen bekend van gevlekte witsnuitlibel. Deze 
soort komt in vegetatierijke vennen en plassen voor. Het is niet uitgesloten dat deze soort van de cala-
miteitenbekken gebruikt maakt als voortplantingshabitat. Aantasting van (deel)populaties van de overige 

beschermde libellen- of vlindersoorten is met zekerheid niet aan de orde. De aanwezigheid van de 
overige beschermde ongewervelde soorten, zoals vliegend hert, Europese rivierkreeft en platte schijf-
horen, is eveneens uitgesloten. Binnen het plangebied en in de omgeving is hiervoor geen geschikt 

habitat aanwezig. 
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Subconclusie 
Vervolgonderzoek naar de aanwezigheid van de gevlekte witsnuitlibel is vereist om de aan- of 

afwezigheid van deze soort in de calamiteitenbekken te bepalen en of er sprake is van overtreding van 
de Wet natuurbescherming. 
 

Vaatplanten  

In de directe omgeving van het plangebied zijn beschermde soorten bekend als wolfskers en drijvende 
waterweegbree. Drijvende waterweegbree is niet in de te dempen calamiteitenbekken aangetroffen, en 

daarmee redelijkerwijs uit te sluiten. Wolfskers is bekend van een enkele waarneming van een verwil-
derd exemplaar aangetroffen in het dorp Wouw. Het is niet te verwachten dat deze soort binnen het 
plangebied voorkomt. 

 
Subconclusie 
Negatieve effecten voor beschermde vaatplanten worden op voorhand uitgesloten. 
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Conclusie en vervolgstappen 
Gelet op de potentiele ecologische waarden kan het voorgenomen plan in overeenstemming met de 

nationale natuurwetgeving en het provinciale natuurbeleid worden uitgevoerd, mits voorafgaand en tij-
dens het uitvoeren van de werkzaamheden het bepaalde in de Wet natuurbescherming, onderdeel soor-
ten, in acht te worden genomen: 

 
 Onderzoeken per fase: 

o Bij de realisatie van de nieuwbouw en aanleg van de tijdelijke bouwweg zijn negatieve 

effecten op roofvogelnesten, voortplantings- en landhabitat van Alpenwatersalaman-
der, vinpootsalamander, poelkikker en (indien geschikt in het voorjaar) rugstreeppad, 
en voortplantingswater van de gevlekte witsnuitlibel niet uitgesloten. Soortgerichte (pro-

tocollaire) veldonderzoeken naar de functionaliteit van het plangebied voor deze 
soort(groep)en dient te bepalen of bij uitvoering van de werkzaamheden sprake is van 
overtreding van verbodsbepalingen uit de wet natuurbescherming. Tevens kan onder-

zoek naar de hazelworm de afwezigheid extra bekrachtigen. 
o Bij de sloop van de huidige gebouwen zijn negatieve effecten op vaste verblijfplaatsen 

van een vleermuizensoort niet uitgesloten. Protocollair veldonderzoek naar de aanwe-

zigheid van rust- of verblijfplaatsen van een vleermuizensoort is benodigd om te bepa-
len of bij de sloop sprake is van overtreding van verbodsbepalingen uit de wet natuur-
bescherming.  

 Bij aanwezigheid van en of meerdere van deze soorten, is het treffend van maatregelen aan de 
orde om de functionaliteit te behouden en het doden van dieren te voorkomen. Daarnaast dient 
voor het verwijderen van een huidige verblijfplaats of voortplantingsplaats officieel een onthef-

fing te worden aangevraagd bij de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN). Een ontheffings-
aanvraag dient te worden onderbouwd met een activiteitenplan waar juridische en ecologische 
aspecten als de specifieke maatregelen en werkzaamheden, de gunstige staat van instandhou-

ding, het wettelijk belang, een alternatievenafweging en de planning in zijn opgenomen. Na het 
verkrijgen van de ontheffing kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, mits aan alle voor-
waarden uit de ontheffing wordt voldaan. De provincie neemt normaliter binnen 13 weken een 

besluit over de aanvraag. Indien nodig kan de provincie deze termijn met 7 weken verlengen. 
 Ten aanzien van broedvogels zonder jaarrond beschermde nesten dient het verwijderen van 

opgaand groen en de calamiteitenbekken buiten het broedseizoen te worden uitgevoerd, of een 

controle moet de aanwezigheid van een broedgeval kunnen uitsluiten; 
 Ten aanzien van vleermuizen dient op voorhand licht gericht of uitschijnend op het opgaande 

groen en oppervlaktewater te worden vermeden; 

 Ten behoeve van (incidenteel) aanwezige algemene soorten dient de zorgplicht in acht te wor-
den genomen. 

 

Om negatieve effecten op de NNB te voorkomen dient met de werkzaamheden gestart te worden in de 
winter, en dient licht gericht of uitschijnend op het NNB voorkomen te worden. Daarnaast dient voor de 
kap en herbeplanting een melding gedaan te worden, en bij herbeplanting op andere grond een onthef-

fing te worden aangevraagd. Vervolgonderzoek ten behoeve van Natura 2000-gebieden is bij dit plan 
verder niet aan de orde. 
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Samenvatting 

In onderstaande tabel is samengevat of de voorgenomen ontwikkeling negatieve effecten kan hebben 

op beschermde soorten en/of gebieden, en wat de eventuele vervolgstappen zijn, zoals soortgericht 
nader onderzoek of vergunningtrajecten. In de tabel is tevens weergegeven of maatregelen noodzakelijk 
zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen.  
 
Tabel I.  Overzicht (potentiele) aanwezigheid beschermde soorten/gebieden en te nemen vervolgstappen 
 

Soortgroep 
Potentieel 
aanwezig 

Sprake van 
verstoring 

Vervolgtraject / maatre-
gelen 

Bijzonderheden / opmerkin-
gen 

Broedvogels  

Algemeen  Ja Mogelijk 

Buiten broedseizoen op-
gaand groen en calami-
teitenbekken verwijderen 
of controle vooraf 

Globale broedseizoen loopt van 
maart tot half augustus 

Jaarrond 
beschermd 

Ja Mogelijk 

Vervolgonderzoek naar 
nesten van jaarrond be-
schermde soort binnen 
75m van werkzaamheden

Indien nest aanwezig in het 
voorjaar bezetting onderzoek 

Vleermuizen  

Verblijfplaat-
sen 

Ja Mogelijk 
Vervolgonderzoek naar 
gebruik van gebouwen 
door vleermuizen 

Bij aanwezigheid is voor de 
sloop een ontheffing nodig 

Foerageerha-
bitat 

Ja Mogelijk Licht gericht en uit-
schijnend op het opgaand 
groen en open water ver-
mijden 

Voldoende alternatief aanwezig 

Vliegroutes Ja Mogelijk 
Geen potentiele vliegroutes ver-
stoord 

Grondgebonden zoogdieren Ja Mogelijk Zorgplicht 
Heeft betrekking op een soort 
als de egel 

Reptielen 
Niet aanne-
melijk 

Niet aanneme-
lijk 

- 
Voor extra zekerheid kan on-
derzoek met plaatjesmethodiek 
worden uitgevoerd 

Amfibieën Ja Mogelijk 

Vervolgonderzoek naar 
poelkikker, alpenwatersa-
lamander, vinpootsala-
mander en mogelijk rug-
streeppad 

Rugstreeppad enkel indien situ-
atie in voorjaar geschikt is voor 
deze soort 

Vissen Nee Nee - - 

Ongewervelden Ja Mogelijk 
Vervolgonderzoek t.b.v. 
gevlekte witsnuitlibel 

- 

Vaatplanten Nee Nee - - 
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Gebiedsbescherming 
Afstand tot 
gebied 

Sprake van  
aantasting 

Maatregelen 
Bijzonderheden / opmerkin-
gen 

Natura 2000 ca. 3.2 km Nee - 
Geen externe verstorende fac-
toren 

Natuurnetwerk Nederland 
Tegen plan-
gebied aan 

Minimaal en tij-
delijk 

Licht gericht en uit-
schijnend op opgaand 
groen voorkomen; 
start/uitvoer werkzaamhe-
den buiten broedseizoen 

Wezenlijke ecologische waarde 
en kenmerken blijven gelijk 

Houtopstanden - Nee - Niet van toepassing 
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1. INLEIDING 

 
1.1 Aanleiding 
 

Opdrachtgever is voornemens een calamiteitenbekken en een deel van het bosgebied binnen het wa-

terproductiebedrijf verwijderen, om hier een nieuwe installatie te realiseren welke de huidige installatie 

vervangt. 

 

Tijdens een ecologisch onderzoek (quickscan) in oktober 2018 is geconstateerd dat het plangebied 

nestlocaties kan hebben van roofvogels, dat het voortplantingshabitat kan zijn van poelkikker, Alpen-

watersalamander en vinpootsalamander, en dat het leefgebied van hazelworm kan zijn. Naar aanlei-

ding hiervan is protocollair onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de genoemde soort(groep)en. Het 

protocollaire onderzoek is in het seizoen van 2019 uitgevoerd. 

 

1.2 Doel 
 
Dit onderzoek zal antwoord geven op de volgende vragen: 

 Zijn er nestlocaties aanwezig van roofvogels? Zo ja, zijn deze in gebruik? 

 Is het calamiteitenbekken in gebruik als voortplantingshabitat voor gevlekte witsnuitlibel, poelkikker, 

alpenwatersalamander of vinpootsalamander? 

 Is hazelworm aanwezig binnen het plangebied? 

 Leiden de werkzaamheden tot verlies of verstoring van nest- en/of voortplantingsplaatsen, of es-

sentieel habitat van een beschermde soort? 

 Leidt de uitbreiding tot overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming en is 

een ontheffingsaanvraag noodzakelijk? 

 

Indien bij aanwezigheid van beschermde soorten het treffen van maatregelen noodzakelijk is, omdat de 

huidige nest/verblijfplaats komt te vervallen/wordt verstoord, dan zullen deze (mede ten behoeve van 

een mogelijke ontheffingsaanvraag) voldoende moeten worden onderbouwd middels een activiteiten-

plan/mitigatieplan, omdat met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vast moet komen te 

staan dat de maatregelen ook daadwerkelijk de functie die het gebouw heeft voor de soort(en), doen 

behouden. Ook dient te worden getoetst of de huidige staat van instandhouding van de soort niet in het 

geding is. 

 

Ten behoeve van het eventueel indienen van een ontheffingsaanvraag dienen ook aspecten als doel, 

(wettelijk) belang en alternatievenafweging behandeld te worden. Ook deze aspecten zullen in een later 

stadium, indien van toepassing, worden uitgewerkt. 
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2. OMSCHRIJVING PLANGEBIED 

 
2.1 Huidige situatie 
 

Het plangebied is gelegen ten noorden van het dorpje Heerle, gemeente Roosendaal, circa 2,5 km ten 

noorden van de A58. In figuur 1 is de topografische ligging van het plangebied weergegeven. 

 

 

Figuur 1. Topografische kaart ligging van het plangebied (1:25.000) 

 

Huidige en toekomstige situatie 

Het plangebied bestaat momenteel uit het waterproductiebedrijf Wouw van Brabant Water. In het zui-

delijk deel staan enkele van de gebouwen. In het noorden zijn twee calamiteitenbekkens aanwezig. Het 

plangebied is volledig omringd door bosgebied, en ook binnen het plangebied is een vrij grote hoeveel-

heid bos en bomenrijen aanwezig. In figuur 2 is een luchtfoto van het plangebied en de directe omgeving 

weergegeven. De figuren 4 t/m 9 geven een impressie van het plangebied, middels foto’s die zijn geno-

men tijdens het verkennende veldbezoek. 

 

Opdrachtgever is voornemens om het waterproductiebedrijf te vernieuwen. Om de levering van drink-

water te kunnen garanderen zal eerst nieuwe bebouwing gerealiseerd worden, in het noordelijke en 

mogelijk ook centrale deel van het gebied, en een tijdelijke aanrijroute/bouwweg voor vrachtverkeer zal 

worden gerealiseerd (figuur 3). Hiervoor zullen een bosschage en enkele bomenrijen gekapt worden. In 

een later stadium worden de bestaande gebouwen verwijderd. 
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Figuur 2. Luchtfoto van het plangebied en de directe omgeving 
 

 

 Figuur 3. Toekomstige situatie: nieuwe bebouwing (rood), bestaande weg (blauw), en tijdelijke bouwweg (oranje)  



Hoofdstuk 2 5  

  
Figuur 4. Centrale te slopen gebouw Figuur 5. Te slopen gebouw zuidwesten plangebied  

  

  
Figuur 6. Noordelijk deel met calamiteitenbekken en bos-
schage 

Figuur 7. Te kappen bosschage noordwesten plangebied 

  

 
 Figuur 8. Te verwijderen calamiteitenbekken 

 
 Figuur 9. Locatie route bouwverkeer 
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3. WERKWIJZE 

 

3.1 Roofvogels 
 

28 februari is een uitgebreide controle uitgevoerd ten behoeve van de aanwezigheid van roofvogelnes-

ten (horsten). Hierbij is een geschikte nestlocatie aangetroffen op circa 100 meter afstand van de werk-

zaamheden, en 75 meter afstand van de bouwweg (figuur 10). Omdat prooiresten onder het nest zijn 

aangetroffen is het niet uitgesloten dat deze nestlocatie in gebruik is. De prooiresten zijn echter niet 

recent en hier zijn geen roofvogels aangetroffen waardoor deze tijdens dit veldbezoek nog niet in gebruik 

was. Hieropvolgend zijn 2 veldbezoeken gebracht in het broedseizoen van de buizerd. Deze onder-

zoeksinspanning voldoet aan het Kennisdocument Buizerd (BIJ12, versie 1.0 juli 2017) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 Poelkikker, Alpenwatersalamander en vinpootsalamander 
 

Om de aanwezigheid van poelkikker, Alpenwatersalamander en vinpootsalamander te toetsen zijn 

meerdere bezoeken gebracht aan de calamiteitenbekken binnen het plangebied. Om aanwezigheid van 

poelkikker, Alpenwatersalamander en vinpootsalamander te toetsen is in de periode mei – augustus 

driemaal met schepnet geschept naar volwassen en jonge individuen. Deze inspanning voldoet aan de 

kennisdocumenten van poelkikker van BIJ12, versie 1.0 juli 2017 en de Soortinventarisatieprotocollen 

van de soorten in het kader van de Wet natuurbescherming (versie juli 2017) van het Netwerk Groene 

Bureaus. 

 
Tabel I.  Bezoeken i.v.m. inventarisaties amfibieën 

Datum Type onderzoek Tijdsduur  

onderzoek  

Weer  Temp.  

02-04-2019 Bezetting nest beoor-

delen 

10.00-12.00 Wind gemiddeld 3 Bft 

Vrijwel geheel bewolkt 

Geen neerslag 

15 ºC 

25-04-2019 Bezetting nest beoor-

delen 

12.00-14.00 Wind gemiddeld 3 Bft 

Vrijwel geheel bewolkt 

Geen neerslag 

17 ºC 

Datum Type onderzoek Tijdsduur  

onderzoek  

Weer  Temp.  

07-06-2019 Scheppen naar adulten 

en juvenielen 

10.00-12.00 Wind gemiddeld 4 Bft 

Vrijwel geheel bewolkt 

Geen neerslag 

21 ºC 

18-07-2019 Scheppen naar adulten 

en juvenielen 

12.00-14.00 Wind gemiddeld 2 Bft 

Geheel bewolkt 

Geen neerslag 

22 ºC 
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3.3 Gevlekte witsnuitlibel 
 

De vliegtijd van de gevlekte witsnuitlibel loopt van eind april tot en met eind juli. Voor het waarnemen 

van de libellen is op 2 momenten op zicht in combinatie met een verrekijker gezocht naar imago’s van 

libellen. 

