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1 INLEIDING 

 

1.1 Aanleiding 

Aan de Plantagebaan te Wouwse Plantage is een woningbouwplan in ontwikkeling. De 

meeste kavels zijn inmiddels opgeleverd of in aanbouw. Aan de Paul Emsensstraat 

resteert nog één kavel voor een vrijstaande woning die ontwikkeld dient te worden 

(kavel nr. 5). Aangezien het stedenbouwkundige plan een aanpassing heeft ondergaan, 

is het ontwikkelen van de laatste kavel niet mogelijk op grond van het vigerende 

bestemmingsplan “Wouwse Plantage”. Het aanwezige bouwvlak is onvoldoende groot 

voor de beoogde vrijstaande woning. 

 

Om de bouw van de woning op kavel nummer 5 mogelijk te maken, dient in het kader 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning 

met de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ te worden 

aangevraagd (artikel 2.1, lid 1 sub c juncto artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3° Wabo). 

Over deze aanvraag zal het bevoegd gezag een projectafwijkingsbesluit nemen. Ten 

behoeve van de omgevingsvergunning voor het projectafwijkingsbesluit dient de 

motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing te bevatten.  

 

De onderliggende rapportage vormt de ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de 

realisatie van de woning buiten het bouwvlak en voorziet in de motivering om een 

uitgebreide vergunningsprocedure te doorlopen conform de Wabo. Het vigerende 

bestemmingsplan blijft geldig; door middel van deze omgevingsvergunning wordt enkel 

voor het onderhavige project van het bestemmingsplan afgeweken. 

 
1.2 Ligging besluitgebied 

Het woningbouwplan is gelegen in Wouwse Plantage aan de Plantagebaan, de 

belangrijkste ontsluitingsweg van de kern. De Paul Emsensstraat betreft een nieuwe 

zijstraat vanaf de Plantagebaan en vormt één van de ontsluitingswegen van het 

woningbouwplan. Het besluitgebied ligt aan de oostzijde van dit plan en wordt aan alle 

zijden omsloten door reeds gerealiseerde woningen dan wel andere kavels van 

woningen die op korte termijn nog gebouwd zullen worden. 

 

Het besluitgebied betreft kavel nummer 5 binnen het woningbouwplan. Dit kavel staat 

kadastraal bekend als gemeente Wouw, sectie H, nummer 2028 en is circa 440 m2 

groot. 
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Satellietopname besluitgebied en omgeving met kadastrale gegevens, waarop het besluitgebied 

is weergegeven met een rood kader (Bron: StreetSmart, 2021). 

 

1.3 Vigerend bestemmingsplan 

Het vigerende bestemmingsplan betreft het bestemmingsplan “Wouwse Plantage” van 

de gemeente Roosendaal, dat is vastgesteld op 18 november 2014. In dit 

bestemmingsplan heeft het besluitgebied grotendeels de enkelbestemming ‘Wonen - 2’ 

toegekend gekregen. De voorzijde van het perceel is bestemd met de enkelbestemming 

‘Tuin’. Binnen de woonbestemming is aan de noordoostzijde van het perceel een 

bouwvlak aanwezig van circa 2 meter breed, met daarin de maatvoeringsaanduidingen 

‘maximum goothoogte (m): 4 m’ en ‘maximum bouwhoogte (m): 8,5 m’. 

 

  

Uitsnede vigerende bestemmingsplan 

“Wouwse Plantage”. Het besluitgebied 

is aangegeven met een rode contour. 

Het huidige bouwvlak is met een 

blauw vlak aangeduid (Bron: 

www.ruimtelijkeplannen.nl, 2021). 
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In artikel 14.2.2 van het vigerend bestemmingsplan zijn de bouwregels voor 

hoofdgebouwen, waaronder woningen, opgenomen. In sub a van dit artikel is 

aangegeven dat hoofdgebouwen uitsluitend zijn toegestaan ter plaatse van het als 

zodanig aangegeven bouwvlak. Het binnen het besluitgebied aanwezige bouwvlak van 

slechts 2 meter breed is van onvoldoende omvang om een nieuwe (vrijstaande) woning 

te kunnen realiseren. 

 

Gelet op dit aspect, wordt een omgevingsvergunning aangevraagd om af te wijken van 

het bestemmingsplan. Aan de overige regels uit artikel 14 ‘Wonen - 2’ kan wel worden 

voldaan.  

 

1.4 Leeswijzer 

In dit eerste hoofdstuk is een inleiding gegeven op onderhavig initiatief. Hoofdstuk 2 

geeft een meer gedetailleerde planbeschrijving. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de 

beleidskaders van de verschillende overheden uiteengezet, waaraan onderhavig 

initiatief tevens wordt getoetst. In hoofdstuk 4 worden de planologisch relevante 

(milieu)aspecten getoetst. In hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 wordt ingegaan op 

respectievelijk de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het project. 
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2 PLANBESCHRIJVING 

 

2.1 Bestaande situatie 

Kavel nummer 5 is momenteel braakliggend en wordt deels gebruikt ten behoeve van 

(zand)opslag voor de bouw van naastgelegen woningen. Bebouwing is dan ook niet 

aanwezig in de huidige situatie en de beplanting bestaat slechts uit gras en 

pioniersvegetatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luchtfoto huidige situatie besluitgebied (Bron: StreetSmart 2021). 

 

2.2 Beoogde situatie 

De beoogde situatie behelst een verruiming van het bestaande bouwvlak, waardoor de 

mogelijkheid ontstaat om één vrijstaande woning op kavel 5 te kunnen realiseren. De 

maximaal toegestane goot- en bouwhoogte (exclusief 10% afwijking) wijzigen daarbij 

niet ten opzichte van de huidige mogelijkheden en zullen 4 meter respectievelijk 8,5 

meter bedragen. 

 

Als gevolg van de nieuwe een woning wijzigt het stedenbouwkundig beeld ter plaatse. 

Er vindt een completering plaats van de bebouwingswand aan de zuidzijde van de Paul 

Emsensstraat, waardoor minder sprake is van een zijkantsituatie. Dit komt het 

straatbeeld ten goede. 
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Verkavelingsplan met de vigerende bouwvlakken aangegeven door middel van een rode contour 

en de beoogde verruiming van het bouwvlak ter hoogte van kavel nummer 5 indicatief 

aangegeven met een blauwe contour. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Beoogde positionering nieuwe woning. Bron: Algra & Marechal Architecten  
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           Gevelaanzichten nieuwe woning. Bron: Algra & Marechal Architecten 
 
 

2.3 Verkeer en parkeren 

Verkeer 

De woning zal beschikken over een eigen oprit/inrit en wordt direct ontsloten op de Paul 

Emsensstraat, die uitkomt op de Plantagebaan. De Plantagebaan is een 

gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 50 km/uur. Een dergelijke 

gebiedsontsluitingsweg heeft een capaciteit van ongeveer 1.400 - 1.600 

motorvoertuigen per etmaal. Om te berekenen hoeveel verkeer de nieuwe woning 

genereert, is gebruik gemaakt van de kencijfers van het CROW, kennisplatform voor 

verkeer, vervoer en infrastructuur. Een vrijstaande woning genereert minimaal 7,8 en 

maximaal 8,6 verkeersbewegingen per etmaal (vpe). Deze hoeveelheid extra 

verkeersbewegingen is verwaarloosbaar en kan gemakkelijk worden verwerkt door de 

bestaande infrastructuur. 

 

Parkeren 

In december 2011 is de Nota Parkeernormen van de gemeente Roosendaal 

vastgesteld. In de nota zijn de parkeernormen en afwijkingseisen opgenomen. Om 

ervoor te zorgen dat bij (ver)bouwplannen voldoende parkeerplaatsen worden 

gerealiseerd, is het toepassen van parkeernormen noodzakelijk. Op die manier wordt 

de extra parkeervraag ten gevolge van een (ver)bouwplan niet zonder meer 

afgewenteld op het bestaand openbaar parkeeraanbod. Aan de hand van 

parkeernormen kan worden bepaald hoeveel parkeerplaatsen bij een ontwikkeling 

gerealiseerd moeten worden. De parkeernorm is afhankelijk van de functies en de 

locatie van de ontwikkeling. De parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk op eigen 

terrein gerealiseerd. 
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De normen zijn gebaseerd op de algemene kencijfers van het CROW, kennisplatform 

voor verkeer, vervoer en infrastructuur. Het uitgangspunt is dat bij 

(ver)nieuwbouwplannen zoveel mogelijk parkeerplaatsen op eigen terrein worden 

gerealiseerd. Conform de vereisten uit de Nota Parkeernormen van de gemeente 

Roosendaal, moet worden voorzien in parkeergelegenheid op eigen terrein. Voor 

koopwoningen in de hoge prijsklasse die buiten de centrumring zijn gesitueerd, geldt 

conform de Nota Parkeernormen een norm van 2,0 parkeerplaatsen per woning.  