 
Tabel II.  Bezoeken i.v.m. inventarisaties gevlekte witsnuitlibel 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.4 Hazelworm 
 

Voor het onderzoek naar de hazelworm zijn 10 herpetoplaten (groene damwandplaat, circa 120x50cm) 

gebruikt, welke op 2 april gelegd zijn. Hierbij is tegelijkertijd een onderzoeksronde met enkel zichtwaar-

nemingen uitgevoerd. Hierna zijn nog 4 controlerondes uitgevoerd in de maanden juni tot september, 

waarbij platen werden gelicht, maar ook op zichtwaarnemingen werd gelet (tabel III). Rondes zijn uitge-

voerd volgens het Kennisdocument Levendbarende Hagedis van BIJ12, versie 1.0 juli 2017 en de 

Soortinventarisatieprotocollen in het kader van de Wet natuurbescherming (versie juli 2017) van het 

Netwerk Groene Bureaus. 

 
Tabel III.  Bezoeken i.v.m. inventarisaties hazelworm 

08-08-2019 Scheppen naar adulten 

en juvenielen 

11.00-13.00 Wind gemiddeld 2 Bft 

Half bewolkt 

Geen neerslag 

23 ºC 

22-08-2019 Scheppen naar adulten 

en juvenielen 

11.00-13.00 Wind gemiddeld 2 Bft 

Zwaar bewolkt 

Geen neerslag 

21 ºC 

Datum Type onderzoek Tijdsduur  

onderzoek  

Weer  Temp.  

07-06-2019 Libellen zoeken op 

zicht 

10.00-12.00 Wind gemiddeld 4 Bft 

Vrijwel geheel bewolkt 

Geen neerslag 

21 ºC 

18-07-2019 Libellen zoeken op 

zicht 

12.00-14.00 Wind gemiddeld 2 Bft 

Geheel bewolkt 

Geen neerslag 

22 ºC 

Datum Type onderzoek Tijdsduur  

onderzoek  

Weer  Temp.  

07-06-2019 Controleren herpetop-

laten en zichtcontrole 

10.00-12.00 Wind gemiddeld 4 Bft 

Vrijwel geheel bewolkt 

Geen neerslag 

21 ºC 

18-07-2019 Controleren herpetop-

laten en zichtcontrole 

12.00-14.00 Wind gemiddeld 2 Bft 

Geheel bewolkt 

Geen neerslag 

22 ºC 
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08-08-2019 Controleren herpetop-

laten en zichtcontrole 

11.00-13.00 Wind gemiddeld 2 Bft 

Half bewolkt 

Geen neerslag 

23 ºC 

22-08-2019 Controleren herpetop-

laten en zichtcontrole 

11.00-13.00 Wind gemiddeld 2 Bft 

Zwaarbewolkt 

Geen neerslag 

21 ºC 

Figuur 10. Locaties herpetoplaten (rood) en nestlocatie (geel) 
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4. RESULTATEN 

 

4.1 Roofvogels 
 

De potentiele nestlocatie is meerdere keren gecontroleerd op activiteit van broedende vogels. Een bui-

zerdpaar is enkele keren waargenomen in de omgeving van het nest, overvliegend of rustend in de 

bossen. Er is echter geen binding waargenomen met het nest. Ook onder het nest zijn geen nieuwe 

sporen van bezetting waargenomen zoals krijtstrepen of prooiresten. Gebruik van het nest door een 

roofvogel is daarmee redelijkerwijs uitgesloten. Bij de werkzaamheden worden geen nestlocaties van 

een roofvogel met jaarrond beschermd nest verstoord of verwijderd. 

 

4.2 Poelkikker, Alpenwatersalamander en vinpootsalamander 
 
Tijdens de veldbezoeken is meerdere keren geschept naar amfibieën. Hierbij zijn enkele groene kikkers 

gevangen, welke allen bastaardkikkers waren. Enkele salamanders zijn gevangen. Dit bleken allen lar-

ven van de kleine watersalamander of vinpootsalamander. Larven van deze soorten zijn niet te onder-

scheiden. Aangezien er geen volwassen dieren zijn gevangen en maar enkele salamanderlarven kan 

niet worden uitgesloten dat vinpootsalamander in de calamiteitenbekken aanwezig is. De dichtheid van 

salamanders is erg laag bevonden, de individuen zijn enkel in de noordoosthoek gevangen. Bastaard-

kikker zat vrijwel rondom de gehele vijver. 

 

4.3 Gevlekte witsnuitlibel 
 

Boven en rond het calamiteitenbekken zijn geen individuen van de gevlekte witsnuitlibel waargenomen. 

Er zijn enkel individuen van de bloedrode en steenrode heidelibel, gewone oeverlibel, keizerlibel, azuur-

waterjuffer, lantaarntje en watersnuffel aangetroffen. 

 

4.4 Hazelworm 
 

De platen zijn meerdere malen bij geschikte weersomstandigheden gecontroleerd, en er is gezocht op 

zicht naar individuen. Hazelworm is niet binnen het plangebied waargenomen. Door het niet aantreffen 

van deze soort kan redelijkerwijs worden gesteld dat het plangebied geen onderdeel uitmaakt van het 

leefgebied van de hazelworm. 
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5. TOETSING AAN WET NATUURBESCHERMING 

 

5.1 Roofvogels 
 

De aangetroffen horst is in het seizoen van 2019 niet in gebruik als nestlocatie voor een soort met 

jaarrond beschermd nest. Het is wel waarschijnlijk dat er nestlocaties van de buizerd aanwezig zijn in 

de omgeving. Het nest bevindt zich echter niet binnen 100 meter van de werkzaamheden of de route 

voor het bouwverkeer. 

 

5.2 Poelkikker, Alpenwatersalamander en vinpootsalamander 
 

Poelkikker en Alpenwatersalamander zijn niet in het plangebied aangetroffen. De salamanderlarven die 

zijn aangetroffen kunnen van zowel kleine watersalamander als vinpootsalamander zijn. Geadviseerd 

wordt om in het voorjaar wanneer de volwassen salamanders weer het water in trekken nogmaals te 

scheppen, om hierbij te kunnen bepalen om welke soort het hier gaat. 

 

5.3 Gevlekte witsnuitlibel 
 

Er zijn geen waarnemingen gedaan van gevlekte witsnuitlibellen. Aanwezigheid hiervan binnen het plan-

gebied is daarmee redelijkerwijs uitgesloten. Een overtreding van de Wet natuurbescherming met be-

trekking tot gevlekte witsnuitlibel is niet aan de orde. 

 

5.4 Hazelworm 
 

Er zijn binnen het plangebied geen waarnemingen gedaan van hazelworm. Een overtreding van de Wet 

natuurbescherming, met betrekking tot hazelworm is redelijkerwijs uitgesloten. 
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6. CONCLUSIE 

 

Aanwezigheid van Poelkikker, Alpenwatersalamander, gevlekte witsnuitlibel en hazelworm is conform 

protocollair onderzoek uitgesloten. Verstoring van een roofvogelnest in de directe omgeving is eveneens 

uitgesloten. Omtrent de vinpootsalamander dient in het voorjaar een extra ronde te worden uitgevoerd 

om te kunnen bepalen of de salamanderlarven kleine watersalamander of vinpootsalamander betroffen. 

 
 

Tabel IV. Overzicht aanwezigheid beschermde soorten en te nemen type maatregelen 

Soortgroep Aanwezig Overtreding Maatregelen 

Roofvogels Ja Nee 

Buizerd aanwezig en nestelt in de omgeving, echter op 

meer dan 100 meter afstand van de werkzaamheden en 

de route van het bouwverkeer. Verstoring van het nest is 

daarmee uitgesloten. 

Poelkikker, alpenwatersa-

lamander en vinpootsala-

mander 

Mogelijk Mogelijk 
Controleronde in het voorjaar om vinpootsalaman-

der/kleine watersalamander te kunnen onderscheiden 

Gevlekte witsnuitlibel Nee Nee Geen nesten aanwezig en geen waarnemingen 

Hazelworm Nee Nee Werkprotocol voor alpenwatersalamander 
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8. VERKLARENDE WOORDENLIJST 

 

Activiteitenplan 

Een activiteitenplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het activi-

teitenplan zijn maatregelen verwoord waarmee de functionaliteit van een rust- of verblijfplaats van 

een beschermde soort behouden blijft en schade aan individuen wordt voorkomen.  

 

Expert Judgement 

  Inschatting van een deskundige op grond van zijn/haar kennis en ervaring. 

 

Foerageerhabitat 

  Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt.  

 

Foerageren 

  Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied).  

 

Functioneel leefgebied 

  Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van 

een vaste- rust of verblijfplaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoor-

beeld alleen succesvol functioneren, wanneer er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel 

etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, eieren te leggen en jongen groot te 

brengen.   

 

Gunstige staat van instandhouding 

Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de om-

standigheden waarin de soort of het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam 

voortbestaan van die soort of dat habitattype. 

 

Habitat 

  Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische fac-

toren (niet levende en levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die 

het organisme stelt om te kunnen overleven, groeien en zich voortplanten.   

 

Kraamverblijfplaats 

  Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van 

een kolonie (ook wel kraamgroep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantal-

len vleermuizen in een kraamgroep kun oplopen tot meerdere honderden exemplaren. 
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Mitigerende maatregelen 

 Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren. 

 

Omgevingscheck 

  Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde 

functie van een soort die door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep 

wordt door een ter zake deskundige beoordeeld op aanwezigheid van voldoende alternatief leef-

gebied en/of potentiële verblijfplaatsen. 

 

Ontheffing  

De Flora- en faunawet is gemaakt om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te bescher-

men. Om deze kwetsbare soorten te beschermen bevat de Flora- en faunawet een aantal verbods-

bepalingen.  Onder bepaalde voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een 

ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een besluit waarbij in een individueel concreet geval een 

uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt. 

 

Paarverblijfplaats 

  Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen wor-

den gebruikt om te paren. Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes 

delen. In de omgeving van de paarverblijfplaats wordt veelal door het territoriale mannetje middels 

baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken. 

 

Populatie 

  Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant 

en als zodanig geïsoleerd is van andere zulke groepen. 

 

Rode Lijst 

  Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn 

achteruitgegaan of zeldzaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoog-

dieren, planten, paddenstoelen, insecten en voor allerlei andere soortgroepen. Rode Lijsten heb-

ben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een dier dus nog geen 'beschermde 

diersoort' in de zin van de Flora- en faunawet. De Rode Lijsten hebben in de praktijk wel een be-

langrijke signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met na-

tuurbehoud te maken hebben rekening houden met bedreigde soorten. 

 

Vaste rust- of verblijfplaats 

Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levenscyclus van een indi-

vidu. De Flora- en faunawet omschrijft niet exact wat een vaste rust- of verblijfplaats is. Dit is soort-

afhankelijk.  

 

Vliegroute 

  Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageerge-

bieden.  
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Winterverblijfplaats 

  Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen 

zijn dit vorstvrije, maar koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen, 

verblijfplaatsen van kleine groepen of één of enkele individuen.  

 

Zomerverblijfplaats 

 Is een vleermuisverblijfplaats anders dan een kraamverblijf. Buiten de kraamperiode worden deze 

door vrouwtjes gebruikt, binnen de kraamperiode door individuele mannetjes. 
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1. INLEIDING 

 
In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu een beknopte waterparagraaf opgesteld ten behoeve de uitbreiding 
van het waterproductiebedrijf aan de Moerstraatseweg 16 te Heerle. Voor de voorgenomen nieuwbouw zal ook 
een tijdelijke bouwweg aangelegd worden. Momenteel is de uitbreidingslocatie onbebouwd en in gebruik als 
waterbassin, grasland. Ter plaatse van de tijdelijke bouwweg zijn bomen/bos aanwezig. 
 
De onderzoekslocatie wordt aan de zuidzijde begrensd door een weg, greppel en overige gebouwen van het 
waterpompstation, aan de noordzijde door een greppel en bos, aan de westzijde door een calamiteitenbekken 
en oostzijde door gras en een infiltratievijver. Hieronder is de locatie van de gewenste nieuwbouw met rood 
aangegeven. Met blauw is de aan te leggen tijdelijke weg voor het bouwverkeer aangegeven. Het 
planvoornemen is opgenomen in afbeelding 2 en in bijlage 2. 
 

  
Afbeelding 1: globale begrenzing onderzoekslocatie op luchtfoto en BGT achtergrondkaart (Bron: opdrachtgever en PDOK-viewer) 

 
Algemeen 
Coördinaten (RD stelsel)   : X = 91.808 / Y = 393.964  
Oppervlakte studiegebied  : circa 2.850 m2 
Peil maaiveld    : circa 4,5-5 meter +NAP 
Peil grondwater    : circa 2 m-mv 
Waterschap    : Brabantse Delta 
Huidig gebruik plangebied  : onbebouwd, bos en waterbassin 
Toekomstig gebruik plangebied  : uitbreiding waterproductiebedrijf (nieuwbouw hoofdgebouw met 

naderhand sloop bestaand hoofdgebouw) en aanleg tijdelijke 
bouwweg 
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Aanleiding 
De aanleiding voor het onderzoek en het opstellen van deze waterparagraaf is de voorgenomen 
herontwikkeling van het plangebied en de verplichting hierbij hydrologisch neutraal te ontwikkelen.  
 
Doel 
Het doel van deze rapportage is een beschrijving te geven van de manier waarop rekening wordt gehouden met 
de gevolgen van de voorgenomen herinrichting van het plangebied voor de waterhuishouding. 
 
Onderzoek 
Aeres Milieu werkt voor de opdrachtgever als onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau, en heeft geen binding 
met de onderzoekslocatie. 
 

Sinds 1 november 2003 is het wettelijk verplicht, in het kader van het Besluit Ruimtelijke Ordening, een 
watertoets te verrichten. In de toelichting bij ruimtelijke besluiten en plannen, waarop bovengenoemd besluit 
van toepassing is, is het noodzakelijk een beschrijving te geven van de manier waarop rekening is gehouden 
met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. 
 
De waterhuishoudkundige situatie van het plangebied is gezien het planvoornemen beknopt onderzocht in het 
kader van de watertoets. Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. De adviezen in dit rapport voldoen aan vigerende wet- en regelgeving van lokaal tot en 
met Europees niveau. Zie ook bijlage 3.  
 
Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De Waterwet regelt het beheer van 
oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. 
Een belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de huidige vergunningstelsels uit de afzonderlijke 
waterbeheerwetten worden gebundeld. Dit resulteert in één vergunning, de Watervergunning. 
 
Gemeenten en provincies wordt gevraagd het generieke beleid lokaal en regionaal te vertalen en vast te leggen 
in structuurvisies, bestemmingsplannen en waterplannen. De planuitwerking dient rekening te houden met de 
waterhuishoudkundige eisen op korte en lange termijn, gericht op duurzaam waterbeheer. De mate waarin 
water bepalend is, hangt af van de wateropgave in relatie tot andere opgaven, aanwezige functies en 
bodemgesteldheid en andere kenmerken in dat gebied. 
 
Door samenwerking met de verschillende bevoegdheden (Gemeente, Provincie, Waterschap, Rijk) wordt 
gestreefd naar een duurzaam watersysteem. De beleidsnotitie 'Ontwikkelen met duurzaam wateroogmerk’ 
maakt inzichtelijk welke hydrologische consequentie(s) ruimtelijke ontwikkelingen kunnen hebben op het 
watersysteem. Het bevat beleidsuitgangspunten, voorwaarden en normen om negatieve hydrologische 
consequenties te compenseren.  
 
Sinds maart 2015 is een gezamenlijke Keur door de Brabantse Waterschappen De Dommel, Aa en Maas en 
Brabantse Delta van toepassing.  
 