 

In onderhavige situatie biedt de nieuwe kavel ruim voldoende mogelijkheden om 2 

parkeerplaatsen op eigen terrein te kunnen realiseren. Voor bezoekersparkeren zijn in 

de openbare ruimte reeds voldoende mogelijkheden aanwezig. Derhalve wordt voldaan 

aan de gemeentelijke parkeernormen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begane grondplan nieuwe woning, met weergegeven 2 parkeerplaatsen op eigen terrein. Bron: 
Algra & Marechal Architecten 
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3 BELEIDSKADERS 

 

3.1 Inleiding 

De gemeente Roosendaal heeft te maken met de vigerende beleidskaders van de 

landelijke en provinciale overheid; ontwikkelingen dienen te voldoen aan dit beleid. 

Daarnaast dient de voorgenomen ontwikkeling zich eveneens te voegen binnen de 

marges van het gemeentelijke beleid. Het ruimtelijk beleid van de drie voorgenoemde 

overheden is per overheid neergelegd in één of meerdere zogenoemde structuurvisies. 

Voor de realisatie van het beleid zetten de verschillende overheden een mix van 

instrumenten in; één van die instrumenten betreft het vertalen van het beleid uit de 

structuurvisie naar een juridisch bindende verordening. Hieronder zijn de voor 

onderhavige ontwikkeling relevante structuurvisies en verordeningen per overheidslaag 

weergegeven en wordt getoetst of onderhavige ontwikkeling passend is binnen het 

beleid. 

 

 

3.2 Rijksbeleid 

3.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

 

Toetsingskader 

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van kracht 

geworden. Deze structuurvisie vormt de uitwerking van de ambities van het Rijk, op 

basis van haar verantwoordelijkheden, in Rijksdoelen en daarmee samenhangende 

nationale belangen op het gebied van een samenhangend ruimtelijk en 

mobiliteitsbeleid. Het Rijk heeft tot doel Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar 

en veilig te maken in een periode van economische conjunctuurschommelingen, 

klimaatverandering en toenemende regionale verschillen. Aanleiding voor het 

vaststellen van de visie is de constatering dat het voorheen geldende ruimtelijke 

Rijksbeleid onvoldoende bijdroeg aan het behalen van deze doelen, onder meer door 

het veroorzaken van bestuurlijke drukte, ingewikkelde regelgeving en een te sectorale 

blik op vraagstukken. Om dit te keren brengt het Rijk de ruimtelijke ordening zo dicht 

mogelijk bij diegene die het aangaat en laat het meer over aan gemeenten en 

provincies. 

 

Het Rijk onderscheidt thans nog dertien nationale belangen; uitsluitend op basis van 

deze belangen intervenieert het Rijk in de ruimtelijke ordening. Een groot deel van deze 

belangen leidt tot het reserveren van ruimte voor functies. Dit betreft dan bijvoorbeeld 

het reserveren van ruimte voor waterberging, militaire activiteiten en de uitbreiding van 

het hoofdwegennet. Deze belangen zijn vastgelegd in het Besluit algemene regels 

ruimtelijke ordening (Barro) en de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening 

(Rarro). Eén van de belangen die niet leidt tot een ruimtereservering is het belang van 

een 'zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en 

infrastructurele besluiten'. In het kader van dit belang heeft het Rijk besloten om, ten 

behoeve van het verminderen van de bestuurlijke drukte en het neerleggen van 

verantwoordelijkheden bij decentrale overheden, de verstedelijkingsstrategie te 

wijzigen. Dit houdt in dat het bundelingsbeleid, verdichtingsbeleid, locatiebeleid voor 
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bedrijven en voorzieningen, beleid voor basiskwaliteit, stedelijke netwerken, nationale 

landschappen en rijksbufferzones is afgeschaft en dat daar slechts één beleidslijn voor 

terug komt: de 'ladder voor duurzame verstedelijking'. Deze 'ladder' heeft tot doel het 

principe van vraaggericht programmeren en het principe van zorgvuldig ruimtegebruik 

bindend voor te schrijven bij de afwegingen van gemeenten en provincies. Dit belang is 

als procesvereiste vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

 

Grondgedachte van de 'ladder' is dat een activiteit op meerdere locaties zou kunnen 

plaatsvinden en dat vervolgens de planologisch meest juiste locatie gekozen moet 

worden. Dat gaat uit van de activiteit. Hiermee wordt beoogd om de voorheen 

bestaande praktijk, waarbij in veel gevallen een bestemming wordt gezocht voor een 

bepaalde locatie (bv. herbestemmen van een voormalige vuilstortplaats), om te vormen. 

 

Beoordeling 

Voorliggend besluitgebied is niet gelegen in een gebied waarvoor van rijkswege een 

ruimtereservering geldt. Uitsluitend het nationale belang van een 'zorgvuldige afweging 

en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten', als 

vervat in de 'ladder voor duurzame verstedelijking', is van toepassing op onderhavig 

plan. Aan dit belang wordt navolgend getoetst. 

 

Conclusie 

Het planvoornemen is passend binnen de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van 

het Rijk. 

 

3.2.2 Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

In de nabije toekomst treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt 

alle huidige wetten over de leefomgeving. Daarbij hoort ook één Rijksvisie op de 

leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Vanwege het uitstel van de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet is de NOVI als structuurvisie uitgekomen onder 

de bestaande Wet ruimtelijke ordening (Wro). Zodra de Omgevingswet in werking is 

getreden, zal deze structuurvisie gelden als de Nationale Omgevingsvisie, zoals in de 

nieuwe wet is bedoeld. 

 

Nederland staat voor een aantal urgente opgaven, die zowel lokaal, nationaal als 

wereldwijd spelen. Daarbij kan gedacht worden aan de opgaven op het gebied van 

klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en 

woningbouw. Deze opgaven zullen Nederland flink veranderen. Door goed in te spelen 

op deze veranderingen kan Nederland vooroplopen en kansen verzilveren. Met de 

Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst 

en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. 

 

In de NOVI zijn deze maatschappelijke opgaven samengevat in vier prioriteiten: 

· ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie 

· duurzaam economisch groeipotentieel; 

· sterke en gezonde steden en regio’s 

· toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. 
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De NOVI heeft (nog) geen doorwerking naar dit plan. Op dit moment worden nog 

getoetst aan de  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (3.2.2). 

 

 

3.2.3 Besluit en ministeriële regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Barro, Rarro) 

 

Toetsingskader 

Het Rijk heeft in de hiervoor genoemde SVIR vastgesteld dat voor een beperkt aantal 

onderwerpen de bevoegdheid om algemene regels te stellen zou moeten worden 

ingezet. De SVIR bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd 

dat deze bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke 

besluitvormingsmogelijkheden op provinciaal en gemeentelijk niveau. Ten aanzien 

daarvan is een borging door middel van normstelling, gebaseerd op de Wet ruimtelijke 

ordening, gewenst. Die uitspraken onderscheiden zich in die zin dat van de provincies 

en de gemeenten wordt gevraagd om de inhoud daarvan te laten doorwerken in de 

ruimtelijke besluitvorming. Zij zijn dus concreet normstellend bedoeld en worden geacht 

direct of indirect door te werken tot op het niveau van de lokale besluitvorming, zoals 

de vaststelling van bestemmings- en wijzigingsplannen.  

 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die 

kaderstellende uitspraken. Op 30 december 2011 is het Barro in werking getreden met 

daarin een regeling voor een beperkt aantal onderwerpen. Op 1 oktober 2012 is het 

besluit aangevuld met regels voor de andere beleidskaders uit de SVIR en tevens uit 

het Nationaal Waterplan en het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening. Door 

de nationale belangen vooraf in bestemmingsplannen te borgen, wordt met het Barro 

bijgedragen aan versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen en 

vermindering van de bestuurlijke drukte. Een aantal onderwerpen is geregeld in de bij 

het Barro behorende Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro).  

 

Beoordeling 

Het besluitgebied is daarnaast volgens de kaarten van het Rarro gelegen binnen het 

radarverstoringsgebied van de radarstations Herwijnen en Woensdrecht. Rondom deze 

radarstations mogen geen bestemmingen worden opgenomen die het oprichten van 

bouwwerken mogelijk maken die door hun hoogte onaanvaardbare gevolgen kunnen 

hebben voor de werking van de radar. Als gevolg van het radarverstoringsgebied van 

radarstation Herwijnen geldt een maximale hoogtemaat van 90 meter voor op te richten 

windturbines. Met betrekking tot het radarverstoringsgebied van Woensdrecht geldt ter 

hoogte van Wouwse Plantage (gelegen op 4 kilometer van het radarstation) een 

maximale bouwhoogte van 65 meter voor alle bouwwerken. In het onderhavige plan 

worden geen windturbines of bouwwerken met een dergelijke hoogte mogelijk gemaakt. 