Daarnaast heeft het waterschap waar nodig nog toegespitst beleid en beleidsregels op de verschillende 
thema’s/speerpunten uit het waterbeheersplan en heeft het waterschap een eigen verordening; De Keur en de 
legger. De Keur bevat gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot ingrepen die consequenties hebben 
voor de waterhuishouding en het waterbeheer. De legger geeft aan waar de waterstaatswerken liggen, aan 
welke afmetingen en eisen die moeten voldoen en wie onderhoudsplichtig is. Iedereen die werkzaamheden 
uitvoert of activiteiten plant in en om waterlopen of dijken, heeft met de Keur te maken. Afhankelijk van de 
werkzaamheden en bij het niet voldoen aan de Algemene Regel moet een vergunning aanvragen. In de overige 
gevallen volstaat een melding. De uitzonderingen staan beschreven in de ‘Algemene regels waterschap 
Brabantse Delta’ en de aanvullende ‘Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater’. 
 
Voor o.a. het afvalwaterstelsel werken waterschap Brabantse Delta, zes gemeenten in West-Brabant 
waaronder Roosendaal en de waterbedrijven Brabant Water en Evides, samen in de waterketen Waterkring 
West. De samenwerkingsovereenkomst verbindt partijen tot 2022. Hiermee geven de partners invulling aan een 
kostenbesparing in de afval- en drinkwaterketen en het verder verbeteren van de kwaliteit van de 
dienstverlening aan inwoners van West-Brabant. 
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De afvalwaterketen is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afvalwater, overtollig regenwater en 
grondwater door de gemeenten, en het transporteren en zuiveren van dit afvalwater door de waterschappen. 
De waterbedrijven zuiveren en leveren het drinkwater in West-Brabant. Waterbeheersing is in tijden van 
klimaatveranderingen vooral in West-Brabant onontbeerlijk.  
 
De waterschappen maken bij het beoordelen van plannen met een toenemend verhard oppervlak onderscheid 
tussen grote en kleine plannen. Bij kleine verhardingstoenames zijn geen retentie-eisen van toepassing. Voor 
een toename van het verhard oppervlak van tenminste 2.000 m2 en maximaal 10.000 m2 is een rekenregel 
uitgewerkt. Middels de Algemene Regel (Artikel 15: Afvoer hemelwater door verhard oppervlak), behorend bij 
de vernieuwde Keur, kan de vereiste compensatie voor een specifieke locatie berekend worden.  
 
Eventuele compensatie dient plaats te vinden volgens de voorkeursvolgorde: Infiltreren, retentie binnen 
plangebied, retentie buiten plangebied of berging in bestaand watersysteem. Inrichtingen van 
waterhuishoudingen voor nieuw(her/ver)bouwplannen worden door het bevoegd gezag getoetst en gekeurd.  
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt het waterhuishoudkundig systeem ten behoeve de planontwikkeling kort beschreven en in 
hoofdstuk 3 is een samenvatting opgenomen. In hoofdstuk 4 tenslotte worden nog enkele aandachtspunten 
opgesomd.  
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2. WATERPARAGRAAF 

2.1 Inleiding 

 

Deze waterparagraaf is opgesteld voor het plangebied aan de Moerstraatseweg 16 te Heerle (gemeente 
Roosendaal). De onderzoekslocatie ligt in het buitengebied ten westen van Wouw en noorden van Heerle in 
een bosrijke omgeving. Ter plaatse wordt door Brabant Water het ruw opgepompte water gezuiverd voordat het 
op het drinkwaternet aangeleverd wordt. Deze waterproductielocatie dient gemoderniseerd te worden. Hierbij is 
sprake van een overgangssituatie. Het is van belang dat de huidige bebouwing blijft bestaan in verband met de 
drinkwaterproductie tot de nieuwe bebouwing opgericht en in bedrijf is.  
 
De oppervlakte van de nieuwbouw bedraagt maximaal 2.850 m² met een bouwhoogte van 17 meter. Voor de 
uitbreiding is een tijdelijke vergroting van het huidige maximale bebouwingsoppervlak van 3.400 m2 benodigd. 
Om tijdens de bouw de huidige drinkwaterproductie en routing zo min mogelijk te verstoren heeft Brabant Water 
de wens een tijdelijk weg buiten de locatie aan te leggen ten behoeve van de bouwwerkzaamheden. De 
oudbouw en tijdelijke bouwweg worden vervolgens geamoveerd. Voor het planvoornemen is het doorlopen van 
een ruimtelijke procedure noodzakelijk. 
 
Afbeelding 1 geeft een luchtfoto met globale afbakening van het onderzoeksgebied weer. Onderstaande 
afbeelding 2 geeft de gewenste toekomstige situatie weer. 
 

 
Afbeelding 2: Planvoornemen onderzoekslocatie (bron: opdrachtgever) 
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In onderstaande tabel zijn volgende (toekomstige) gegevens van het planvoornemen opgenomen. Een 
toekomstige situatietekening is opgenomen in bijlage 2.  
 

Bruto (verharde) oppervlakten  Huidige situatie [m2] Toekomstige situatie [m2] 

Bestemd bebouwd oppervlak plangebied, circa 3.400  

Dakoppervlak, totaal, circa Hoofdgebouw 867 
RWkelders 1440 

Overig 308 

Hoofdgebouw 1893 
RWkelders 1437 
Overig 308+286 

Chemicaliëngebouw 38 

Overig verhard oppervlak (parkeren en overige 
verhardingen), circa 

4.500 6.070 
 

Totaal dakoppervlak, circa 2615 3962 

Totaal verhard oppervlak, circa 7.115 10.032 (+2917) 

Tabel 1: Toe- of afname verhard oppervlak binnen het plangebied  

 
Uit de tabel is af te leiden dat het verhard oppervlak door de voorgenomen ontwikkeling met ca. 2917 m2 
toeneemt. Voor de herontwikkeling dient hiervoor op eigen terrein een voorziening aangelegd te worden. Net 
als bestaand wordt de nieuwbouw van een gescheiden stelsel voorzien. De mogelijke waterverwerking staat 
beschreven bij het aspect Hemelwater. 
 

Van belang voor de drooglegging en het voorkomen van grondwateroverlast is de bestaande hoogteligging van 
het plangebied tegenover de optredende grondwaterstanden.  

 

Het plangebied ligt op een hoger plateau en kent een hoogteverschil door de aangelegde productielocatie en 
het aanwezige waterbassin op de uitbreidingslocatie. Het maaiveld bevindt zich op een hoogte van circa 4,5-5 
meter +NAP. Rondom is een grondwal tot ca. 5,5 m +NAP aanwezig. Noord- en zuidelijk van het bassin is een 
watergang zichtbaar (slootbodem ca. 3,7 m +NAP). Genoemde hoogteverschillen zijn duidelijk zichtbaar op 
onderstaande afbeelding 3. 
 

  
Afbeelding 3: Uitsnede hoogtekaart met afbakening plangebied [Bron: Hoogtekaart Nederland] 
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2.2 Watersystemen 

 
De (water)systemen zoals die in het plangebied en omgeving voorkomen, worden onderverdeeld in grondwater, 
oppervlaktewater, regenwater en afvalwater. 
 
Grondwater 
Uit gegevens van het Dinoloket en de provincie Noord-Brabant blijkt dat het plangebied geomorfologisch gezien 
op een terrasafzettingswelving met dekzand ligt. West- en oostelijk van de onderzoekslocatie bevindt zich een 
denkzandrug. In het  bos zijn enkele komvormige laagtes aanwezig. Verder oostelijk is een beekdalglooiing 
aanwezig waarin de Smalle Beek stroomt.  
 
De bodem bestaat naar verwachting uit een zeer tot zwak fijn, kleiig zand. Op de bodemkaart van Nederland is 
het plangebied deels lager gelegen waarbij een laarpodzolgrond aanwezig is (sterk lemig zand). In de toplaag 
komen naar verwachting dunne kleilagen voor. Op ca. 4,5-8 m-mv is een zwak zandige kleilaag te verwachten.  
 
Volgens gegevens uit “Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO)” en de Wateratlas van de 
provincie Noord-Brabant is het grondwater te verwachten op gemiddeld 3,5 meter +NAP. De stroming van het 
freatische grondwater is noordelijk gericht. De geldende grondwatertrap is volgens de provincie Noord-Brabant 
VI. Het grondwater is hierbij binnen 60-80 cm-mv en in de zomer dieper als 250 cm-mv te verwachten.  
 
Op het perceel en in de directe omgeving zijn diverse grondwatermeetpunten bekend bij het Dino-loket. Hieruit 
blijkt dat het freatisch grondwater ter plaatse tussen de 2,6 en 4,1 meter +NAP voorkomt (ca. 0,9-2,4 m-mv 
afhankelijk van de maaiveldhoogte). 
 
Het uitgangspunt bij nieuwbouw is hydrologisch neutraal ontwikkelen, waarbij de huidige grondwaterstanden en 
het oppervlaktewatersysteem in het gebied worden gehandhaafd of gecompenseerd. 
 
Zover bekend is ter plaatse geen (grond)wateroverlast bekend. Bij aanhouden van een vloerpeil zoals bij de 
bestaande bebouwing (minimaal hoger dan 5,1 m +NAP) vormt het grondwater geen belemmering voor het 
bouwplan (voldoende drooglegging). 
 
Oppervlaktewater 
Door de ligging in het buitengebied en de bodemopbouw/-samenstelling is er in de omgeving van het 
plangebied veel oppervlaktewater aanwezig. Binnen het waterproductiebedrijf zijn diverse greppels en 
watergangen aanwezig ten behoeve de ontwatering van het gebied. 
 
Het oppervlaktewater binnen de waterproductielocatie voert in (noord)west- en oostelijk water af (zie afbeelding 
4). Het meeste water vanuit het perceel stroomt via de infiltratievijver en de oude gracht af naar de oostelijke A-
watergang. Een gedeelte van het water stroomt in westelijke richting af via de greppel langs de weg nabij de 
voorgenomen nieuwbouw. De kleinere watergangen zijn zichtbaar op afbeelding 1.  
 
Oostelijk van de tijdelijke bouwweg is een B-watergang gelegen. Bij de aanleg dient hiermee rekening 
gehouden te worden. Ter plaatse van de B-watergang vinden geen wijzigingen plaats. Wel zal in een C-
watergang richting de B-watergang een brug of dam met duiker aangelegd worden voor de bouwweg.  
 
Voor de gewenste nieuwbouw wordt een C-watergang deels gedempt. Voorts zal de bestaande 
spoelwaterberging ter plaatse verwijderd worden. Ter verwerking van het toekomstige spoelwater is door 
Brabant Water een “Advies inrichting spoelwaterberging” opgesteld voor de verwijdering van het bekken voor 
het nieuwe hoofdgebouw. Dit advies is opgenomen in bijlage 3.  
 
Voor de verwerking van het spoelwater wordt op dit moment uitgegaan van 0% lozing op de A-watergang(en) 
van het Waterschap en is de bedoeling dat al het spoel- en hemelwater op het terrein van Brabant Water 
infiltreert. Naast de verwerking van het spoelwater kan hierin tevens de benodigde waterberging voor de 
toename aan verhard oppervlak (zie Hemelwater) verwerkt worden. 
 
Op basis van bodemtype en hydrologisch omstandigheden is het niet aannemelijk dat al het spoelwater via de 
huidige vijverbodem oostelijk van de nieuwbouw kan infiltreren. Om die reden is gekozen voor een 
terreininrichting waarbij zowel de berging en verblijftijd van het spoelwater in het gebied vergroot wordt. 
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Een voorstel met stromingsrichtingen en stuwen is opgenomen in bijlage 3. Hiervoor dienen binnen het gebied 
enkele sloten geherprofileerd te worden en zijn enkele stuwen op eigen perceel benodigd. De noordelijk van de 
nieuwbouw gelegen sloot dient opgewaardeerd te worden tot een watervoerende sloot richting de 
infiltratievijver. Deze heeft een overloop naar het noord- en oostelijk oppervlaktewater waarin ook een stuw 
voorzien wordt zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van het bestaande slotenstelsel. De 
bergingscapaciteit kan verder vergroot worden door de aanleg van ecologische oevers. Op dit moment is niet 
bekend hoeveel water er kan infiltreren in het gebied. Uitgangspunt is dat de waterberging in elk geval 
aangelegd wordt waarbij nog nader onderzocht wordt of infiltratie hiervoor toereikend is.  
 
Met de genoemde aspecten kan, tevens in overleg met het waterschap, een nadere detailuitwerking van de 
terreininrichting ontworpen worden. Hierbij kunnen dan tevens de eventueel benodigde aspecten voor de 
Omgevings- en/of watervergunning afgestemd worden. 
 

  
Afbeelding 4: uitsnede leggerkaart met aanduiding onderzoekslocatie (bron: waterschap Brabantse Delta) 
 

Hemel- en afvalwater 
Door de ligging in het buitengebied is in de huidige situatie reeds een gescheiden stelsel aanwezig. Het 
afvalwater binnen het bedrijfsperceel is aangesloten op een drukrioolstelsel. Zuidelijk van het perceel nabij de 
Moerstraatseweg is een afvalwatertransportleiding aanwezig welke afvalwater vanaf Moerstraten richting Wouw 
(en uiteindelijk de RWZI Bath te Rilland) transporteert. 
 
De neerslag van de bestaande daken en omliggende verhardingen wordt via verdamping, inzijging en 
afstroming naar de nabijgelegen zaksloot verwerkt.  
 
Doordat het overschakelen van een hoofdgebouw naar een nieuw hoofdgebouw waarna de oudbouw gesloopt 
wordt, is geen toename aan de hoeveelheid (sanitair) afvalwater te verwachten. Het personeelsbeleid blijft 
zover bekend gelijk. Wel is een wijziging aan het bestaande DWA-stelsel benodigd voor de aansluiting van de 
nieuwbouw en chemicaliënopslag. Eventuele wijzigingen aan de aansluiting dienen ten tijde in overleg met de 
gemeente Roosendaal plaats te vinden. 
 
Ten gevolge van de gewenste nieuwbouw zal het verhard oppervlak op de locatie toenemen. Het regenwater 
van de daken zal net als bestaand samen met het hemelwater van de verhardingen verwerkt worden op eigen 
terrein. Voor de verwachte toename aan verharding (voornamelijk omliggende verharding) dient compensatie 
aangelegd te worden.  
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Aan de (milieuhygiënische) randvoorwaarden kan en zal worden voldaan (zie ook hoofdstuk 4). 
 
Conform de Keur dient hiervoor minimaal ca. (2.917 m2 x 60 mm zonder vermindering=) 175 m3 retentie op 
eigen terrein aangelegd te worden. Dit kan op het eigen terrein samen met de verwerking van het spoelwater  
eenvoudig opgevangen worden in het bestaande slotenstelsel.  
 
Op dit moment is niet bekend hoeveel water er kan infiltreren in het gebied. Uitgangspunt is dat de 
waterberging in elk geval aangelegd wordt waarbij nog nader onderzocht wordt of infiltratie hiervoor toereikend 
is. Indien niet dient in een stuw met leegloopvoorziening aangelegd te worden. Dit dient ten tijde nader met het 
waterschap afgestemd te worden. 
 

2.3 Andere aspecten 
 

Ecosystemen 
De locatie van het waterproductiebedrijf ligt niet in het Natuur Netwerk Brabant, maar in het gemengd landelijk 
gebied. Echter de tijdelijke bouwweg ligt tegen het Natuur Netwerk Brabant aan. Daarom zal extra aandacht 
worden besteed aan het aspect ‘flora en fauna’ in verband met de geplande bouwwerkzaamheden ten behoeve 
van de tijdelijke weg, de nieuwbouw en de sloop van de oudbouw. Voorts ligt het plangebied binnen een 
beschermd Keurgebied van waterwingebied Wouw. Voor wijzigingen is afstemming en goedkeuring met het 
waterschap benodigd.  
 