 

Voor het overige zijn er ten aanzien van het onderhavige besluitgebied geen regels uit 

het Barro en het Rarro van toepassing, aangezien er bij de onderhavige ontwikkeling 

geen nationale belangen of nationaal aangewezen gebieden zijn gemoeid. 

 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat de onderhavige ontwikkeling passend is binnen de 

regels zoals gesteld in het Barro en de Rarro. 
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3.2.4 Ladder voor duurzame verstedelijking (art. 3.1.6 lid 2 Bro) 

 

Toetsingskader 

Op 1 oktober 2012 is art. 3.1.6, lid 2 toegevoegd aan het Besluit ruimtelijke ordening 

(Bro); dit artikel bevat de 'ladder voor duurzame verstedelijking'. Met de toevoeging van 

dit artikel in het Bro is beoogd vanuit een oogpunt van ruimtelijke ordening ongewenste 

leegstand te vermijden en zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren 

(ECLI:NL:RVS:2017:353, r.o. 18.5). Op 1 juli 2017 is een wijziging van art. 3.1.6, lid 2 

Bro in werking getreden. Het Bro regelt thans dat 'de verantwoording van een juridisch 

verbindend ruimtelijk besluit van een decentrale overheid dat een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling mogelijk maakt, een beschrijving dient te bevatten van de behoefte aan 

die ontwikkeling. Tevens is geregeld dat indien het ruimtelijk besluit die ontwikkeling 

mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, de verantwoording een motivering 

dient te bevatten waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan 

worden voorzien'. De definiëring van enkele van de in het artikel genoemde begrippen 

in art. 1.1.1 Bro laat onverlet dat de 'ladder voor duurzame verstedelijking' als een 'open 

norm' is te kwalificeren. Dit houdt in dat de norm inhoudelijk open is en onder 

verschillende omstandigheden nader ingevuld moet worden. Sinds de inwerkingtreding 

van het artikel heeft de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) in haar 

jurisprudentie de norm veelvuldig ingevuld en daardoor verder begrensd. Op 28 juni 

2017 heeft de ABRvS een zogenoemde 'overzichtsuitspraak' gedaan 

(ECLI:NL:RVS:2017:1724, r.o. 2 t/m 12.8), waarin de dan geldende en op basis van de 

voornoemde wijziging te behouden jurisprudentielijnen nader uit een worden gezet. Op 

basis van deze jurisprudentielijnen kan de 'ladder voor duurzame verstedelijking' 

concreet worden toegepast.  
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Beoordeling 

Toepassing van de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ houdt een antwoord op de 

volgende rechtsvragen in. Indien een rechtsvraag positief kan worden beantwoord, 

dient de ‘ladder’ verder te worden doorlopen. Indien een rechtsvraag negatief wordt 

beantwoord, dan is de ‘ladder’ niet (verder) van toepassing dan wel kan niet aan de 

‘ladder voor duurzame verstedelijking’ worden voldaan.  

a. Voorziet het onderhavige besluit in een stedelijke ontwikkeling? 

b. Voorziet het onderhavige besluit in een nieuwe stedelijke ontwikkeling? 

c. Is er sprake van een behoefte aan de voorziene ontwikkeling? 

d. Is de voorziene ontwikkeling gelegen buiten bestaand stedelijk gebied? 

e. Is het mogelijk om de voorziene ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied te 

realiseren? 

 

a. Voorziet het onderhavige besluit in een stedelijke ontwikkeling? 

Uit de ‘overzichtsuitspraak’ van de ABRvS blijkt dat wanneer een ruimtelijk besluit 

voorziet in méér dan 11 woningen die gelet op hun onderlinge afstand als één 

woningbouwlocatie zijn aan te merken, deze ontwikkeling in beginsel als een stedelijke 

ontwikkeling dient te worden aangemerkt. Ten aanzien van andere vormen van gebruik 

van gronden dan ten behoeve van het wonen geldt dat indien het ruimtelijk besluit 

voorziet in een terrein met een ruimtebeslag van meer dan 500 m² of in een gebouw 

met een bruto-vloeroppervlakte groter dan 500 m², deze ontwikkeling in beginsel als 

een stedelijke ontwikkeling dient te worden aangemerkt.  

 

De onderhavige ruimtelijke onderbouwing maakt ter plaatse van het besluitgebied de 

bouw van één extra woning mogelijk. De ontwikkeling is daarom gelet op de omvang 

niet als ‘stedelijke ontwikkeling te classificeren. De ‘ladder voor duurzame 

verstedelijking’ behoeft niet verder te worden doorlopen. Wel is in paragraaf 3.4.2 

aangetoond dat de ontwikkeling passend is binnen de woningbouwopgave. Onderhavig 

project vindt plaats binnen bestaand stedelijk gebied, door het toevoegen van één extra 

woning aan de bestaande locatie. Indien getoetst wordt aan de vereisten uit de ‘ladder 

voor duurzame verstedelijking’, volgt dat hieraan evengoed wordt voldaan.  

 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat het voorliggende initiatief onder de gestelde ondergrens 

is gelegen. Derhalve hoeft niet te worden getoetst aan de ladder voor duurzame 

verstedelijking.   

 

 
3.3 Provinciaal beleid 

3.3.1 Omgevingsvisie Noord-Brabant, 2018 

Toetsingskader 

De Omgevingsvisie Noord-Brabant 'De Kwaliteit van Brabant, Visie op de Brabantse 

leefomgeving', is vastgesteld door Provinciale Staten op 14 december 2018. Aan de 

hand van de Omgevingsvisie geven Provinciale Staten aan wat de belangrijkste 

ambities voor de fysieke leefomgeving voor de komende jaren zijn. De Omgevingsvisie 

geldt als opvolger van de strategische elementen van eerdere provinciale plannen, 

zoals de structuurvisie, het verkeers- en vervoersplan, het milieu-en waterplan en de 
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natuurvisie. Voor wat betreft sectorale beleidsdoelen blijven de huidige plannen, 

waaronder de SVRO, vooralsnog gelden. 

 

In de aankomende Omgevingswet staan de waarden veiligheid, gezondheid en 

duurzame omgevingskwaliteit centraal. De Brabantse Omgevingsvisie voegt daar 

ambities aan toe voor vier hoofdopgaven: de energietransitie, een klimaatproof Brabant, 

Brabant als slimme netwerkstad en een concurrerende, duurzame economie. Voor elk 

van deze opgaven geeft de Omgevingsvisie aan wat de ambities op lange termijn zijn, 

te weten wat is er nodig om Brabant in 2050 een gezonde, veilige en prettige 

leefomgeving te laten zijn. Ook is een concreet tussendoel geformuleerd voor het jaar 

2030, om zo te kijken wat in dat jaar minimaal bereikt moet zijn om het lange termijndoel 

te kunnen halen. De Omgevingsvisie geeft ook aan op welke nieuwe manieren de 

provincie met betrokkenen wil samenwerken aan omgevingsvraagstukken en welke 

waarden daarbij centraal staan. 

 

Het bereiken van een gezonde leefomgeving is essentieel. Om die doelstelling kracht 

bij te zetten wordt de Brabantse Omgevingsscan vanaf de vaststelling van de 

Omgevingsvisie geïmplementeerd in de nieuwe werkwijze onder de Omgevingswet. 

Deze omgevingsscan is een instrument om invulling te geven aan de positie van 

gezondheid in de nieuwe bestuurspraktijk onder de Omgevingswet. 

 

Beoordeling 

Met de omgevingsvisie kiest de provincie er voor om haar rol te veranderen. Waar zij 

eerst concreet richting en sturing gaf aan de hand van min of meer concrete regels en 

uitgangspunten, gaat het nu meer om het beoordelen van initiatieven in ruimer verband 

en gericht op het behalen van doelen voor de leefomgeving waarbij een belangrijke rol 

voor de gemeente is weggelegd. De beoogde ontwikkeling is een voorbeeld van 

intensivering van ruimtegebruik. Op een bestaande woningbouwlocatie binnen de 

Wouwse Plantage worden extra woningen toegevoegd. Hiermee wordt de 

verkoopbaarheid van de gronden vergroot hetgeen ervoor zorgt dat er een kwalitatieve 

verbetering van de leefomgeving plaats vindt. Daarmee is het initiatief passend binnen 

de omgevingsvisie. 

  

Conclusie 

De gewenste ontwikkeling is passend binnen de Omgevingsvisie Noord-Brabant. 