Overige gestelde randvoorwaarden: 
- Bepaalde handelingen zoals opgenomen in de planontwikkeling zijn vergunning- of meldingsplichtig bij het 

waterschap of de gemeente.  
- Eventuele retentie dient te worden gerealiseerd boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG). In de 

retentie dient een stuw aangebracht te worden waarbij de bovenkant stuw gelijk is aan de bovenkant van het 
bergingspeil. 

- Bij de bouw worden geen milieuvervuilende of uitlogende bouwmaterialen of stoffen gebruikt. 
- Het afstromende water van de overige verharde oppervlakken dient best een zuiverende stap te ondergaan    

 alvorens bovengronds te infiltreren en/of af te vloeien naar een voorziening, om zo eventuele 
verontreinigingen te vermijden.  
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3. SAMENVATTING REALISATIE 

 
In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu een beknopte waterparagraaf opgesteld ten behoeve de 
uitbreiding/modernisering van het waterproductiebedrijf aan de Moerstraatseweg 16 te Heerle. Voor de 
voorgenomen nieuwbouw zal een tijdelijke bouwweg aangelegd worden.  
 
De oppervlakte van de nieuwbouw bedraagt maximaal 2.850 m² met een bouwhoogte van 17 meter.  Om 
tijdens de bouw de huidige drinkwaterproductie en routing zo min mogelijk te verstoren heeft Brabant Water de 
wens een tijdelijk weg buiten de locatie aan te leggen ten behoeve van de bouwwerkzaamheden. De oudbouw 
en tijdelijke bouwweg worden vervolgens geamoveerd.  
 
Een concepttekening is opgenomen in bijlage 2. Op basis hiervan is het toekomstig verhard oppervlak bepaald. 
In tabel 1 is een overzicht opgenomen. Hieruit blijkt dat de herontwikkeling een toename aan verharding van ca. 
2917 m2 oplevert (voornamelijk door de bijkomende omliggende verharding). De benodigde waterretentie 
hiervoor bedraagt ca. 175 m3 en wordt bij voorkeur op eigen perceel verwerkt. Binnen het perceel is voldoende 
ruimte aanwezig om de benodigde waterberging voor de uitbreiding te realiseren. 
 
Ten behoeve van de nieuwbouw zijn de maaiveldhoogte en optredende grondwaterstanden van belang. De 
grondwaterstand ter plaatse is op ca. 2,6 tot 4,1 m +NAP (max ca. 0,4 m-mv). Derhalve dient de nieuwbouw op 
minimaal 5,1 m +NAP te liggen. Net als bestaand zal hierbij een gescheiden stelsel aangelegd worden waarbij 
het hemelwater naar de bestaande greppels afstroomt en infiltreert in de bodem. Ter plaatse is geen 
verontreiniging van het hemelwater te verwachten.  
 
Het afvalwater zal net als bestaand afvoeren naar het drukrioolstelsel. Doordat het overschakelen van een 
hoofdgebouw naar een nieuw hoofdgebouw waarna de oudbouw gesloopt wordt, is geen toename aan de 
hoeveelheid (sanitair) afvalwater te verwachten. Het personeelsbeleid blijft zover bekend gelijk. Wel is een 
wijziging aan het bestaande DWA-stelsel benodigd voor de aansluiting van de nieuwbouw en 
chemicaliënopslag. Eventuele wijzigingen aan de aansluiting dienen ten tijde in overleg met de gemeente 
Roosendaal plaats te vinden.  
 
Bij een herontwikkeling dient in eerste plaats het verhard oppervlak zoveel mogelijk beperkt te worden. Bji de 
nieuwbouw kan geopteerd worden voor de aanleg van een groendak. Dit draagt bij aan een duurzamere 
invulling en beperking van de waterafvoer en hittestress. Aanvullende maatregelen zijn het gebruik van 
waterpasserende bestrating of grind.  
 
Door de planontwikkeling vinden er enkele wijzigingen in het bestaande watersysteem plaats. Oostelijk van de 
tijdelijke bouwweg is een B-watergang gelegen. Bij de aanleg dient hiermee rekening gehouden te worden. Ter 
plaatse van de B-watergang vinden geen wijzigingen plaats. Wel zal in een C-watergang richting de B-
watergang een brug of dam met duiker aangelegd worden ten behoeve de bouwweg.  
 
Voor de gewenste nieuwbouw wordt een C-watergang deels gedempt. Voorts zal de bestaande 
spoelwaterberging ter plaatse verwijderd worden. Ter verwerking van het toekomstige spoelwater is door 
Brabant Water een “Advies inrichting spoelwaterberging” opgesteld voor de verwijdering van het bekken voor 
het nieuwe hoofdgebouw. Dit advies is opgenomen in bijlage 3.  
 
Voor de verwerking van het spoelwater wordt op dit moment uitgegaan van 0% lozing op de A-watergang(en) 
van het Waterschap en is de bedoeling dat al het spoelwater op het terrein van Brabant Water infiltreert. Naast 
de verwerking van het spoelwater kan tevens de benodigde waterberging van ca. 175 m3 voor de toename aan 
verhard oppervlak hierin verwerkt worden. 
 
Op basis van bodemtype en hydrologisch omstandigheden is het niet aannemelijk dat al het spoelwater via de 
huidige vijverbodem oostelijk van de nieuwbouw kan infiltreren. Om die reden is gekozen voor een 
terreininrichting waarbij zowel de berging en verblijftijd van het water in het gebied vergroot wordt over het 
gehele perceel. Een voorstel met stromingsrichtingen en stuwen is opgenomen in bijlage 3.  
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De noordelijk van de nieuwbouw gelegen sloot dient opgewaardeerd te worden tot een watervoerende sloot 
richting de infiltratievijver. Deze heeft een overloop naar het noord- en oostelijk oppervlaktewater waarvan 
enkele sloten geherprofileerd dienen te worden. Middels enkele stuwen wordt optimaal gebruik gemaakt van 
het bestaande slotenstelsel op eigen perceel. 
 
De bergingscapaciteit kan verder vergroot worden door de aanleg van ecologische oevers. Op dit moment is 
niet bekend hoeveel water er kan infiltreren in het gebied. Uitgangspunt is dat de waterberging in elk geval 
aangelegd wordt waarbij nog nader onderzocht wordt of infiltratie hiervoor toereikend is. Indien noodzakelijk kan 
dan in overleg met het waterschap alsnog een leegloopvoorziening aangelegd worden.  
 
Met de genoemde aspecten kan in overleg met het waterschap een nadere detailuitwerking van de 
terreininrichting ontworpen worden. Hierbij kunnen dan tevens de eventueel benodigde aspecten voor de 
Omgevings- en/of watervergunning afgestemd worden. 
 
Door rekening te houden met de genoemde aandachtspunten, de afstroomrichtingen en bijkomende retentie op 
eigen perceel vindt de ontwikkeling waterneutraal plaats.  
 
Opgemerkt wordt dat genoemde hoeveelheden berekend zijn op een concepttekening en aannames. Hierbij is 
geen rekening gehouden met aanvullende vertragende maatregelen/voorzieningen. Bij de definitieve 
bouwplannen dient ten tijde een herberekening uitgevoerd te worden voor het uiteindelijk verhard oppervlak 
waarbij de uiteindelijke voorziening tevens opgenomen is in de bouwplannen.  
 
Eventueel benodigde vergunningen worden niet met deze waterparagraaf geregeld en zullen via daarvoor 
bedoelde procedures verkregen moeten worden. Wanneer een bronnering nodig is voor de 
bouwwerkzaamheden of bij andere ingrepen op de plaatselijke waterhuishouding (lozing / infiltratie of 
werkzaamheden in de buurt van een watergang), moeten in het kader van de Waterwet 
vergunningen/meldingen worden aangevraagd via de reguliere procedure. 
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4. OVERIGE AANDACHTSPUNTEN EN RANDVOORWAARDEN 

 
Bij het voldoen aan de milieuhygiënische randvoorwaarden (dubo-materialen etc.) kan de afgekoppelde 
afstromende neerslag rechtstreeks via (mol)goten, lijnafwatering of ander traditioneel afvoermateriaal naar een 
aan te leggen voorziening stromen om in de bodem te infiltreren. Wel moeten in de afvoersystemen 
voorzieningen worden gerealiseerd die blad, zand e.d., die verstoppingen kunnen veroorzaken, achterhouden. 
Deze voorzieningen moeten goed bereikbaar blijven ten behoeve het reinigen en het onderhoud. Regelmatig 
onderhoud van de aanvoerzijde van de voorzieningen zal noodzakelijk zijn om te garanderen dat de systemen 
blijven functioneren. Ook moet de (nood)overloop regelmatig worden onderhouden.  
 
Toe te passen duurzame materialen: 
 - Hellende daken: dakbedekking van natuurlijk, beton of keramisch materiaal. 

- Platte daken: beton of bekleed met EPDM rubber; APP en/of SBS gemodificeerd bitumen. 
 - Dakgoten en afvoerpijpen; PVC/PP/PE/ staal, aluminium of zink, alle gecoat. 

- Ontsluitingspaden / wegen / terrassen; voorzien van natuurlijke of niet-uitloogbare materialen zoals 
keramische of betonproducten. 

 
Indien onvoldoende aandacht wordt gegeven aan het ontwerp en dimensionering, kan wateroverlast ontstaan. 
Het moet ten alle tijden worden voorkomen dat wateroverlast bij de woning en bij derden ontstaat. Het gebruik 
en het overlopen van een hemelwatervoorziening mag niet leiden tot schade aan in de nabijheid liggende 
percelen, gewassen en opstallen. Schade, direct en/ of indirect, die eventueel ontstaat is en blijft voor rekening 
van de ontwikkelaar/eigenaar van het plangebied. In geen geval mag de afvalwaterriolering op een 
hemelwaterstelsel worden aangesloten. 
 
Op de afgekoppelde “buitenverhardingen” mogen geen handelingen worden uitgevoerd die vervuiling van het 
oppervlak veroorzaken. Wil men toch buitenactiviteiten verrichten waarbij vervuiling van verhard oppervlak 
ontstaat zoals bijvoorbeeld door het reinigen van voertuigen of het schoonmaken van onderdelen, dan moet het 
gedeelte waar deze activiteit(en) plaatsvindt voorzien worden van de juiste bodembeschermende maatregelen 
(Nederlandse Richtlijn voor Bodembescherming). Dit betekent dat het vrijkomende afvalwater al dan niet via 
een olie/benzine-afscheider of andere noodzakelijke (reiniging)voorziening naar het afvalwaterriool moet 
worden getransporteerd of geloosd, en niet in de bodem mag worden geïnfiltreerd of op oppervlaktewater 
worden geloosd.  
 
Het is onwenselijk chemische bestrijdingsmiddelen toe te passen of agressieve reinigingsmiddelen te gebruiken 
op de verharde oppervlakken. Geadviseerd wordt alternatieve middelen te gebruiken. Daarnaast is toepassing 
van gladheidsbestrijding middels zout minder gewenst, aangezien zout met het hemelwater afstroomt naar een 
infiltratievoorziening en de bodem ter plaatse kan verontreinigen. Indien toepassing van zout benodigd is, wordt 
geadviseerd dit zo effectief mogelijk te doen. 
 
Communicatie 
Het is belangrijk om de (aanstaande) eigenaar/gebruiker(s) te informeren ten aanzien van de waterhuishouding 
en het milieu. Zo zal uitgelegd moeten worden waarom geen auto’s mogen worden gewassen op de 
parkeerplaatsen, geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen mogen worden toegepast en liefst geen of zo 
effectief mogelijk zout te gebruiken bij gladheidbestrijding etc.. De eigenaar van het perceel is verantwoordelijk 
voor eventuele voorzieningen en eventuele schade die ontstaat door wateroverlast op zijn terrein. 
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BIJLAGE 1 
 

Topografische overzichtskaart en kadastrale situatie 
 
 
 

 



Omgevingskaart Klantreferentie: AM19348-BF

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Wouw P 122
Moerstraatseweg 14d, Heerle
CC-BY Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: AM19348-BF

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 6 september 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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

Schaal 1:5000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Concepttekening onderzoekslocatie 
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Geraadpleegde literatuur 
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Wet- en regelgeving 
 
- Gemeentelijk RioleringsPlan, Gemeente Roosendaal (waterkring West); 
- Verbindend water gemeente Roosendaal, 2017; 
- Handreiking watertoets en Keur, Brabantse Waterschappen; 
- Waterbeheerplan 2016-2021, Waterschap Brabantse Delta; 
- Provinciaal Milieu- en Waterplan Noord-Brabant, 2016-2021; 
- Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant; 
- Nationaal Bestuurakkoord Water, Publicatie Nederland leeft met water, 2003 en actualisatie 2008; 
- Beleidsbrief regenwater, VROM, 2004/2008; 
- Waterwet, 2009; 
- Het Nationaal Waterplan, 2016-2021; 
- Kader Richtlijn Water, Stroomgebied beheerplannen KRW; 
- Wet en Besluit op de ruimtelijke ordening; 
 
 

Overige literatuur 
 
- Handleiding alternatieve materialen voor bouwmetalen, DuBo Consulenten, 2006; 
- WebViewer Waterschap Brabantse Delta; 
- Bodematlas Noord-Brabant; 
- Ruimtelijkeplannen Nederland. 
 
 
http://www.roosendaal.nl 
http://www.brabantsedelta.nl 
http://www.brabant.nl 
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Inleiding 

In het kader van het project Nieuwbouw waterproductiebedrijf Wouw wordt gezocht naar mogelijkheden voor 

spoelwaterberging in het waterwingebied. Dit advies omvat een beknopte gebiedsanalyse van bestaande 

terreinomstandigheden zoals morfologie, bodemtypen en het lokaal freatisch oppervlaktewatersysteem. In dit advies 

is een concept opgenomen voor de herinrichting van het terrein in relatie tot de nieuwbouwlocatie en verwacht 

spoelwatervolume. 

Huidige situatie terrein 

Morfologie 

Waterwingebied en productiebedrijf Wouw liggen op een dekzandrug in het landschap (afbeelding 1: hoogtekaart). In 

het gebied zijn ook komvormige laagtes zichtbaar. Deze laagtes worden ontwaterd via gegraven sloten en wateren af 

richting het beekdal (Smalle beek) aan de oostkant en de lage landbouwgronden in het noordwesten.  Eén van de 

laagtes is omgraven met een gracht van de voormalige hoeve Altena. De maaiveldhoogte van het waterwingebied ligt 

gemiddeld op 4,5 meter +NAP.  

Bodem 

De bodem onder het voorzien bouwvlak bestaat1 uit laarpodzolgronden met lemig fijn zand (afbeelding 2, 

bodemkaart). Laarpodzolgronden zijn oude ontginningen (veldpodzolen) die lang bemest zijn met plaggen, waardoor 

ze een dikke teelaarde laag hebben (30-50cm). Een kenmerk van deze gronden zijn roestvlekken (gley) hoog in het 

bodemprofiel (ondiep onder maaiveld). Dit betekent dat er al decennia lang een fluctuatie van de grondwaterstand 

plaatsvindt, waarbij grondwater bijna tot aan maaiveld komt. In de ondiepe ondergrond zijn, relatief dicht  aan het 

maaiveld (1,5 m –mv), kleilagen aanwezig die zorgen voor schijngrondwaterspiegels en lokaal natte omstandigheden. 