 

 

3.4 Provinciaal beleid 

3.4.1 Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 2010 – partiële herziening 2014 

 

Toetsingskader 

De Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 2010 - partiële herziening 2014 (SVRO 2014) 

betreft een herziening van de op 1 oktober 2010 vastgestelde Structuurvisie Ruimtelijke 

Ordening 2010. De partiële herziening is door Provinciale Staten van Noord-Brabant op 

7 februari 2014 vastgesteld en is in werking getreden op 19 maart 2014. Deze 

structuurvisie geeft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 weer 

(met een doorkijk naar 2040). De visie is bindend voor het ruimtelijk handelen van de 

provincie. Het is de basis voor de wijze waarop de provincie de instrumenten inzet die 
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de Wet ruimtelijke ordening biedt. De genoemde visie in de partiële herziening is 

doorvertaald in de regels van de Verordening ruimte 2014. Daarnaast ondersteunt de 

structuurvisie het beleid op andere provinciale beleidsterreinen, zoals het economisch-

, mobiliteits-, sociaal-, cultureel-, milieu- en natuurbeleid. Het doel dat centraal staat in 

de SVRO is een goede woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners en bedrijven in 

Noord-Brabant.   

 

 
Combinatiekaart van de structurenkaart SVRO 2014 en een satellietfoto, waarop de projectlocatie 

is aangeduid met een rode ster (Bron:  ruimtelijkeplannen.nl, 2021). 

 

 

Beoordeling 

De projectlocatie is op de structurenkaart van de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 

aangeduid als ‘Kernen in het landelijk gebied. Binnen de stedelijke structuur streeft de 

provincie Noord-Brabant naar het volgende: 

▪ Concentratie van verstedelijking; 

▪ Inspelen op demografische ontwikkelingen; 

▪ Zorgvuldig ruimtegebruik; 

▪ Meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit; 

▪ Betere verknoping van stedelijke ontwikkelingen aan de infrastructuur; 

▪ Versterking van de economische clusters. 

  

Voor onderhavig project geldt met name het accent dat de provincie in het ruimtelijk 

beleid legt op zorgvuldig ruimtegebruik; de provincie wil de groei en de spreiding van 

het stedelijk ruimtebeslag afremmen. Dit betekent dat het voorkomen van verdere 

aantasting van het buitengebied centraal staat. Het accent ligt dan ook op inbreiden en 

herstructureren. Het aansnijden van nieuwe ruimte voor verstedelijking is pas aan de 

orde, als gebleken is dat de bouwopgave voor wonen en werken niet binnen bestaand 

bebouwd gebied kan worden gerealiseerd, ook niet in andere kernen of op andere 

bedrijventerreinen binnen de betreffende gemeente, wat betreft wonen, en binnen de 

betreffende landelijke regio, wat betreft werken. Als toch nieuw ruimtebeslag nodig is, 

kan dit alleen daar waar, gelet op de ruimtelijke kwaliteiten binnen dat gebied, 
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verantwoorde uitbreidingsmogelijkheden liggen. Ruimtelijke karakteristieken en 

kwaliteiten worden dus meer bepalend voor de wijze waarop de (economische) 

dynamiek in de landelijke regio’s haar plek krijgt.  

  

De beoogde ontwikkeling is een voorbeeld van intensivering van ruimtegebruik. Op een 

bestaande woningbouwlocatie binnen de Wouwse Plantage worden één extra woning 

toegevoegd. Zodoende draagt het plan bij aan het doel om verstedelijking zo veel 

mogelijk te concentreren en om zorgvuldig met de ruimte om te gaan.  

 

Conclusie 

De gewenste ontwikkeling is passend binnen de provinciale structuurvisie. 

 

3.4.2 Interim omgevingsverordening Noord-Brabant 

Toetsingskader 

In de Omgevingsvisie zijn de strategische doelen van het provinciale beleid voor de 

langere termijn aangegeven. Het beleid en de daartoe te treffen maatregelen zijn 

uitgewerkt in programma's en waarden worden beschermd via de 

omgevingsverordening. Per 25 oktober 2019 is de nieuwe Interim 

omgevingsverordening Noord-Brabant (Iov N-B) vastgesteld. Provincies zijn verplicht 

om een omgevingsverordening te hebben voordat de Omgevingswet per 2021 ingaat. 

Met een Interim omgevingsverordening zet de provincie Noord-Brabant een eerste stap 

op weg naar de definitieve omgevingsverordening. 

 

De Interim omgevingsverordening bevat geen nieuwe regels, maar voegt bestaande 

regels uit zes bestaande verordeningen samen, waaronder de Verordening Noord-

Brabant. Met de Interim omgevingsverordening zet de provincie een eerste stap om de 

regels beter te laten aansluiten bij de werkwijze van de Brabantse Omgevingsvisie en 

de Omgevingswet. De Interim omgevingsverordening zorgt ervoor dat de provincie en 

partijen waar ze mee samenwerkt ervaring kunnen opdoen met die nieuwe werkwijze, 

waarbij er meer ruimte is om goede initiatieven van inwoners, ondernemers en andere 

overheden te ondersteunen en maatwerk toe te passen. 

 

Beoordeling 

Voorliggend besluitgebied is binnen de Iov gelegen binnen het ‘Stedelijk gebied’. Ten 

aanzien van onderhavig initiatief zijn er meerdere sporen die gevolgd moeten worden 

in het kader van de toetsing aan de Interim omgevingsverordening. Ten eerste moet 

worden voldaan aan de regels voor een duurzame stedelijke ontwikkeling, zoals 

opgenomen in artikel 3.42 van de Iov. Daarnaast moet worden voldaan aan de 

basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies, zoals opgenomen in 

paragraaf 3.1.2 Iov. De toetsing wordt hierna uitgevoerd.  

 

Artikel 3.42 Duurzame stedelijke ontwikkeling 

Toetsingskader 

Een bestemmingsplan dat voorziet in de ontwikkeling van een locatie voor wonen, 

werken of voorzieningen ligt binnen Stedelijk gebied en bevat een onderbouwing dat: 

a. de ontwikkeling past binnen de regionale afspraken, bedoeld in afdeling 5.4 

Regionaal samenwerken; 

b. het een duurzame stedelijke ontwikkeling is. 
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Een duurzame stedelijke ontwikkeling voor wonen, werken of voorzieningen: 

a. bevordert een goede omgevingskwaliteit met een veilige en gezonde 

leefomgeving; 

b. bevordert zorgvuldig ruimtegebruik, waaronder de transformatie van verouderde 

stedelijke gebieden; 

c. geeft optimaal invulling aan de mogelijkheden voor productie en gebruik van 

duurzame energie; 

d. houdt rekening met klimaatverandering, waaronder het tegengaan van hittestress 

en voldoende ruimte voor de opvang van water; 

e. geeft optimaal invulling aan de mogelijkheden voor duurzame mobiliteit; 

f. draagt bij aan een duurzame, concurrerende economie. 

 

Beoordeling 

Onderhavige ontwikkeling betreft het planologisch toevoegen van één vrijstaande 

woning in het bestaand stedelijk gebied van de kern Wouwse Plantage. De 

voorgenomen ontwikkeling bevordert zorgvuldig ruimtegebruik in de vorm van 

woningbouw in bestaande stedelijk gebied. De nieuwbouw van woningen is toegestaan 

binnen het stedelijk gebied als bepaald in artikel 3.42 Iov. 

 

Op 30 november 2018 hebben overlegpartners van de regio West-Brabant West in 

beleidsdocument “Perspectief op wonen en woningbouw West-Brabant West 2019” 

vastgesteld. Daarin staat een actuele visie van de subregio West op de toekomstige 

ontwikkelingen op de regionale woningmarkt. Het regionale perspectief is een 

doorontwikkeling van de eerdere Regionale Agenda Wonen. 

 

In het kader van een duurzaam verstedelijkingsbeleid legt de regio prioriteit bij 

zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik. Daarbij is het van belang om de gemeentelijke 

woningbouwprogramma’s in te zetten op binnenstedelijke (transformatie)locaties en 

voor het herbestemmen van leegstaand vastgoed. Naast specifieke aandacht voor 

herstructurerings- en transformatieopgaven wil de subregio West meer nadruk leggen 

op de bestaande woningvoorraad, met verduurzaming van de voorraad en het geschikt 

maken van woningen en de woonomgeving voor mensen met een zorgvraag. Voor wat 

betreft de nieuwbouwopgave wil de regio inzetten op een vraaggericht, flexibel 

planaanbod met ruimte voor nieuwe woonvormen. 

 

Het beleid van de gemeente Roosendaal is al jaren om zich primair te richten op het 

versterken van het bestaand stedelijk gebied. In haar woningbouwprogrammering staan 

dan ook vrijwel uitsluitend binnenstedelijke (her)ontwikkelingslocaties (circa 95%). 

Vanuit de actuele woningbehoefteprognose bestaat er flexibiliteit voor nieuwe 

initiatieven aanvullend op de huidige programmering. Binnenstedelijk zijn hiervoor nog 

ruime mogelijkheden en potenties aanwezig. 
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Prognose woningbehoefte en woningbouwplannen. Bron: Perspectief op wonen en woningbouw 

West-Brabant West 2019, 30 november 2018. 

 

 

Uit de bovenstaande figuur blijkt dat binnenstedelijk 2.400 woningen in harde en zachte 

plannen zijn vastgelegd. Binnenstedelijk resteert nog een woningbouwopgave van 750 

nieuwbouwwoningen voor de jaren 2018 - 2028. Met onderhavig plan voor één nieuwe 

woning in bestaand stedelijk gebied wordt deels tegemoet gekomen aan de 

woningbouwopgave in het binnenstedelijk gebied van Roosendaal.  

 

Conclusie 

Onderhavig initiatief voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden in artikel 3.42 Iov.  

 

Artikel 3.5, 3.6, 3.7 en 3.8: Basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies 

Toetsingskader 

In de basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies (paragraaf 3.1.2 Iov) 

is in artikel 3.5 opgenomen dat een bestemmingsplan bij de evenwichtige toedeling van 

functies invulling geeft aan een goede omgevingskwaliteit met een veilige, gezonde 

leefomgeving. Voor een goede omgevingskwaliteit en een veilige, gezonde 

leefomgeving wordt rekening gehouden met:  

a. zorgvuldig ruimtegebruik;  

b. de waarden in een gebied door toepassing van de lagenbenadering; 

c. meerwaardecreatie. 

 

Ad a) - Zorgvuldig ruimtegebruik:  

1. Zorgvuldig ruimtegebruik houdt in dat:  

a. de toedeling van functies in beginsel plaatsvindt binnen bestaand 

ruimtebeslag voor bebouwing, behalve in de gevallen dat:  

▪  nieuwvestiging mogelijk is op grond van de bepalingen in dit hoofdstuk; 
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▪  er feitelijk of vanuit kwalitatieve overwegingen onvoldoende ruimte is en 

uitbreiding, al dan niet gelijktijdig met de vestiging van een functie, op 

grond van de bepalingen in dit hoofdstuk is toegestaan;  

b. bij stedelijke ontwikkeling toepassing is gegeven aan artikel 3.1.6, tweede lid, 

van het Besluit ruimtelijke ordening (ladder voor duurzame verstedelijking);  

c. gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere permanente voorzieningen 

worden geconcentreerd binnen een bouwperceel. 

2. Onder bestaand ruimtebeslag voor bebouwing wordt verstaan bestaand stedelijk 

gebied of een bestaand bouwperceel. 

 

Ad b) - Toepassing van de lagenbenadering  

1. De toepassing van de lagenbenadering omvat het effect van de ontwikkeling op de 

lagen in onderlinge wisselwerking met elkaar en het actief benutten van de factor 

tijd. 

2. De lagenbenadering omvat de effecten op:  

a. de ondergrond, zoals de bodem, het grondwater en archeologische waarden; 

b. de netwerklaag, zoals infrastructuur, natuurnetwerk, energienetwerk, 

waterwegen waaronder een goede, multimodale afwikkeling van het 

personen- en goederenvervoer.  

c. de bovenste laag zoals cultuurhistorische en landschappelijke waarden, de 

omvang van de functie en de bebouwing, de effecten op bestaande en 

toekomstige functies, de effecten op volksgezondheid, veiligheid en milieu.  

3. Door de factor tijd actief te benutten wordt rekening gehouden met de 

herkomstwaarde, vanuit het verleden, de (on)omkeerbaarheid van optredende 

effecten en de toekomstwaarde gelet op duurzaamheid en toekomstbestendigheid. 

 
Ad c) - meerwaarderecreatie 

1. Meerwaardecreatie omvat een evenwichtige benadering van de economische, 

ecologische en sociale aspecten die in een gebied en bij een ontwikkeling zijn 

betrokken, waaronder:  

a. de mogelijkheid om opgaven en ontwikkelingen te combineren waardoor er 

meerwaarde ontstaat;  

b. de bijdrage van een ontwikkeling aan andere opgaven en belangen dan die 

rechtstreeks met de ontwikkeling gemoeid zijn.  

2. De fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit, bedoeld in artikel 3.9 

Kwaliteitsverbetering landschap kan deel uitmaken van de meerwaardecreatie. 

 

Beoordeling 

Voorwaarden ad a: 

a. De toedeling van functies dient in beginsel plaats te vinden binnen bestaand 

ruimtebeslag voor bebouwing. Met onderhavig planvoornemen wordt een nieuw 

hoofdgebouw toegevoegd op een plaats waar nu alleen bijbehorende bouwwerken 

zijn toegestaan. Het bestaand bebouwd gebied wordt daarmee intensiever benut.  

b. Bij een stedelijke ontwikkeling dient toepassing te worden gegeven aan de ladder 

voor duurzame verstedelijking. Hieraan is in paragraaf 3.2.3 getoetst. 

c. Gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere permanente voorzieningen dienen 

te worden geconcentreerd binnen een bouwperceel. De nieuwbouw wordt 

geconcentreerd in het besluitgebied gerealiseerd. Bij de doorvertaling van de 
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omgevingsvergunning naar een bestemmingsplan dient ter plaatse van het nieuwe 

hoofdgebouw een definitief bouwvlak opgenomen te worden.   

 

Voorwaarden ad b: 

a. Toepassing van de lagenbenadering omvat de effecten op de ondergrond. In 

hoofdstuk 4 van onderhavige ruimtelijke onderbouwing wordt ingegaan op deze 

effecten.  

b. Toepassing van de lagenbenadering omvat de effecten op de netwerklaag. Voor 

onderhavig initiatief behoeft geen nieuwe infrastructuur te worden aangelegd. Voor 

het overige heeft het planvoornemen geen effect op een natuurnetwerk, het 

energienetwerk en waterwegen. De afwikkeling van het verkeer is beschreven in 

paragraaf 2.3.  

c. Toepassing van de lagenbenadering omvat de effecten op de bovenste laag. De 

effecten op het milieu zijn beschreven in hoofdstuk 4. Voor het overige wordt geen 

effect verwacht op de bovenste laag. 

 

Voorwaarden ad c: 

Er dient rekening te worden gehouden met meerwaardecreatie. Hiervoor geldt dat met 

onderhavig initiatief invulling sprake is van een verdichting van een bestaand 

woongebied. Daarbij is sprake van een verbetering in het straatbeeld. De toe te voegen 

woning vormt een meerwaarde voor de leerfbaarheid van Wouwse Plantage. 

 

 

3.5 Gemeentelijk beleid 

3.5.1 Structuurvisie Roosendaal 2025 

 

Toetsingskader 

De Structuurvisie Roosendaal 2025 is op 13 maart 2013 vastgesteld door de 

gemeenteraad van Roosendaal. De gemeente hanteert daarbij de 

beleidsuitgangspunten dat er sprake moet zijn van een duurzame ontwikkeling van een 

compact, compleet en verbonden Roosendaal en van een haalbare en betaalbare 

lokale ruimtelijke ordening.  

 

Voor het aspect ‘wonen’ wordt daarnaast aangegeven dat er gebouwd dient te worden 

binnen de stedelijke contouren van de stad om zo bestaande infrastructuren te 

benutten. Ook wordt gerefereerd aan de provinciale prognoses waaruit blijkt dat 

Roosendaal tot 2025 nog ruimte heeft om extra woningen te realiseren. Daarbij wordt 

opgemerkt dat toevoegingen aan de voorraad strategisch van aard moeten zijn en 

noodzakelijke veranderingen in de voorraad niet in de weg mogen staan. In de 

bestaande voorraad dient een speciale focus te liggen op het aanpassen van de 

bestaande woningvoorraad op de toekomstige woningbehoefte. Het grootste deel 

daarvan is particulier woningbezit. Ook dienen bestaande wijken en dorpen een 

gevarieerd woningaanbod en gevarieerde woningmilieus te bieden. Verder staan 

toevoegingen aan de woningvoorraad in het teken van de versterking van de bestaande 

woningvoorraad en sluiten ze aan bij de wijkperspectieven. 
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Beoordeling  

Onderhavig initiatief betreft het toevoegen van één woning aan een bestaand 

woningbouwproject. Het initiatief is op zichzelf beschouwd kleinschalig van aard en 

wordt gerealiseerd binnen de bestaande stedelijke contouren. Met het toevoegen van 

de woning wordt de bestaande woningvoorraad versterkt, aangezien op deze manier 

beter kan worden ingespeeld op de marktvraag. De omvang van het plan is dermate 

klein dat het overige initiatieven binnen de gemeente niet in de weg staat. 

 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat de onderhavige ontwikkeling passend is binnen de 

Structuurvisie Roosendaal 2025.  
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4 PLANOLOGISCH RELEVANTE (MILIEU)ASPECTEN 

 

4.1 Inleiding 

Toetsing juncto art. 3.1.6 Bro 

Volgens artikel 3.2 van de Algemene wet bestuursrecht dient een bestuursorgaan bij de 

voorbereiding van een besluit, zoals het verlenen van een omgevingsvergunning, de 

nodige kennis te vergaren omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen. In 

artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening is bepaald dat de uitkomsten van dit 

onderzoek worden neergelegd in een toelichting bij dit besluit. Ten behoeve van 

onderhavig project heeft onderzoek plaatsgevonden naar een aantal planologische- en 

milieuaspecten. Hieronder wordt verslag gedaan van de uitkomsten van het gepleegde 

onderzoek.  