Freatisch grondwater 

De gemiddeld laagste grondwaterspiegel (GLG1) treedt op in de winter ligt op 2,1 m -mv. De gemiddeld hoogste 

grondwaterspiegel (GHG2) treedt op in de zomer en ligt op 1 m -mv. De grondwaterstand in Wouw fluctueert 

jaarrond met 1, 1 meter. Dit komt overeen met de roestvlekken zoals beschreven in bovenstaande paragraaf 

‘bodem’. Uit recente bodemonderzoek2 blijkt dat het grondwater in de zomer nog veel verder wegzakt tot 2,5 m-mv. 

Deze waarneming sluit aan een regionaal verschijnsel wat in meerdere terreinen met (dekzand)zandbodems wordt 

gemeten; circa 0,8m lager dan de historisch gemiddelde3 laagste grondwaterstanden. 

1 De schaal van de bodemkaart is 1:50.000 en de grenzen van de bodemtypen kunnen lokaal afwijken.
2 Verkennend bodemonderzoek Moerstraatseweg 16 te Heerle / AM19348
3 Gemiddelde genomen over de afgelopen 5 jaar
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Afbeelding 1: hoogtekaart (AHN3 - 50cm) met voormalige locatie van Hoeve Altena en gracht.

Afbeelding 2: Bodemkaart 1:50.000 

Legenda

Eigendom outline

Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand

Laarpodzolgronden; lemig fijn zand

Laarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand
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Oppervlaktewater

Het waterwingebied wordt via twee drainagesystemen ontwaterd; via het noordwesten en naar het noordoosten (zie 

afbeelding 3: leggerwatergangen). Op schaalniveau van het bedrijfsterrein wordt er in drie richtingen water 

afgevoerd; naast de bovengenoemde is er ook afvoer in zuidelijke richting naar de voormalige hoeve Altena. Water 

uit laagten van het bedrijfsterrein komt voornamelijk samen in de oostelijke A-watergang via de infiltratievijver en de 

oude gracht. Het overige deel stroomt westelijke af. 

Afbeelding 3: leggerwatergangen (Blauw = A watergang, Roze = B watergang, pijlen = stroomrichting), waterschap Brabantse Delta - oktober 2019. 
Ster= locatie voormalige hoeve Altena. 

Berging spoelwatervolume 
De huidige spoelwaterlozing bedraagt circa 33000 m3. Op dit moment wordt uitgegaan van 0% lozing op de A-
watergangen van het Waterschap en is de bedoeling dat al het spoel en hemelwater op terrein van Brabant Water 
infiltreert. Naar verwachting zal het bestaande spoelwatervolume, met een nieuwe installatie, worden teruggebracht 
tot circa 21000 m3. Dit geeft een reductie van 36% ten opzichte van de huidige situatie.  

Om een veilige marge in te bouwen voor het bergend vermogen van sloten is uitgegaan van historische 
grondwaterstanden van 2010-2015. Voor de berekening van het netto bergend vermogen is uitgegaan van een 
situatie waarbij de oppervlaktewaterlichamen jaarrond gemiddeld 30% watervoerend zijn. 

Berging onderdeel volume m3 netto berging m3 

Spoelwatervijver 1645 494

Infiltratievijver 2950 885

Slotenstelsel* 2994 898

* Sloot berging 2277

Spoelwater m3 

Lozing / jaar 21000

Gemiddeld / maand 1750

Dal / maand 1225

Piek / maand 2275
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Voorstel nieuwe situatie 

Op basis van bodemtype en hydrologisch omstandigheden is het niet aannemelijk dat al het spoelwater via de huidige 

vijverbodem kan infiltreren. Om die reden is gekozen voor een terreininrichting waarbij zowel de berging en 

verblijftijd van het spoelwater in het gebied wordt vergroot; zie afbeelding 4 en 5. Met pijlen is de huidige en 

gewenste stromingsrichting van het oppervlaktewater aangegeven. 

Afbeelding 4: overzicht concept nieuwe situatie watersysteem 1:5000 

Afbeelding 5: concept nieuwe situatie watersysteem detail 1:1500 

Legenda

!( Stuw

Nieuwbouw zuivering

Vijver

Duiker

Overstortleiding

Sloot

Sloot Berging

Sloot te vervallen

Spoelwaterleiding
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De ligging van de nood overstort van de reinwaterkelders is maatgevend voor het optimaliseren van het huidige 

slotenstelsel. De sloot die nu zorgt voor afwatering wordt door de projectie van de voorgenomen nieuwbouw 

onderbroken en verliest daarmee zijn werking. Dit probleem kan worden verholpen door het aanleggen van een 

verbinding met het westelijk slotenstelsel en het opnieuw profileren van de slootbodem. Op deze manier kan water 

van de kelders worden geloosd in omgekeerde richting.  

De ligging van het nieuwe zuiveringsgebouw en calamiteitenbekken bieden ruimte voor het optimaliseren van de 

bestaande greppel aan de noordzijde tot een watervoerende sloot met ecologische oever. Deze kan aansluitend lozen 

op de bestaande infiltratievijver. Er is voorzien in een nood overstort van de infiltratievijver naar het noordelijk 

slotenstelsel. De gangbare afvoer is zuidoostelijk en wordt via een stuw geleid naar het westen. Hierdoor kan 

optimaal gebruik worden gemaakt van het bergend vermogen van het bestaande slotenstelsel. In afbeelding 4 en 5 is 

dit aangeduid met ‘Sloot Berging’. Het overige slotenstelsel dient voor drooglegging van het huidige bos, wegen en 

paden.

Advies 

 Borg de afwatering van de nood overstort van de reinwaterkelders. 

 Verleng de verblijftijd van spoelwater in het bestaande slotenstelsel door middel van dammen en stuwen 

 Vergroot de bergingscapaciteit van het gebied door aanleg van ecologisch oevers 

 Bereken het infiltratievermogen van het gebied en toets dit aan het beschikbaar bergend volume 

Op dit moment is niet bekent hoeveel water er kan infiltreren in het gebied. Daarmee geeft dit advies geeft slechts 

een richting voor een nader te ontwerpen detailuitwerking van de terreininrichting. De recent gemeten laagste 

grondwaterstanden lijken een (tijdelijke) afwijking van historisch gemiddelde metingen. Met de berekening van het 

infiltrerend vermogen is het raadzaam rekening te houden met zowel de extreem natte zomer van 2016 als met de 

extreem droge zomers van 2018 en 2019.  



Bijlage 4  Bodemonderzoek

 Bestemmingsplan "Moerstraatseweg 16" (vastgesteld) 67
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1.  INLEIDING 

 
 
In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie: 

Adres onderzoekslocatie  : Moerstraatseweg 16 te Heerle  
Gemeente   : Roosendaal 
Kadastrale registratie  : Wouw, sectie P, nr. 122 (ged.)   
Oppervlakte   : circa 2.850 m2  
Huidig gebruik van de locatie : onbebouwd, bos en waterbassin 
Toekomstig gebruik  : uitbreiding waterproductiebedrijf en aanleg tijdelijke bouwweg 

 
Dit bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN 5740. Het verkennend 
bodemonderzoek bestaat uit een vooronderzoek naar de historie en bodemgesteldheid van de 
onderzoekslocatie en aanvullend hierop een bodemonderzoek op het perceel. 
 
Aanleiding 
De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek is een uitbreiding van het 
waterproductiebedrijf. Om de nieuwbouw mogelijk te maken zal een tijdelijke weg worden gerealiseerd voor 
het bouwverkeer. Voor deze tijdelijke weg wordt alleen een vooronderzoek in het kader van de NEN 5725 
worden uitgevoerd, zie hoofdstuk 2. 
 
Doel 
Het doel van het verkennend onderzoek is, middels een steekproef, het vaststellen van de actuele 
bodemkwaliteit ter plaatse.  Het onderzoek is niet bedoeld om een exacte aard en omvang van een eventuele 
verontreiniging aan te geven. 
 
Onderzoek 
Aeres Milieu B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als 
onafhankelijk onderzoeksbureau. 
 
In hoofdstuk 2 is het vooronderzoek en de daaruit volgende onderzoekshypothese beschreven. Naar 
aanleiding van de opgestelde hypothese wordt in hoofdstuk 3 de onderzoeksstrategie opgesteld. In hoofdstuk 
4 worden de veldwerkzaamheden (grond- en grondwateronderzoek) beschreven. Hoofdstuk 5 beschrijft de 
laboratoriumwerkzaamheden en de onderzoeksresultaten. Het rapport wordt afgesloten met hoofdstuk  6, 
waarin de conclusies en enkele aanbevelingen staan beschreven. 
 
Bemonstering en laboratoriumonderzoek vonden plaats in september 2019. De chemische analyses zijn 
uitgevoerd door Synlab BV te Rotterdam. Synlab is geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie 
gestelde criteria voor Testlaboratoria conform ISO/IEC 17025. Alle analyses zijn uitgevoerd conform 
Accreditatie Schema 3000 (AS3000). 
 
Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden 
(opzet conform NEN5740 en interpretatie aan de hand van de Leidraad Bodembescherming).  
 
Opgemerkt wordt dat bij een verkennend bodemonderzoek sprake is van een steekproefsgewijze 
bemonstering en het nemen van een beperkt aantal monsters. De mogelijkheid blijft daarom bestaan dat 
puntverontreinigingen, welke niet voortkomen uit het historisch onderzoek, niet door het onderzoek worden 
aangetoond. Daarnaast blijft het mogelijk dat lokale afwijkingen in de samenstelling van het bodemmateriaal 
voorkomen. Tot slot wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. 

 
Het bovenstaande betekent dat Aeres Milieu op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert voor 
maatregelen of mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Aeres Milieu 
uitgevoerde bodemonderzoek neemt. Tevens wordt opgemerkt dat Aeres Milieu voor het verkrijgen van de 
voor het historisch onderzoek noodzakelijke informatie (mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor Aeres 
Milieu is niet te verifiëren of deze bronnen altijd volledig en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres Milieu niet 
instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.  
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2. VOORONDERZOEK 

 

2.1 Inleiding 

 
Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 is ten behoeve van de bepaling van de onderzoeksstrategie op 
onderhavige locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit vooronderzoek zijn opgenomen in 
voorliggend hoofdstuk. De in paragraaf 2.1 t/m 2.6 opgenomen informatie is afkomstig van/uit: 

• Terreininspectie; 

• Het kadaster; 

• Archiefonderzoek gemeente Roosendaal; 

• Het Bodemloket; 

• Topotijdreis.nl. 
 

In principe richt het vooronderzoek zich op alle percelen waarop het onderzoek betrekking heeft én de direct 
hieraan grenzende percelen. Indien een direct aangrenzend perceel smal (< 10 m breed) is, worden ook de 
percelen hier weer aan grenzend meegenomen.  
 
Indien de aangrenzende percelen groot zijn, wordt alleen het gedeelte van deze percelen binnen 25 meter 
vanaf de grens van de bodemonderzoekslocatie in beschouwing genomen, tenzij er aanleiding bestaat toch 
het gehele perceel te onderzoeken.  
 
Op afbeelding 1 is de globale begrenzing van de onderzoekslocatie met rood weergegeven. Met blauw is de 
aan te leggen tijdelijke weg voor het bouwverkeer aangegeven. 
 

 
Afbeelding 1: globale begrenzing onderzoekslocatie (Bron luchtfoto: Google maps) 
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2.2 Topografische beschrijving 

 
De onderzoekslocatie ligt aan de Moerstraatseweg 16 te Heerle, gemeente Roosendaal. Kadastraal is de 
locatie bekend als Wouw, sectie P, nr. 122 (ged.). De coördinaten volgens het R.D. stelsel zijn X =  084.043 
/ Y =  394.074. Zie bijlage 1 voor een topografisch overzicht en kadastrale kaart. 
 

2.3 Historisch overzicht en omgeving 

 
Uit kaartmateriaal van de geraadpleegde historische kaarten is af te leiden dat de onderzoekslocatie nooit 
bebouwd is geweest. Het rode kader betreft de uitbreidingslocatie van het waterproductiebedrijf. Het blauwe 
kader betreft de tijdelijke weg voor het bouwverkeer. Op de kaart uit 1998 is in het rode kader een  
waterbassin zichtbaar. Op de kaart uit 1987 zijn de gebouwen van het waterpompstation te zien. De kaart uit 
1998 komt overeen met de huidige situatie. 
 

         
1900              1979 

 

         
1987              1998 
Afbeelding 2: geraadpleegde historische kaarten (Bron kaarten: topotijdreis.nl) 
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2.4 Dossieronderzoek 

 
Op 6 september 2019 is per e-mail een verzoek gericht aan de gemeente Roosendaal voor het verkrijgen 
van de historische informatie. Via de Omgevingsdienst West- en Midden-Brabant is een 
omgevingsrapportage gegenereerd (zie bijlage 8). 
  
In het gemeentelijk archief waren echter geen, voor het verkennend bodemonderzoek relevante, bouw-, 
sloop- en milieudossiers, bodemonderzoeken of tankgegevens beschikbaar van de uitbreidingslocatie en van 
de locatie waar de tijdelijke weg voor het bouwverkeer wordt aangelegd.  
 
Op de locatie zijn voor zover bekend niet eerder bodemonderzoeken uitgevoerd. 
 
Op de onderzoekslocatie heeft, voor zover bekend, geen bovengrondse of ondergrondse opslag van 
oliehoudende producten plaatsgevonden. 

 
Voor zover bekend hebben er behalve het oprichten van het waterbassin, op de locatie geen ophogingen, 
opvullingen of dempingen plaatsgevonden. 
 

2.5 Bodemopbouw en geo(hydro)logie 

 
De bodemopbouw van de onderzoekslocatie wordt schematisch weergegeven in tabel 2.1. 
 

Diepte [m-mv] Lithostratigrafie Lithologie 

0 - 3 Formatie van Stramproy Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden, fijn en 
grof zand, weinig klei en zandige klei en een spoor veen, 
bruinkool en grind 

3 - 5 Formatie van Peize en 
Formatie van Waalre 

Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en grof 
zand, met weinig zandige klei, fijn zand en grind en een spoor 
klei en veen 

5 - 9 Formatie van Waalre Kleiige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit zandige klei, klei en 
midden zand, weinig veen, fijn en grof zand en een spoor grind 

9 - 27 Formatie van Peize en 
Formatie van Waalre 

Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en grof 
zand, met weinig zandige klei, fijn zand en grind en een spoor 
klei en veen 

27 - 30 Formatie van Waalre Kleiige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit zandige klei, klei en 
midden zand, weinig veen, fijn en grof zand en een spoor grind 

30 - 73 Formatie van Peize en 
Formatie van Waalre 

Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit midden en grof 
zand, met weinig zandige klei, fijn zand en grind en een spoor 
klei en veen 

Tabel 2.1: Geo(hydro)logische indeling (bron: Dinoloket, identificatienr.: B49E0301) 

 
De stroming van het freatisch grondwater is globaal westelijk tot noordwestelijk gericht en bevindt zich op 
een hoogte van circa 2,4 m+ NAP. De onderzoekslocatie bevindt zich binnen de grenzen van  waterwingebied 
Wouw.  
 

2.6 Beschrijving van de onderzoekslocatie 

 
Op 11 september 2019 is een veldinspectie uitgevoerd, hierbij  is gelet op het terreingebruik en de 
aanwezigheid van ondergrondse tanks, stookplaatsen, (half)verhardingslagen, ophogingen, storthopen, 
dempingen, afgravingen en asbestverdacht materiaal op het terrein.  
 
Ter plaatse van de locatie waar de uitbreiding van het waterproductiebedrijf is voorzien bevindt zich een 
waterbassin. Het terrein grenzend aan het waterbassin is in gebruik als grasland. Het terrein waar de tijdelijke 
weg voor het bouwverkeer zal worden aangelegd is in gebruik als bos/natuur. 
 