 

Achtereenvolgens worden behandeld: 

▪ bodem; 

▪ waterhuishouding; 

▪ cultuurhistorie; 

▪ archeologie; 

▪ natuur; 

▪ flora en fauna; 

▪ geluid; 

▪ bedrijven en milieuzonering; 

▪ externe veiligheid; 

▪ luchtkwaliteit; 

▪ kabels en leidingen; 

▪ milieueffectrapportage en vormvrije m.e.r.-beoordeling. 

 

 

4.2 Bodem 

Toetsingskader 
Op basis van art. 3.1.6, lid 1 onder f Bro geldt dat in een toelichting op een ruimtelijk 

besluit de inzichten over de uitvoerbaarheid van dat besluit worden neergelegd. Ten 

aanzien van het aspect bodemkwaliteit staat, op basis van vaste jurisprudentie van de 

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS), voorop dat de vaststelling van 

de aanwezigheid van verontreinigingen in de bodem, de noodzaak van sanering van 

verontreinigde locaties en de wijze waarop deze saneringen moeten worden uitgevoerd, 

zijn geregeld in afzonderlijke wetgeving met eigen procedures. Dat doet er niet aan af 

dat het bevoegd gezag het ruimtelijk besluit pas kan nemen indien, voor zover 

redelijkerwijs valt in te zien, een eventuele bodemverontreiniging niet aan de 

uitvoerbaarheid in de weg staat (22 december 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO8297, r.o. 

2.18.4; 27 juni 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW9569, r.o. 2.10.3). Daarbij geldt als 

uitgangspunt dat de bodem in principe geschikt dient te zijn voor de beoogde functie. 

De bodemkwaliteit mag geen onaanvaardbaar risico vormen voor de gebruikers van de 

bodem. 
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Beoordeling 

Door AquaTerra-KuiperBurger is in 2009 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 

ter plaatse van de projectlocatie. In 2011 is op basis van de resultaten van dit onderzoek 

een aanvullend asbestonderzoek uitgevoerd door Milieutechnisch adviesbureau RSK – 

EMN. De bodem is vervolgens vrijgegeven voor de beoogde woningbouw. Met het 

onderhavige planvoornemen wordt de bouw van één extra woning mogelijk gemaakt. 

Gelet hierop en gezien het feit dat het uitgevoerde bodemonderzoek verouderd is, is 

door Wematech Bodem Adviseurs in 2018 een nieuw verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd. Het besluitgebied is gelegen binnen het onderzoeksgebied van dit 

onderzoek, dat als bijlage 1 bij deze ruimtelijke onderbouwing is gevoegd.   

 

Op basis van het onderzoek wordt geconcludeerd dat de bovengrond licht verontreinigd 

is met PAK en plaatselijk licht verontreinigd met lood. De ondergrond is niet 

verontreinigd. Het grondwater is licht verontreinigd met zink. De bovengrond voldoet 

plaatselijk aan de achtergrondwaarde en aan de klasse wonen (en indicatief als toe te 

passen bodem voldoet aan klasse industrie). De ondergrond voldoet aan de 

achtergrondwaarde. 

 

Voor een formeel oordeel van de toepassingsmogelijkheden van de vrijkomende grond 

(hergebruik) dient voldaan te worden aan hetgeen wat beschreven staat in de Regeling 

en het Besluit bodemkwaliteit (aanwezigheid bodemfunctiekaart en/of AP04 

onderzoek). Vooralsnog dienen voor de overtollige grond, afkomstig van de 

onderzoekslocatie, de eisen van het binnen de gemeente van toepassing zijnde beleid 

in acht genomen te worden. 

 

Gezien de verkregen resultaten van het onderzoek dient de gestelde hypothese "niet 

verdachte locatie" formeel gezien verworpen te worden. Gezien de geringe 

overschrijdingen en het van nature voorkomen van verhoogde achtergrondgehaltes in 

het grondwater is het echter gerechtvaardigd de gestelde hypothese te accepteren. Op 

basis van het historisch onderzoek, de zintuiglijke beoordeling van de grond- en 

grondwatermonsters en de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek kan 

gesteld worden dat binnen de huidige functieklasse geen gebruiksbeperkingen hoeven 

te worden gesteld aan de onderzoekslocatie. De verkregen resultaten geven geen 

aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek. 

 

Conclusie 

Op basis van de uitgevoerde bodemonderzoeken wordt geconcludeerd dat het aspect 

bodem geen belemmeringen vormt voor onderhavig initiatief. 

 

 

4.3 Waterhuishouding 

Toetsingskader 

In ruimtelijke plannen dient aandacht besteed te worden aan waterhuishoudkundige 

aspecten. Daarbij staan naast een duurzaam waterbeheer de integrale afweging en het 

creëren van maatwerk voorop. Water moet altijd bekeken worden in het licht van het 

watersysteem of stroomgebied waarin een stad of een dorp ligt. Een goede afstemming 

van waterbeleid en ruimtelijke ordening, ook in het direct aangrenzende gebied, is 

daarom noodzakelijk. De integratie van water in ruimtelijke plannen vindt plaats via de 
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zogenaamde watertoets. Concreet betekent de watertoets, dat een plan een 

zogenaamde waterparagraaf dient te bevatten, die keuzes ten aanzien van de 

waterhuishoudkundige aspecten gemotiveerd beschrijft. Daarin dient een wateradvies 

van de waterbeheerder te worden meegenomen. De watertoets is wettelijk verankerd 

in artikel 3.1.6 lid 1, sub b Bro. 

 

Beleid provincie Noord-Brabant 

Vigerend is het Provinciale Milieu- en Waterplan 2016 – 2021 (PWMP) van 18 

december 2015. Het PMWP is de structuurvisie voor o.a. het aspect water op grond van 

de Wet ruimtelijke ordening. Het plan bevat de verplichte onderdelen vanuit de 

Europese Kaderrichtlijn Water. Behalve dat het PMWP de uitgangspunten aangeeft 

voor het waterbeleid van waterschappen en gemeenten, toetst de provincie aan de 

hand van dit plan ook of de plannen van de waterschappen passen in het provinciale 

beleid. Als algemene uitgangspunten zijn onder andere te noemen de scheiding van 

relatief schone en vuile waterstromen en het benutten van mogelijkheden voor infiltratie 

en/of conservering van hemelwater. 

 

Beleid Waterschap Brabantse Delta 

Het besluitgebied is gelegen binnen het stroomgebied van waterschap Brabantse Delta. 

De visie van waterschap Brabantse Delta is vervat in het Waterbeheerplan 2016 – 2021 

en kent een geldigheid vanaf 22 december 2015. Het waterschap richt zich hierbij op 

een doelmatig waterbeheer als motor voor een economische en ecologisch krachtige 

regio. Speerpunten uit het waterbeheerplan zijn klimaatadaptatie, innovaties, ruimtelijke 

ontwikkelingen, toekomstig medegebruik en het tegengaan van verdroging. Deze 

ontwikkelingen geven aanleiding tot nieuwe accenten: 

▪ het nationale Deltaprogramma voor waterveiligheid en de versterking van de dijken 

langs de Rijkswateren en de regionale rivieren; 

▪ het optimaliseren van de zoetwatervoorziening met het oog op de toenemende 

droogte; 

▪ inzet op bewustwording van watergebruikers zodat hun inzicht groeit over wat ze 

zelf aan waterbeheer kunnen bijdragen; 

▪ helderheid over zowel beperkingen als mogelijkheden voor de gebruiksfuncties 

van het watersysteem; 

▪ het verbeteren van de waterkwaliteit in een meer integrale, gebiedsgerichte 

uitvoeringsstrategie (combineren van verbeteren van de waterstanden, 

onderhouden van sloten en treffen van inrichtingsmaatregelen); 

▪ afvalstoffen steeds meer inzetten als waardevolle grondstoffen zoals terugwinning 

van fosfaat en productie van bioplastic uit afvalwater; 

▪ een duurzame energiewinning. 

 

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 waterschap 

Brabantse Delta 2015 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. Veelal is voor deze ingrepen een 

watervergunning van het waterschap benodigd.  
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De waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel hebben in de Noord-

Brabantse Waterschapsbond (NBWB) besloten om de keuren te uniformeren en 

tegelijkertijd te dereguleren. Hierbij is aangehaakt bij het landelijke uniformeringsproces 

van de Unie van Waterschappen. Er is conform het nieuwe landelijke model een sterk 

gedereguleerde keur opgesteld, met bijbehorende algemene regels en beleidsregels. 

Deze zijn voor de drie waterschappen gelijkluidend. De nieuwe uniforme keuren zijn 

gezamenlijk in werking getreden op 1 maart 2015. In de nieuwe keur is opgenomen dat 

het in beginsel verboden is om zonder vergunning neerslag door toename van verhard 

oppervlak of door afkoppelen van bestaand oppervlak, tot afvoer naar een 

oppervlaktewaterlichaam te laten komen. Dit verbod is van toepassing tenzij: 

a. het afkoppelen van verhard oppervlak maximaal 10.000 m² is, of; 

b. de toename van verhard oppervlak maximaal 2.000 m² is, of; 

c. de toename van verhard oppervlak bestaat uit een groen dak. 

d. de toename van verhard oppervlak tussen 2.000 m² en 10.000 m² is en 

compenserende maatregelen zijn getroffen om versnelde afvoer van hemelwater 

tegen te gaan, in de vorm van een voorziening met een minimale retentiecapaciteit 

conform de rekenregel: 

 

Benodigde retentiecapaciteit (in m³) = toename verhard oppervlak (in m²) x 

gevoeligheidsfactor x 0,06 

 

Daarbij dient de voorziening te voldoen aan de volgende voorschriften: 

a. de bodem van de voorziening dient boven de gemiddelde hoogste 

grondwaterstand (GHG) te liggen; 

b. de afvoer uit de voorziening via een functionele bodempassage naar het 

grondwater en/of via een functionele afvoerconstructie naar het oppervlaktewater 

plaatsvindt. Indien een afvoerconstructie wordt toegepast, dient deze een diameter 

van 4 cm te hebben; 

c. daarnaast moet er altijd een overloopconstructie zijn om uitspoeling naar de sloot 

te voorkomen. 

 

Voor het overige zijn er in de keur diverse regels opgenomen om gebieden met een 

specifieke functie te beschermen, zoals de attentiegebieden en invloedsgebieden 

Natura 2000. Er geldt een specifiek beschermingsregime, afhankelijk van het type 

gebied en de ligging in of nabij een beschermd gebied. 

 
Gemeentelijk beleid: het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2020-2023 

Sinds het in werking treden van het Bestuursakkoord Water (2010) werken de 

gemeente Roosendaal samen met waterschap Brabantse Delta, gemeenten Bergen op 

Zoom, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen en Woensdrecht en ook de waterbedrijven 

Brabant Water en Evides binnen het samenwerkingsverband Waterkring West. Door 

samen op te trekken en kennis te delen kunnen we de waterketen zo optimaal mogelijk 

inrichten en profiteren van elkaars expertise en capaciteit. Vanuit de Waterkring West 

wordt gestuurd op kwaliteit, kwetsbaarheid, kostenbesparing en klimaatadaptatie. Op 5 

september 2019 heeft de gemeente Roosendaal haar Verbreed Gemeentelijk 

Rioleringsplan (VGRP) 2020 - 2023 vastgesteld, tot stand gekomen met de diverse 

waterpartners. Dit strategisch beheerplan betreft een actualisatie van het VGRP 2014 - 

2019 op basis van gezamenlijke wensen, ambities en beleidskeuzes. Ook de financiële 

aspecten zijn herzien op basis van nieuwe inzichten en informatie. In het VGRP zijn de 
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zorgplichten van de gemeente Roosendaal vastgesteld inzake afval-, hemel- en 

grondwater.  

 

Het VGRP vervult vier hoofdfuncties: 

▪ Overzicht beleidskeuzes en ambities ten aanzien van stedelijk afvalwater, 

hemelwater en grondwater; 

▪ Interne afstemming met andere vakdisciplines binnen de gemeentelijke organisatie 

en met de waterpartners; 

▪ Externe afstemming met burgers en bedrijven; 

▪ Continuïteit en voortgangsbewaking. 

 

In het VGRP 2020 - 2023 zijn de doelstellingen voor de komende jaren vastgesteld. 

Daarbij is op basis van de gekozen strategie op hoofdlijnen aangegeven welke 

maatregelen uitgevoerd moeten worden om de gestelde doelen te bereiken en welke 

(financiële) middelen daarvoor nodig zijn. Hierbij worden ook de gevolgen voor de 

rioolheffing voor burgers en bedrijven aangegeven. Op welke wijze de noodzakelijke 

maatregelen, zoals rioleringsvervanging of hydraulische maatregelen, zullen worden 

uitgevoerd, worden in latere operationele plannen opgenomen. 

 

Met het VGRP wordt invulling gegeven aan de wettelijke zorgplichten afval-, hemel- en 

grondwater (de basisopgave). In het verlengde hiervan heeft de gemeente Roosendaal 

de ambitie om, binnen de reikwijdte van de zorgplichten, bij te dragen aan 

gemeenschappelijke doelen zoals klimaatadaptatie (kadernota Roosendaal 

Natuurstad), duurzaamheid en een gezonde leefomgeving. In het kader van het werken 

aan klimaatbestendigheid wordt de kans bij nieuwe ontwikkelingen aangegrepen om 

ook op particulier terrein waterberging aan te leggen (60 mm op eigen terrein, afvoer in 

minimaal 24 uur). 

 

Beoordeling 

Het voorliggend initiatief is erop gericht om de verkaveling binnen het besluitgebied te 

wijzigen. Er wordt één extra woning opgericht. Deze aanpassing is marginaal, echter 

toch zal de verhardingssituatie als gevolg van het planvoornemen wijzigen. De 

oppervlakte aan verharding neemt ter plaatse toe met circa 100 m2. Volgens de eisen 

van het waterschap Brabantse Delta behoeft in dit geval niet te worden voorzien in de 

aanleg en instandhouding van een retentievoorziening. 

 

De rekenregel behorend bij het gemeentelijk beleid is gelijk aan de rekenregel van het 

waterschap, echter dient conform dit beleid waterberging aangelegd te worden voor 

elke toename aan verharding. In onderhavig geval betreft de toename aan verharding 

circa 100 m2. Met als uitgangspunt een berging van 60 mm op eigen terrein, komt dit 

neer op een bergingseis van 100 x 0,06 = 6 m3 waterberging. Op het eigen terrein is 

voldoende ruimte aanwezig om aan deze bergingseis te kunnen voldoen. 

 

Het huishoudelijk afvalwater wordt afzonderlijk ingezameld en afgevoerd naar het 

bestaande gescheiden stelsel in de wijk. Ten aanzien van het materiaalgebruik dienen 

geen uitlogende bouwmaterialen zoals lood, koper, zink en zacht PVC te worden 

toegepast. Dit om verontreiniging van het hemelwater voorkomen. 
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Uit de kaarten behorende bij de Keur waterschap Brabantse Delta volgt dat de locatie 

niet is gelegen binnen beschermd gebied. Er gelden derhalve geen bijzondere regels 

hieromtrent. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsnede keurkaart Keur waterschap Brabantse Delta, waarop de projectlocatie is weergegeven 

met een rode ster. 

 

Conclusie  

De ontwikkeling respecteert de waterhuishouding en -kwaliteit. Het aspect water vormt 

geen belemmering voor onderhavig plan. 

 

 

4.4 Cultuurhistorie 

 
Toetsingskader 

In de toelichting van het bestemmingsplan dient een beschrijving te worden opgenomen 

hoe met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond 

aanwezige of te verwachten monumenten rekening wordt gehouden (artikel 3.1.6, lid 5 

Bro). De opsteller en vaststeller van het bestemmingsplan is daarmee dus verplicht om 

breder te kijken dan alleen naar het facet archeologie. Ook de facetten historische 

(steden)bouwkunde en historische geografie dienen te worden meegenomen in de 

belangenafweging. Hierbij gaat het om zowel beschermde als niet formeel beschermde 

objecten en structuren. 

 

Beleid provincie Noord-Brabant 

In de provincie Noord-Brabant dienen in het kader van het behoud van waardevolle 

cultuurhistorische elementen, ruimtelijke plannen te worden getoetst aan de 

Cultuurhistorische Waardenkaart.  
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Uitsnede Cultuurhistorische Waardenkaart waarop de projectlocatie is weergegeven met een 

rode ster (Bron: Provincie Nood-Brabant, 2021).   

 

 

Beleid gemeente Roosendaal 

In 2007 heeft de gemeente Roosendaal de beleidsnota ‘Toekomst voor het verleden’ 

vastgesteld. Deze integrale nota ziet op alle fysiek-ruimtelijke aspecten van de 

cultuurhistorie binnen de gemeente. De nota omvat alleen tastbare cultuurhistorisch 

waardevolle aspecten in of bovenop de bodem. Deze aspecten bestaan uit (delen van) 

gebouwen, archeologische vondsten, waardevolle archeologische gebieden en vanuit 

cultuurhistorische overweging waardevol groen, zoals monumentale bomen of 

historische parken. 