Tijdens de veldinspectie is op het terrein geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Er zijn geen 
waarnemingen gedaan welke wijzen op de aanwezigheid van bodemverontreinigingen of  bronnen van 
verontreinigingen. Een fotoreportage van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 2. 
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De onderzoekslocatie wordt aan de zuidzijde begrensd door een weg en gebouwen van het 
waterpompstation, aan de oost- en noordzijde door akkerland, aan de westzijde door een weg en een 
waterbassin.  
 

2.7 Asbest 

 
Uit het dossieronderzoek en de uitgevoerde veldinspectie is geen informatie naar voren gekomen dat 
bovengenoemde activiteiten ter plaatse van de onderzoekslocatie hebben plaatsgevonden.  
 

2.8 Bodemkwaliteitskaart regio Midden- en West Brabant 

 
Uit de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart regio Midden- en West-Brabant blijkt dat de onderzoekslocatie 
is gelegen in zone 1. Voor zowel de bovengrond- als de ondergrond is de ontgravingsklasse 
‘Landbouw/Natuur’ van toepassing.  
 

2.9 Onderzoekshypothese 

 
Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek is de onderzoekslocatie als “onverdacht”   
beschouwd. Het onderzoek is dan ook uitgevoerd conform de NEN 5740 norm voor onverdachte locaties.  
 
De aanwezigheid van asbestverdacht materiaal in de bodem wordt niet verwacht (niet verdacht). 
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3. ONDERZOEKSSTRATEGIE 

 

3.1 Inleiding 

 
Op basis van de verzamelde informatie uit het vooronderzoek (NEN 5725) en de gestelde 
onderzoekshypothese(n) voor de onderzoekslocatie, is voor de uitbreidingslocatie van het 
waterproductiebedrijf een onderzoeksstrategie opgesteld conform de richtlijnen van de onderzoeksnorm NEN 
5740 (Bodem-Landbodem; Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar 
de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond) van het Nederlands Normalisatie-Instituut. 
 

3.2 Onderzoeksstrategie 

 
In principe worden boringen willekeurig verspreid over de gehele onderzoekslocatie. Voor het vaststellen van 
de milieuhygiënische conditie van de bodem (grond en grondwater) van de onderzoekslocatie zal volgens 
onderstaande strategie veldwerk en monstername voor laboratoriumanalyse plaatsvinden.  
 

ONDERZOEKSNORM NEN 5740 'onverdacht' 

Aantal boringen Aantal te nemen monsters Aantal te onderzoeken 
(meng)monsters 

oppervlakte  
(m²) 

tot 
0,5 m 

èn tot 
2 m 

 
èn met  
peilbuis 

grond grondwater 
bovengrond ondergrond grondwater 

0-0,5 m 0,5-2,0 m1 

2.850 9 2 1 12 9 1 2 1 1 

Analysepakket 
NEN-grond 
incl. lutos 

NEN-grond 
incl. lutos 

NEN-
grondwater 

Tabel 3.1: Veldwerk, monstername en analysestrategie volgens NEN 5740 “onverdacht” 
1) Uit elke boring van 0,5 tot 2,0 diepte worden drie monsters in trajecten van ten hoogste 0,5 m genomen. 

 

Legenda bij tabel 3.1 
m:  meter beneden maaiveld 
lutos: lutum en organische stofgehalte 
 
De bovengrond en de ondergrond worden onderzocht op de stoffen uit het NEN 5740 ‘standaardpakket’: 

• drogestof-bepaling 

• 9 zware metalen  

• 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen  

• 7 Polychloorbifenylen (PCB) 

• minerale olie  
 
Tevens bepaalt het laboratorium het gehalte aan organische stof en lutumgehalte voor het vaststellen van 
een toetsingskader voor de lokale bodemkwaliteit. 
 
Het grondwater wordt onderzocht op de stoffen uit het NEN 5740 ‘standaardpakket’: 

• 9 zware metalen  

• 8 vluchtige aromatische koolwaterstoffen (incl. naftaleen) 

• 21 vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen  

• minerale olie 
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4. VELDWERKZAAMHEDEN 

 

4.1 Algemeen 

 
Conform de onderzoeksstrategie, zoals beschreven in hoofdstuk 3, is op de onderzoekslocatie een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.   
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat op grond van BRL  SIKB 2000 conform protocollen 2001 
en 2002 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.  
 
Voor het traceren van de kabels en leidingen is voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden 
een KLIC melding verricht. 
 

4.2 Grondbemonstering 

 
De werkzaamheden zijn op 11 september 2019 uitgevoerd door de heer H. van den Tillaar, erkend 
monsternemer in het kader van de BRL SIKB 2000 voor de protocollen 2001, 2002 en 2018. Assistentie is 
verleend door de heer L. Koomen. 
 

De boringen zijn verricht met behulp van de Edelmanboor ( 7 of 10 cm). Zie voor de boorpuntlocaties bijlage 
3.  
 
Het opgeboorde bodemmateriaal is volgens de classificatienorm voor onverharde bodems (NEN 5104) 
beoordeeld. Daarnaast is vastgesteld in hoeverre het opgeboorde materiaal mogelijke aanwijzingen biedt 
voor de aanwezigheid van visueel zichtbare verontreiniging.  
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de bodemopbouw heeft laagsgewijze bemonstering 
plaatsgevonden. De uitkomende grond en alle zintuiglijk waargenomen bijzonderheden zijn per boring 
beschreven in de profielbeschrijvingen (zie bijlage 4).  
 
In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN 5707) verricht naar het voorkomen 
van asbest in de grond en op het maaiveld. Wel heeft een inspectie van het terrein plaatsgevonden.  Op het 
maaiveld en in de vrijkomende grond zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Het voorliggende 
onderzoek doet echter geen bindende uitspraak over de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem binnen 
de onderzoekslocatie. 
 
Gebaseerd op de diepte en stroming van het freatisch grondwater is een boring afgewerkt met een peilbuis  
(zie bijlage 2). Deze is zover als mogelijk benedenstrooms op de onderzoekslocatie geplaatst, ter plaatse 
van boorpunt 1. De bovenkant van het peilbuisfilter is onder de aangetroffen grondwaterstand geplaatst. 
Tijdens de installatie van de peilbuis is geen werkwater gebruikt. 
 

4.3 Grondwatermonstername 

 
De peilbuis is een week na plaatsing op 18 september 2019 bemonsterd conform protocol 2002 van de 
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. De bemonstering is uitgevoerd door erkend 
veldwerker van Aeres  Milieu, de heer H. van den Tillaar.  
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Voorafgaand aan de bemonstering is de grondwaterstand opgenomen en zijn de zuurgraad (pH) en het 
elektrische-geleidingsvermogen (Ec) van het grondwater bepaald. Deze waarden waren constant bij 
monstername. De geleidbaarheid is gecorrigeerd voor de grondwatertemperatuur.  
 
De geleiding is een maat voor de concentratie aan opgeloste stoffen in het water, terwijl de pH de zuurgraad 
van het water aangeeft (pH<7: zuur, pH = 7: neutraal, pH>7: basisch).   
 
De grondwatermonsters zijn in het veld, voor zover noodzakelijk gefiltreerd en geconserveerd.  
 
De in het veld gemeten parameters zijn in onderstaande tabel samengevat. 
 

Peilbuisnummer Pb 1 

filterstelling [m-mv] 2,90 - 3,90 
grondwaterpeil [m-mv] 2,50 

toestroming slecht 

zuurgraad [pH] 4,26 

elektrisch geleidingsvermogen [µS/cm] 182 
troebelheid [NTU] 985 

drijflaag geen 

geur geen 

waargenomen afwijkingen geen 
Tabel 4.1: Resultaten veldmetingen tijdens grondwatermonstername  

 
De meetresultaten wijken niet af van natuurlijk of regionaal voorkomende waarden. 
 
In het grondwater uit alle peilbuizen is sprake van een verhoogde troebelheid (>10 NTU). Een verhoogde 
troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een overschatting van de gehalten aan organische parameters 
in het grondwater. Bij het voorliggende onderzoek is de index van geen enkele organische parameter groter 
dan 0,5. De eventuele overschatting van de gehalten als gevolg van een verhoogde troebelheid heeft geen 
gevolgen voor de interpretatie van de onderzoeksgegevens en de conclusies van dit rapport. Aanvullend 
onderzoek naar de verhoogde troebelheid is daarom niet uitgevoerd. De overige waarden geven geen 
aanleiding tot opmerkingen. 
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5. LABORATORIUMONDERZOEK 

 

5.1 Algemeen 

 
De analyses zijn uitgevoerd door het onderzoekslaboratorium van Synlab BV te Rotterdam. Synlab is 
geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform 
ISO/IEC 17025, waar verdere conservering en (voor)behandeling van de monsters plaats heeft gevonden. 
 

5.2 Grond(meng)monster(s) 

 
In het laboratorium zijn voor het chemisch onderzoek van de grondmonsters uit de boven- en ondergrond al 
dan niet mengmonsters samengesteld volgens onderstaande tabel. De keuze voor het samenstellen van 
deelmonsters tot een mengmonster of het analyseren van individuele monsters is gebaseerd op de 
zintuiglijke waarnemingen in het veld en op de onderzoeksstrategie. 
 

(Meng)monsternummer Grondmonster(s) 1) Bodemlaag 
[m-mv] 

Zintuiglijke waarnemingen 

MM1 1-1 
3-1 
9-1 
10-1 
11-1 
12-1 

0 – 0,5 
0 – 0,5 
0 – 0,5 
0 – 0,5 
0 – 0,5 
0 – 0,5 

Geen bijzonderheden 
Geen bijzonderheden 
Geen bijzonderheden 
Geen bijzonderheden 
Geen bijzonderheden 
Geen bijzonderheden 

MM2 2-2 
4-1 
5-1 
6-1 
7-1 
8-1 

0,2 – 0,7 
0 – 0,5 
0 – 0,5 
0 – 0,5 
0 – 0,5 
0 – 0,2 

Geen bijzonderheden 
Geen bijzonderheden 
Geen bijzonderheden 
Geen bijzonderheden 
Geen bijzonderheden 
Geen bijzonderheden 

MM3 1-4 
2-4 
2-5 
3-3 
3-4 

1,5 – 2,0 
1,3 – 1,7 
1,7 – 2,0 
1,0 – 1,5 
1,5 – 2,0 

Geen bijzonderheden 
Geen bijzonderheden 
Geen bijzonderheden 
Geen bijzonderheden 
Geen bijzonderheden 

Tabel 5.1: schema grond(meng)monsters 
1) Het eerste cijfer geeft het boorpunt aan, het tweede cijfer het monsternametraject (zie bijlage 3). 

 
De analyseresultaten van de grond(meng)monsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door 
middel van onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven. 
 
* Het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de het gemiddelde van 

de achtergrond- en interventiewaarde; 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan 

of gelijk aan de interventiewaarde; 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde. 
 
In de Regeling bodemkwaliteit (RBK) is vastgelegd dat de toetsing moet plaatsvinden door het gevonden 
gehalte in een monster eerst te corrigeren met het lutum en organisch stof gehalte  (=berekende concentratie) 
en vervolgens te vergelijken met de grenswaarden van de Regeling Bodemkwaliteit.  
 
In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de 
bijbehorende achtergrondwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 6 voor het analyserapport met 
nummer 13103608. 
 

(Meng)monsternummer Bodemlaag 
[m-mv] 

Zintuiglijke waarnemingen Verhoogde 
component 

Berekende 
concentratie [mg/kg 
d.s.] en toetsing 

MM1 0 – 0,5 Geen bijzonderheden --- --- --- 

MM2 0 – 0,7 Geen bijzonderheden Koper  46,3 * 

MM3 1,0 – 2,0 Geen bijzonderheden --- --- --- 

Tabel 5.2: Toetsingsresultaten van de grond(meng)monsters 
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Uit de analyseresultaten blijkt dat grondmengmonster MM2 (dieptetraject 0 – 0,7 m-mv.) licht verhoogd is 
met koper. In grondmengmonster MM1 (dieptetraject 0 – 0,5 m-mv.) en grondmengmonster MM3 
(dieptetraject 1,0 – 2,0 m-mv.) zijn geen gehalten gemeten verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde. 
 
Zware metalen, zoals koper, bezitten een geringe mobiliteit in de bodem en hechten zich met name aan slib- 
en kleideeltjes. Zware metalen komen van nature in bepaalde concentraties in de bodem voor. Deze 
concentraties kunnen verhoogd voorkomen in het stedelijk milieu.  
De afgifte vindt onder andere plaats door dakpannen, dakgoten, kabels en leidingen, verkeer en afval. Ook 
depositie van zware metalen op de bodem door industriële activiteiten is een mogelijke oorzaak van 
verhoogde concentraties. Tot de bedrijfsactiviteiten die verontreiniging van de bodem met zware metalen 
kunnen veroorzaken worden onder andere gerekend galvanische bedrijven, grafische industrie, sloperijen en 
metaalbewerkende industrie. 
 

5.3 Grondwatermonster(s) 

 
De analyseresultaten van de grondwatermonsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door 
middel van onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven. 
 
* Het gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of de detectiegrens, indien deze hoger is) 

en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde; 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde; 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde. 
 
In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de 
bijbehorende streefwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 7 voor het analyserapport met nummer 
13109540. 
 

 
Peilbuis 

 
Filtertraject [m-mv] 

 
Grondwaterstand [m-mv] 

 
Verhoogde component 

 
Gemeten concentratie 
[µg/l] en toetsing 

1 2,90 - 3,90 2,50 Xylenen 

Naftaleen  

0,79 

0,05 

* 
* 

Tabel 5.3: Toetsingsresultaten van de grondwatermonsters 

 
Uit de analyseresultaten blijkt dat het grondwater afkomstig uit peilbuis 1 de onderzochte componenten 
xylenen en naftaleen zijn gemeten in een gehalte verhoogd ten opzichte van de streefwaarde.  
 
De  lichte verhogingen met xylenen en naftaleen worden waarschijnlijk gedeeltelijk van buiten de 
onderzoekslocatie aangevoerd, aangezien in de ondergrondmonsters geen verhoogde concentraties  
gemeten zijn. Op de locatie zijn ook geen verontreinigingsbronnen aan te wijzen die in relatie zouden kunnen 
staan met de verhoogd aangetroffen gehalten aan xylenen en naftaleen. 
 

5.4 Toetsing van de gestelde hypothese 

 
Geconcludeerd kan worden dat de berekende concentraties in de bovengrond  plaatselijk in tegenspraak zijn 
met de vooraf geformuleerde hypothese dat de locatie als onverdacht beschouwd kan worden. De gemeten 
concentratie koper  ligt ruim beneden de tussenwaarde (= het gemiddelde van de achtergrondwaarden 
(AW2000) en de interventiewaarden voor grond). Het uitvoeren van een aanvullend of nader 
bodemonderzoek is niet noodzakelijk. 
 
Geconcludeerd kan worden dat de gemeten concentraties in het grondwater in tegenspraak zijn met de 
vooraf opgestelde hypothese dat de locatie onverdacht is. Het uitvoeren van een aanvullend of nader 
bodemonderzoek is gelet op de aangetroffen componenten en gemeten concentraties niet noodzakelijk. 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond ter plaatse van de geplande nieuwbouw van het 
waterproductiebedrijf plaatselijk licht verhoogd is met koper. In de ondergrond  zijn geen gehalten gemeten 
verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde. Het freatisch grondwater is licht verhoogd met xylenen en 
naftaleen. 
 
De resultaten van dit bodemonderzoek geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend of nader 
bodemonderzoek.  
 
De milieuhygiënische conditie van de bodem vormt geen belemmering voor de voorgenomen 
planontwikkeling. 
 
De aangetroffen lichte verontreinigingen in de grond kunnen wel bij grondafvoer beperkingen opleveren ten 
aanzien van het (her)gebruik van de grond omdat dan veelal andere normen gelden. Ten aanzien van 
hergebruik van deze grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. 
 
Het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is niet multifunctioneel toepasbaar. Het wordt daarom 
afgeraden het freatisch grondwater te gebruiken voor consumptie, besproeiing of proceswater. 
 
De locatie van de tijdelijke weg wordt vanuit milieuhygiënisch oogpunt als onverdacht beschouwd. Het 
uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek wordt gezien het tijdelijke karakter van de weg niet 
noodzakelijk geacht.  
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BIJLAGE 1 
 

Topografische overzichtskaart en kadastrale situatie 
 
 
 
 

 



Omgevingskaart Klantreferentie: AM19348-BF

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Wouw P 122
Moerstraatseweg 14d, Heerle
CC-BY Kadaster.



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: AM19348-BF

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 6 september 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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

Schaal 1:5000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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BIJLAGE 2 
 

Foto’s onderzoekslocatie 
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Foto 2 Foto 1 
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BIJLAGE 3 
 

Situatietekening onderzoekslocatie met boorpunten 
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BIJLAGE 4 
 

Boorprofielen en zintuiglijke waarnemingen 
 
 
 
 

 



Projectcode: AM19348

Projectnaam: Moerstraatseweg 16, Heerle

Opdrachtgever: BRO

getekend volgens NEN 5104

Boring: 01
0

50

100

150

200

250

300

350

1

2

3

4

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor, Zwak

geelgrijs fijn zand
50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig

humeus, donkerbruin, Edelmanboor,

Zwak geelgrijs fijn zand

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig,

grijsgeel, Edelmanboor

240

Zand, uiterst fijn, zwak siltig,

neutraalgrijs, Zuigerboor handmatig

390

Boring: 02
0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor

20

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak

humeus, neutraal beigebruin,

Edelmanboor

130

Zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal

beigegeel, Edelmanboor

170

Zand, zeer fijn, matig siltig,

neutraalgrijs, Edelmanboor
200

Boring: 03
0

50

100

150

200

1

2

3

4

bosgrond0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig

humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig,

beigegrijs, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig,

lichtgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 04
0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 05
0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 06
0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 07
0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 08
0

50

1

2

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor

20

Zand, zeer fijn, zwak siltig,

neutraalbeige, Edelmanboor

50



Projectcode: AM19348

Projectnaam: Moerstraatseweg 16, Heerle

Opdrachtgever: BRO

getekend volgens NEN 5104

Boring: 09
0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 10
0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 11
0

50

1

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 12
0

50

1

bosgrond0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig

humeus, sporen wortels,

donkerbruin, Edelmanboor

50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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BIJLAGE 5 
 

Verklaring Veldmedewerker(s) 
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VERKLARING 
 
 
Hierbij verklaar ik (ondergetekende) dat de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever 
zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de bijbehorende protocollen 2001 en 
2002. 
 
 
Projectnummer AM19348 
  
Onderzoekslocatie Moerstraatseweg 16 te Heerle 
  
Datum uitvoering veldwerkzaamheden 11 en 18 september 2019 

 
  
Gecertificeerd monsternemer Dhr. H. van den Tillaar                      
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BIJLAGE 6 
 

Analyseresultaten grond(meng)monster(s) met achtergrond- en 
interventiewaarden 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Projectnaam Moerstraatseweg 16, Heerle 
Projectcode AM19348 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode MM1 MM2 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 1 2    eis 

 or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 90.3  -- 88.0  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- <1  --     
aard van de artefacten (-) Geen  -- Geen  --     
 
 
organische stof (gloeiverlies)                 
(% vd DS) 4.5  -- 3.6  --  

 
  

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 3.2  -- 6.4  --     
 
METALEN 
barium+ <20 47.2  <20 35    920 20 
Cadmium <0.2 0.213  <0.2 0.211  0.60 6.8 13 0.20 
Kobalt <1.5 3.26  <1.5 2.49  15 102 190 3.0 
Koper <5 6.42  27 46.3 * 40 115 190 5.0 
kwik° 0.05 0.0691  0.08 0.106  0.15 18 36 0.050 
Lood 15 22.1  27 38.2  50 290 530 10 
molybdeen <0.5 0.35  <0.5 0.35  1.5 96 190 1.5 
Nikkel <3 5.57  3.6 7.68  35 68 100 4.0 
Zink <20 29.5  <20 26.3  140 430 720 20 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.01  -- <0.01  --     
fenantreen <0.01  -- <0.01  --     
antraceen <0.01  -- <0.01  --     
fluoranteen 0.03  -- 0.05  --     
benzo(a)antraceen 0.02  -- <0.01  --     
chryseen 0.01  -- <0.01  --     
benzo(k)fluoranteen 0.01  -- <0.01  --     
benzo(a)pyreen 0.01  -- <0.01  --     
benzo(ghi)peryleen 0.01  -- <0.01  --     
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0.01  -- <0.01  --     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 0.121 0.121  0.113 0.113  1.5 21 40 0.35 
 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28     (µg/kg ds) <1  -- <1  --     
PCB 52     (µg/kg ds) <1  -- <1  --     
PCB 101   (µg/kg ds) <1  -- <1  --     
PCB 118   (µg/kg ds) <1  -- <1  --     
PCB 138   (µg/kg ds) <1  -- <1  --     
PCB 153   (µg/kg ds) <1  -- <1  --     
PCB 180   (µg/kg ds) <1  -- <1  --     
som PCB (0.7 factor)(µg/kg ds) 4.9 10.9  4.9 13.6  20 510 1000 4.9 
 
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5  -- <5  --     
fractie C12-C22 <5  -- <5  --     
fractie C22-C30 <5  -- <5  --     
fractie C30-C40 <5  -- <5  --     
totaal olie C10 - C40 <20 31.1  <20 38.9  190 2595 5000 35 

           
 

Monstercode en monstertraject 
1  13103608-001     MM1 01(1) 03(1) 09(1) 10(1) 11(1) 12(1) 
2  13103608-002     MM2 02(2) 04(1) 05(1) 06(1) 07(1) 08(1) 
 
 
  



 

 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 

* 
 het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 

** 
 het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er 
kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 
mg/kg d.s. gehanteerd. 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
1  4.5%  3.2% 
2  3.6%  6.4% 

  



 

Projectnaam Moerstraatseweg 16, Heerle 
Projectcode AM19348 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode MM3  AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 3     eis 

 or br         
 
 
droge stof  (gew.-%) 90.0  --        
gewicht artefacten (g) <1  --        
aard van de artefacten (-) Geen  --        
 
 
organische stof (gloeiverlies)                 
(% vd DS) 0.7  -- 

   
 

 
  

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 2.9  --        
 
METALEN 
barium+ <20 48.8       920 20 
cadmium <0.2 0.238     0.60 6.8 13 0.20 
kobalt <1.5 3.36     15 102 190 3.0 
koper <5 7.02     40 115 190 5.0 
kwik° <0.05 0.0496     0.15 18 36 0.050 
lood <10 10.8     50 290 530 10 
molybdeen <0.5 0.35     1.5 96 190 1.5 
nikkel <3 5.7     35 68 100 4.0 
zink <20 31.8     140 430 720 20 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.01  --        
fenantreen <0.01  --        
antraceen <0.01  --        
fluoranteen <0.01  --        
benzo(a)antraceen <0.01  --        
chryseen <0.01  --        
benzo(k)fluoranteen <0.01  --        
benzo(a)pyreen <0.01  --        
benzo(ghi)peryleen <0.01  --        
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0.01  --        
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 0.07 0.07  

   
1.5 21 40 0.35 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28    (µg/kg ds) <1  --        
PCB 52    (µg/kg ds) <1  --        
PCB 101  (µg/kg ds) <1  --        
PCB 118  (µg/kg ds) <1  --        
PCB 138  (µg/kg ds) <1  --        
PCB 153  (µg/kg ds) <1  --        
PCB 180  (µg/kg ds) <1  --        
som PCB (0.7 factor)(µg/kg ds) 4.9 24.5 a    20 510 1000 4.9 
 
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5  --        
fractie C12-C22 <5  --        
fractie C22-C30 <5  --        
fractie C30-C40 <5  --        
totaal olie C10 - C40 <20 70     190 2595 5000 35 

           
 

Monstercode en monstertraject 
1  13103608-003     MM3 01(4) 02(4) 02(5) 03(3) 03(4) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 



 

* 
 het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 

** 
 het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er 
kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 
mg/kg d.s. gehanteerd. 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
3  0.7%  2.9% 
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

Aeres Milieu BV

Gé Reuver

Postbus 1015

6040 KA  ROERMOND

Uw projectnaam : Moerstraatseweg 16, Heerle

Uw projectnummer : AM19348

SYNLAB rapportnummer : 13103608, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : VHG68K4N

Rotterdam, 20-09-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

AM19348. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15

in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter

Technical Director
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 01(1) 03(1) 09(1) 10(1) 11(1) 12(1)

002 Grond (AS3000) MM2 02(2) 04(1) 05(1) 06(1) 07(1) 08(1)

003 Grond (AS3000) MM3 01(4) 02(4) 02(5) 03(3) 03(4)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 90.3
 

88.0
 

90.0
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.5
 

3.6
 

0.7
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.2

 
6.4

 
2.9

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20

 
<20

 
<20

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S <1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S <5
 

27
 

<5
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.05
 

0.08
 

<0.05
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 15
 

27
 

<10
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S <3
 

3.6
 

<3
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
<0.01

 
<0.01

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.03
 

0.05
 

<0.01
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

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

<0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.121
1)

0.113
1)

0.07
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

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

 
<1

 
<1

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

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

4.9
1)

4.9
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 01(1) 03(1) 09(1) 10(1) 11(1) 12(1)

002 Grond (AS3000) MM2 02(2) 04(1) 05(1) 06(1) 07(1) 08(1)

003 Grond (AS3000) MM3 01(4) 02(4) 02(5) 03(3) 03(4)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
 

 
 

 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 

15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 

(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7852606 12-09-2019 11-09-2019 ALC201  

001 Y7852325 12-09-2019 11-09-2019 ALC201  

001 Y7852593 12-09-2019 11-09-2019 ALC201  

001 Y7852589 12-09-2019 11-09-2019 ALC201  

001 Y7852576 12-09-2019 11-09-2019 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7852601 12-09-2019 11-09-2019 ALC201  

002 Y7852602 12-09-2019 11-09-2019 ALC201  

002 Y7852604 12-09-2019 11-09-2019 ALC201  

002 Y7852553 12-09-2019 11-09-2019 ALC201  

002 Y7852598 12-09-2019 11-09-2019 ALC201  

002 Y7852594 12-09-2019 11-09-2019 ALC201  

002 Y7852567 12-09-2019 11-09-2019 ALC201  

003 Y7852324 12-09-2019 11-09-2019 ALC201  

003 Y7852605 12-09-2019 11-09-2019 ALC201  

003 Y7852603 12-09-2019 11-09-2019 ALC201  

003 Y7852332 12-09-2019 11-09-2019 ALC201  

003 Y7852599 12-09-2019 11-09-2019 ALC201  
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BIJLAGE 7 
 

Analyseresultaten grondwatermonster(s) met streef- en 
interventiewaarden 

 
 
 

 



 

Projectnaam Moerstraatseweg 16, Heerle 
Projectcode AM19348 
  
Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

                
Monstercode 01-1-1    S 1/2(S+I) I RBK 
Bodemtype 1      eis 

          
 
METALEN 
barium 29     50 338 625 20 
cadmium <0.20     0.40 3.2 6.0 0.20 
kobalt 4.2     20 60 100 2.0 
koper <2.0     15 45 75 2.0 
kwik <0.05     0.050 0.18 0.30 0.050 
lood 2.9     15 45 75 2.0 
molybdeen <2     5.0 152 300 2.0 
nikkel 12     15 45 75 3.0 
zink 18     65 432 800 10 
 
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0.2     0.20 15 30 0.20 
tolueen 0.95     7.0 504 1000 0.20 
ethylbenzeen <0.2     4.0 77 150 0.20 
o-xyleen 0.24 --       0.10 
p- en m-xyleen 0.55 --       0.20 
xylenen (0.7 factor) 0.79 *    0.20 35 70 0.21 
styreen <0.2     6.0 153 300 0.20 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0.05 *    0.01 35 70 0.020 
interventiefactor polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen 0.000714     

 
 1  

 
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0.2     7.0 454 900 0.20 
1,2-dichloorethaan <0.2     7.0 204 400 0.20 
1,1-dichlooretheen <0.1 a    0.01 5.0 10 0.10 
cis-1,2-dichlooretheen <0.1 --       0.10 
trans-1,2-dichlooretheen <0.1 --        
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen 
(0.7 factor) 0.14 a 

   
0.01 10 20 0.14 

dichloormethaan <0.2 a    0.01 500 1000 0.20 
1,1-dichloorpropaan <0.2 --        
1,2-dichloorpropaan <0.2 --        
1,3-dichloorpropaan <0.2 --        
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0.42     0.80 40 80 0.42 
tetrachlooretheen <0.1 a    0.01 20 40 0.10 
tetrachloormethaan <0.1 a    0.01 5.0 10 0.10 
1,1,1-trichloorethaan <0.1 a    0.01 150 300 0.10 
1,1,2-trichloorethaan <0.1 a    0.01 65 130 0.10 
trichlooretheen <0.2     24 262 500 0.20 
chloroform <0.2     6.0 203 400 0.20 
vinylchloride <0.2 a    0.01 2.5 5.0 0.20 
tribroommethaan <0.2       630 0.20 
 
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <25 --        
fractie C12-C22 <25 --        
fractie C22-C30 <25 --        
fractie C30-C40 <25 --        
totaal olie C10 - C40 <50     50 325 600 50 

          
 

Monstercode en monstertraject 
1  13109540-001     01-1-1 01 
 
 
  



 

 
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 
juni 2013, Nr. 16675. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 

*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 

** 
 het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner 

dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld 
worden kleiner dan de streefwaarde te zijn. 

b  gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens 
zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

Aeres Milieu BV

Gé Reuver

Postbus 1015

6040 KA  ROERMOND

Uw projectnaam : Moerstraatseweg 16, Heerle

Uw projectnummer : AM19348

SYNLAB rapportnummer : 13109540, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : IN6R563F

Rotterdam, 25-09-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

AM19348. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben

uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en

het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15

in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere

informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u

vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter

Technical Director
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

01-1-1 01

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 29

 
 

 
 

 
 

 
 

 

cadmium µg/l S <0.20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt µg/l S 4.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper µg/l S <2.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood µg/l S 2.9
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel µg/l S 12
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink µg/l S 18
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2

 
 

 
 

 
 

 
 

 

tolueen µg/l S 0.95
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S 0.24
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S 0.55
 

 
 

 
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.79
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

styreen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.05

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 
 

 
 

 
 

 
 

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7

factor)

µg/l S 0.42
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chloroform µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

01-1-1 01

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fractie C12-C22 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

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

11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

styreen Grondwater (AS3000) Idem

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6669727 20-09-2019 18-09-2019 ALC236  

001 B1888708 20-09-2019 18-09-2019 ALC204  

001 G6669726 20-09-2019 18-09-2019 ALC236  
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Inleiding
Dit betre  een rapportage van de milieu-hygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan
de loca e op de eerste pagina van deze rapportage is aangegeven. De rapportage is gemaakt
met behulp van het bodeminforma esysteem (bis) van de gezamenlijke omgevingsdiensten in
Noord–Brabant.

Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of
ondergrondse tanks in het bis bekend zijn, bevat deze rapportage een ui reksel hiervan.

 

Welke informa e bevat het bodeminforma esysteem?

Bij de uitvoering van de gemeentelijke en provinciale bodemtaken ontvangen wij
bodemrapporten bij grondwerken, bodem- en tanksaneringen, grondtransac es en het
behandelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen. De resultaten van de
bodemonderzoeken worden verwerkt in het bis.

 

Geen informa e aanwezig

Indien er in het bis geen informa e over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd
worden dat er dan ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een
volledig verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 kan hierover meer zekerheid
worden verkregen. Indien u onderzoek wilt laten uitvoeren dan adviseren wij u contact op te
nemen met een SIKB BRL 2000 gecer ficeerd adviesbureau. Alleen onderzoeken die uitgevoerd
zijn door een gecer ficeerd bureau worden voor overheidsbeslissingen in behandeling
genomen.

 

Loca es met historisch bodembedreigende ac viteiten

Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de
loca es met een risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn
a oms g uit oude bestanden en tekeningen, zoals het Hinderwetarchief, milieuarchief en de
bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze historische informa e zegt iets over het
vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan leiden tot
vervolgonderzoek.

Deze loca es zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal
van loca es met de meest verdachte bodembedreigende ac viteiten en waar nog niet eerder
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bodemonderzoek hee  plaatsgevonden, hee  inmiddels oriënterend bodemonderzoek
plaatsgevonden.

 

Opbouw van de rapportage

Op basis van de ingevoerde geografische gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn
ingevoerd, is met behulp van so ware gecontroleerd of er op het perceel of in de directe
omgeving hiervan gegevens over de bodem en grondwater beschikbaar zijn. Indien deze
informa e aanwezig is dan wordt deze getoond in de onderstaande volgorde:

Informa e over de milieukwaliteit op de loca e:

Overzicht loca egegevens
Overzicht bodemonderzoeken
Overzicht historische bodembedreigende ac viteiten
Overzicht ondergrondse tanks

Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde
perceel gekeken of er onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informa e aanwezig is,
dan wordt deze getoond onder het hoofdstuk:“Informa e over de milieukwaliteit in de directe
omgeving van de loca e”.

Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de loca egegevens, de
historische bodembedreigende ac viteiten en de ondergrondse tanks weergegeven.

 

Toelich ng bij informa e over de bodemkwaliteit op de loca e

Overzicht loca egegevens
Onder deze paragraaf worden de loca egegevens getoond zoals deze in het bis bekend zijn.
Onder de loca egegevens worden ook de status van de bodemloca e, eventuele
verontreinigingen en de vervolgac e aangeven.

Overzicht onderzoeken
Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de loca e zijn
uitgevoerd weergeven, zoals soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie
en resultaat Wet bodembescherming.

Overzicht historische bodembedreigende ac viteiten
Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende ac viteiten getoond zoals
deze in het bis bekend zijn.
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Overzicht aanwezige ondergrondse tanks
Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis bekend
zijn.

Informa e over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de loca e
Idem als informa e over de bodemkwaliteit op de loca e maar dan binnen een straal van 25
meter rond de loca e.
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Loca e: Tank: Moerstraatseweg 16 Heerle

Loca e
Adres Moerstraatseweg 16 4720BG Heerle

Loca ecode AA167407666

Loca enaam Tank: Moerstraatseweg 16 Heerle

Plaats Roosendaal

Loca ecode
bevoegd gezag
WBB

NB167407666

Status

Vervolg WBB Uitvoeren historisch
onderzoek Beoordeling Pot. verontreinigd

Status rapporten BOOT Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e Archief Conclusie overheid

BOOT

Nrabant
Water -
pompsta on
Altena

Naam: Nrabant Water - pompsta on
Altena Straat/Huisnummer:
Moerstraatseweg 16
Postcode/Plaats: 4720BG Heerle
Gemeente: Roosendaal Aanwezig: Ja
In gebruik: Ja Volume: 14000
Product: Diesel KIWA-cer ficaat?:
Nee Status: BARIM - gesaneerd pre
BOOT Code Nazca: NZ167401482 X/Y
coördinaten: 84022.283 / 393943.525
Opmerking1: melding tankreiniging
door Leeflang - daarvoor niet
bekend Opmerking2: BRON:
LEEFLANG Tankslag deelnemer: -
WBB: - p of b: b h of a: a ADRES_OUD:
- WATERWIN_GEBIED: -
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TANKS_AANWEZIG: JA
TANKS_AANTAL_TOTAAL: 2
TANKS_AANTAL_buiten_gebruik: 0
TANKS_IN_GEBRUIK: 2 INGEBR_JAAR:
- BUITENGEBR_JAAR: -
LIGGING_VERMOED: onbekend
AANTAL_PRODUCT_VOLUME: 2D14
AFVULMASSA: - SAN_PAKKET: N
gewijzigd: 17-09-2008 SAN_DATUM: -
bodem_VERONTR: - KIWA_CERT: NEE
STATUS: BARIM - gesaneerd pre
BOOT NUMMERAANDUIDING_ID:
1674200000084611 SBG_X: - SBG_Y: -
SBG_VINDPLAATS: -
SBG_DOSSIER_NR: - SBG_SBI_1: -
SBG_SBI1OMS: - SBG_BRON_NR: -

BOOT

Nrabant
Water -
pompsta on
Altena

Naam: Nrabant Water - pompsta on
Altena Straat/Huisnummer:
Moerstraatseweg 16
Postcode/Plaats: 4720BG Heerle
Gemeente: Roosendaal Aanwezig: Ja
In gebruik: Ja Volume: 14000
Product: Diesel KIWA-cer ficaat?:
Nee Status: BARIM - gesaneerd pre
BOOT Code Nazca: NZ167401483 X/Y
coördinaten: 84022.283 / 393943.525
Opmerking1: melding tankreiniging
door Leeflang - daarvoor niet
bekend Opmerking2: BRON:
LEEFLANG Tankslag deelnemer: -
WBB: - p of b: b h of a: a ADRES_OUD:
- WATERWIN_GEBIED: -
TANKS_AANWEZIG: JA
TANKS_AANTAL_TOTAAL: 2
TANKS_AANTAL_buiten_gebruik: 0
TANKS_IN_GEBRUIK: 2 INGEBR_JAAR:
- BUITENGEBR_JAAR: -
LIGGING_VERMOED: onbekend
AANTAL_PRODUCT_VOLUME: 2D14
AFVULMASSA: - SAN_PAKKET: N
gewijzigd: 17-09-2008 SAN_DATUM: -
bodem_VERONTR: - KIWA_CERT: NEE
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STATUS: BARIM - gesaneerd pre
BOOT NUMMERAANDUIDING_ID:
1674200000084611 SBG_X: - SBG_Y: -
SBG_VINDPLAATS: -
SBG_DOSSIER_NR: - SBG_SBI_1: -
SBG_SBI1OMS: - SBG_BRON_NR: -

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten

Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed Voldoende
onderzocht

onbekend 9999 9999 Niet van
toepassing

Per
defini e Onbekend Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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De informa e die wij in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een
inscha ng van de situa e. Aangezien de informa e is gebaseerd op onderzoeken die in het
verleden hebben plaatsgevonden kunnen wij nooit 100% zekerheid geven met betrekking tot
de actuele kwaliteit van grond en grondwater. De gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord –
Brabant zijn niet aansprakelijk  voor enige schade dan wel enige andere indirecte incidentele of
gevolgschade als blijkt dat in de prak jk de kwaliteit van grond of grondwater anders is dan in
dit rapport is vermeld. Wij a enderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekoms g
eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht
hee  als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van
ondergrondse brandsto anks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen
voor bodemonderzoek dan wel onderzoek naar de aanwezigheid van een tank.

 

De informa e uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een
omgevingsvergunning of andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een
vergunningaanvraag dient elke situa e opnieuw afzonderlijk te worden beoordeeld. Ook al
hee  er op een loca e eerder  bodemonderzoek plaatsgevonden is het niet uitgesloten dat de
gemeente opnieuw bodemonderzoek eist. De aanwezige informa e kan verouderd zijn, ook
kan er een onjuiste onderzoeksstrategie zijn toegepast.
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Toelich ng
Toelich ng op gebruikte terminologie

 

Uitleg begrippen bij deze rapportage

De analyseresultaten in rela e tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de
verontreinigingsitua e. Op basis van hiervan wordt een loca e beoordeeld. Hieronder volgt
een opsomming:

Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informa e is de loca e niet
verontreinigd, een nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk.
Erns g: Poten eel erns g. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een erns ge
verontreiniging.
Een loca e wordt ook als Pot. Erns g gekwalificeerd als er alleen bodembedreigende
handelingen hebben plaatsgevonden (historisch bodemonderzoek). De loca e is dan als
het ware verdacht met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging.
Urgent c.q. Spoedeisend: Poten eel urgent. Het vermoeden bestaat dat de erns ge
verontreiniging risico"e;s vormt voor de gezondheid, ecologie en verspreiding.
verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de loca e wel verontreinigd is
maar er is geen aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek.
Niet Erns g: Er is geen sprake van een erns ge bodemverontreiniging.
Erns g, niet urgent c.q. Spoedeisend: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat
sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3
grondwater. Er zijn geen gezondheids- , Ecologische en/ of verspreidingsrisico"e;s.
Erns g, urgen e c.q. spoedeisendheid niet bepaald: Er is sprake van een sterke
verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater waarvan de urgen e
(risico"e;s) niet zijn vastgesteld.
Erns g en urgent c.q. spoedeisend, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie in een
beschikking vastgelegd dat sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3
grond en/of 100 m3 grondwater. De verontreiniging vormt een actueel gevaar voor de
volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding.

 

Indien er op een loca e een geval van erns ge bodemverontreiniging is aangetroffen is de
provincie bevoegd gezag. De provincie zal a ankelijk van de situa e een beschikking afgeven.

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de loca e) worden de
vervolgstappen vastgesteld. We onderscheiden de volgende stappen (ac viteiten):
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Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige
bodemonderzoeken of op grond van een goedgekeurd evalua erapport (naar aanleiding
van een bodemsanering) is vervolgonderzoek niet noodzakelijk.
Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respec evelijk het uitvoeren van een
(aanvullend) Historisch Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader Onderzoek,
een Saneringonderzoek en het opstellen van een Saneringsplan.
Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater
worden ontdaan van de verontreinigende componenten.
Uitvoeren jdelijke beveiliging: Het plaatsen van jdelijke sanerende maatregelen met als
doel verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico"e;s van de
verontreiniging terug te dringen.
Uitvoeren (aanvullende) saneringsevalua e: De resultaten (hoeveelheid verwijderde
grond, terugsaneerwaarde, etc) worden vastgelegd in een rapport.
Uitvoeren ac eve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplich ngen die
door de provincie in een beschikking zijn vastgelegd.
Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding
plaatsvindt. Ook deze ac viteiten zijn in een beschikking vastgelegd.
Registra e restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De
aard en omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de
gemeente. Bij het kadaster wordt een aantekening gemaakt.

 

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en
uitvoeringsstrategie. De volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende
ac viteiten. De loca e is bijvoorbeeld a oms g uit de lijst van de Kamer van Koophandel.
Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de loca e te
bezoeken is in de gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een
bodembedreigende ac viteit.
Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van
asbest of een calamiteit). Een beperkt onderzoek gee  geen uitsluitsel over de algemene
bodemkwaliteit.
BOOT of indica ef onderzoek: Een beperkt onderzoek gee  geen uitsluitsel over de
algemene bodemkwaliteit.
Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de loca e is een analy sch bodemonderzoek
verricht om te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen
verschillende typen onderzoek zijn die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele
verontreiniging aan het licht te brengen. (OO = oriënterend onderzoek, NVN = indica ef
bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN =verkennend
bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).
Nulsitua e onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar
de bodem (verder)verontreinigd hee  wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd.
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Indien later blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan
de eigenaar hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de ves ging van
bedrijven op een loca e die poten eel bodembedreigende ac viteiten uitvoeren.
O.O.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te
stellen of zich bij een ondergrondse brandsto ank verontreinigingen bevindt.
Asbest in grond onderzoek (NEN 5707)
Nader onderzoek: Onderzoek naar de groo e van de verontreiniging en het vaststellen
van de ernst en de urgen e (NTA 5755).
Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader
bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.
Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planma ge beschrijving van de
saneringsmethode en/of de saneringstechnieken.
Saneringsevalua e uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar
aanleiding van een sanering.

 

 

Analyseresultaten in conclusie

De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van le ers en symbolen. De combina e
hiervan gee  aan of de bodem verontreinigd is of niet. De le ers hebben de volgende
betekenis (conform de Wet bodembescherming).

AW= Achtergrondwaarde

S = Streefwaarde

T = Tussenwaarde

I = Interven ewaarde

 

In feite geven de le ers een concentra eniveau aan dat iets zegt over de aard van de
verontreiniging en de sanering daarvan. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is dit de
van nature in de bodem aanwezige gehalte aan “verontreinigende” stoffen. Streefwaarde: is de
waarde waarbij sprake is van schone grond, geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van
één of meerdere stoffen de streefwaarde of achtergrondwaarde wordt overschreden, is sprake
van een lichte bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als van één of meerdere stoffen de
tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een ma ge bodemverontreiniging.
Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader
bodemonderzoek. Interven ewaarde: is de waarde waarbij maatregelen (interven es)
noodzakelijk zijn. Als van één of meerdere stoffen de interven ewaarde wordt overschreden,
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is sprake van een sterke bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de
risico"e;s voor de volksgezondheid, ecologische risico"e;s en verspreidingsrisico"e;s bepalen
de ernst en de urgen e c.q. spoedeisendheid van het geval.

 

Wat u moet weten over tankgegevens

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze
olie werd opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een
bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in
Ondergrondse Tanks), tegenwoordig het Ac viteitenbesluit, moeten nog in gebruik zijnde
 gesaneerde ondergrondse tanks voldoen aan diverse voorschri en zoals keuringen en
monitoring. Oude buitengebruik gestelde tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA
(Keuringsins tuut voor Waterleidingsar kelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon
gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik
gestelde tanks die nu nog niet zijn behandeld moeten worden verwijderd. Een eindonderzoek
naar brandstofproducten in grond en grondwater is dan verplicht.
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Gemeente Roosendaal 

Postbus 5000 

4700 KA  ROOSENDAAL 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 680 76 80 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

 

 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

20 juli 2020 

Ons kenmerk 

C2265213/4734674  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

T. (Thom) Jongen 

Telefoon 

(06) 55 68 66 78 

Email 

tjongen@brabant.nl 

Bijlage(n) 

- 

 

 

 

Onderwerp 

Voorontwerp-bestemmingsplan ‘Moerstraatseweg 16’ 

 

 

 

Geacht college, 

 

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd 

op het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Moerstraatseweg 16’. Wij hebben het 

plan bekeken aan de hand van de provinciale belangen zoals die zijn verwoord 

in de Brabantse Omgevingsvisie en de Interim Omgevingsverordening Noord-

Brabant (IOV). Deze documenten zijn te raadplegen via 

www.omgevingswetinbrabant.nl. 

 

Het plan is in overeenstemming met onze provinciale belangen. 

 

 

Provincie Noord-Brabant, 

 
 

P.M.A. van Beek, 

projectleider uitvoering Wet RO 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
 
gelet op de Wet milieubeheer; 
 
gezien de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling, betrekking hebbend op het bestemmingsplan 
Moerstraatseweg 16;    
 
overwegende dat voor de modernisering van het waterproductiebedrijf aan de Moerstraatseweg 16 
geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn; 
 
 
BESLUITEN: 
 
dat verband houdend met het bestemmingsplan Moerstraatseweg 16 niet wordt overgegaan tot het 
vervaardigen van een Milieueffectrapportage (MER) of een m.e.r.-beoordeling, omdat de noodzaak 
daartoe ontbreekt. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
De secretaris,    De burgemeester, 
 
 
 
 
 
E. Franken.                         mr. H. van Midden. 
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