 

Beoordeling 

Uit de provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart blijkt dat het besluitgebied is 

gelegen binnen een zone die wordt gekenmerkt door de historische stedenbouw. Het 

gebied wordt getypeerd door de lineaire bebouwingsstructuur en de bebouwing die 

veelal eenlaags en vrijstaand is. Het betreft hier echter voornamelijk de bebouwing aan 

de Plantagebaan. Voorliggend initiatief heeft een beperkte relatie tot deze weg. 

 

Het besluitgebied is verder gelegen binnen de cultuurhistorische regio West-Brabantse 

Venen. In deze regio stond eeuwenlang de winning en het transport van turf centraal. 

Dankzij de ontginning van het veen werd ontwikkeling van het gebied mogelijk gemaakt. 

Op de afgeveende gronden werden nieuwe dorpen gesticht en landgoederen, 

landbouwgronden en productiebossen aangelegd. De strategie voor dit gebied is vooral 

gericht op het behoud en versterking van de dragende structuren van de regio en de 

cultuurhistorische waarden in hun samenhang verder ontwikkeling, beschermen en 

toeristisch recreatief ontsluiten. Onderhavig plan is zodanig kleinschalig van aard, dat 

het op zichzelf beschouwd onvoldoende kan bijdragen aan de cultuurhistorische 

waarden van het gebied. Het voorgenomen initiatief tast de waarden echter ook niet 
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aan. Voor het overige geldt dat er geen cultuurhistorische waarden in of nabij de 

projectlocatie aanwezig zijn. 

 

Conclusie 

Het voorliggend initiatief heeft geen gevolgen voor het aspect cultuurhistorie.  

 

 

4.5 Archeologie 

Toetsingskader 

In Europees verband is het zogenaamde ‘Verdrag van Malta’ tot stand gekomen. De 

uitgangspunten van dit verdrag dienen te worden vertaald in nationale wetgeving. In 

Nederland heeft deze vertaling plaatsgevonden in de Erfgoedwet, welke in werking is 

getreden op 1 juli 2016. Ten aanzien van het aspect ‘archeologie’ is in art. 9.1, lid 1 van 

de Erfgoedwet, welk artikel een deel van het overgangsrecht regelt, bepaalt dat tot het 

tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt onder meer Hoofdstuk V, paragraaf 

1 van de inmiddels vervallen Monumentenwet 1988 van toepassing blijft. In Hoofdstuk 

V, paragraaf 1 is vastgelegd dat een gemeente in de ruimtelijke besluitvorming (w.o. 

bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor planologisch afwijken) rekening 

dient te houden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten 

(artt. 38a t/m 41 Monw 1988). Daartoe kan de gemeente in dat besluit regels stellen, 

bijvoorbeeld tot het doen van archeologisch onderzoek. Het al dan niet stellen van 

regels ten aanzien van archeologie dient te rusten op voldoende informatie over de 

archeologische situatie (ECLI:NL:RVS:2011:BU7102, r.o. 2.9.7). Deze informatie kan 

worden verkregen door gebiedsdekkende kaarten waarop archeologische 

verwachtingswaarden zichtbaar zijn. Op basis hiervan kan archeologisch beleid worden 

ontwikkeld. 

 

Beoordeling 

Ten behoeve van de woningbouwontwikkeling is in 2009 een inventariserend 

veldonderzoek uitgevoerd door middel van grondboringen. Geconcludeerd werd dat de 

oorspronkelijke ondergrond verwijderd of vergraven is, waarmee de kans op het 

aantreffen van archeologische sporen en vondsten zeer klein is. Er was geen aanleiding 

voor het verrichten van een aanvullend onderzoek. Daarmee is het besluitgebied 

vrijgegeven van archeologische waarden. In het vigerend bestemmingsplan is dan ook 

geen verplichting opgenomen voor het verrichten van nader onderzoek. Daarnaast 

maakt het bestemmingsplan al woningbouw in het gebied mogelijk. Er zijn met de 

voorgenomen situering van de nieuwe woning buiten het bouwvlak geen 

belemmeringen in het kader van archeologie. Wel geldt dat als er archeologische resten 

(vondsten, sporen et cetera) worden aangetroffen bij de grondwerkzaamheden, deze 

op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet gemeld moeten worden bij de Minister van 

OCW en bij de gemeente. 

 

Conclusie 

Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor onderhavig project. 
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4.6 Natuurgebieden 

Toetsingskader 

De Wet natuurbescherming (Wnb) is een wet van 16 december 2015, houdende regels 

ter bescherming van de natuur. De Wet natuurbescherming is in werking getreden op 1 

januari 2017 en vervangt daarmee het voorheen geldende wettelijke stelsel voor de 

natuurbescherming, zoals neergelegd in de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en 

faunawet en de Boswet.  

 

De wet regelt ten eerste de taken en bevoegdheden ten behoeve van de bescherming 

van natuurgebieden en planten- en diersoorten. Daarnaast bevat de wet onder meer 

bepalingen over de jacht en over houtopstanden. In de Wet natuurbescherming is de 

Europese regelgeving omtrent natuurbescherming, zoals vastgelegd in de Vogelrichtlijn 

(Richtlijn 2009/147/EG, 30 november 2009) en Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG, 21 

mei 1992) als uitgangspunt genomen. De gebiedsbescherming van de Natura 2000-

gebieden is geregeld in hoofdstuk 2 van de Wnb. 

 

Beoordeling en conclusie 

Het dichtstbij gelegen Natura 2000-gebied betreft “Brabantse Wal”, dat is gelegen op 

een afstand van circa 600 meter ten zuidwesten van de planlocatie. Natura 2000-

gebieden kunnen schade ondervinden wegens diverse aspecten, zoals verdroging, 

oppervlakteverlies, verontreiniging, versnippering, optische verstoring, verzuring en 

vermesting. Daar het plangebied niet grenst aan een Natura 2000-gebied of een 

beschermd natuurmonument, is van directe schade geen sprake. Op het aspect 

stikstofdepositie wordt navolgend ingegaan. 

 

 

4.7 Stikstof 

Toetsingskader 

Het besluitgebied is gelegen op een afstand van circa 600 meter van het Natura 2000-

gebied “Brabantse Wal”. Dit betreft een gebied dat beschermd is krachtens Europese 

regelgeving. De bescherming is opgenomen in de Wet natuurbescherming 

(gebiedsbescherming). Aangetoond dient te worden dat met zekerheid geen significant 

negatieve effecten op dit gebied optreden als gevolg van de onderhavige ontwikkeling. 

Alleen indien geen sprake is van een significant negatief effect kan een project 

doorgang vinden. Voor een groot aantal potentiële effecten kan worden beredeneerd 

dat geen sprake is van een significant negatief effect. Voor het aspect stikstofdepositie 

kan dit echter niet op voorhand worden gesteld. Derhalve dient aan de hand van een 

berekening met het programma AERIUS de exacte mate van stikstofdepositie te worden 

bepaald. 

 

Beoordeling 

De exacte mate van stikstof dient voor een bouwplan zowel bepaald te worden voor de 

gebruiksfase als de aanlegfase. Voor beide fases is daarom door Aveco de Bondt in 

februari 2022 een AERIUS-berekening uitgevoerd, waarvan het rapport als bijlage 2 bij 

deze ruimtelijke onderbouwing is opgenomen. Navolgend worden de resultaten hiervan 

besproken. 

 



 

  

34 Gemeente Roosendaal 

De relevante emissies van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) ten behoeve van 

de woning vinden in de gebruiksfase plaats door de verkeersbewegingen van en naar 

de woning. De woning wordt volledig gasvrij uitgevoerd. De berekeningen voor peiljaar 

2023 zijn verricht met behulp van het programma Aerius Calculator. Uit de berekening 

blijkt dat het projecteffect op de Natura 2000-gebieden kleiner is dan of gelijk is aan 

0,00 mol/ha/jaar. Bij een dergelijke projectbijdrage zal het beoogde plan niet voor een 

significante toename in stikstofdepositie zorgen en kunnen negatieve effecten worden 

uitgesloten. Op basis van het onderzoek blijkt dat er geen ontheffing benodigd is voor 

het aspect stikstof. 

 

Conclusie 

Onderhavig initiatief voldoet aan de vereisten van de Wet natuurbescherming. 

 

 

4.8 Flora en fauna 

Toetsingskader 

Het beschermingsregime betreffende soorten (flora en fauna) is opgenomen in 

hoofdstuk 3 van de Wnb. De verbodsbepalingen zijn hierbij afhankelijk gesteld van de 

soort (en daarmee de opname van die soort op de diverse lijsten) en de voorgenomen 

handelingen. Bovendien is een algemeen geldende zorgplicht opgenomen om 

handelingen achterwege te laten of maatregelen te treffen, om te voorkomen dat 

nadelige gevolgen ontstaan voor in het wild levende dieren en planten.  

 

Conform de Wet natuurbescherming is de initiatiefnemer bij ruimtelijke ingrepen 

verplicht op de hoogte te zijn van mogelijke voorkomende beschermde soorten binnen 

het plangebied. Vanuit die kennis dienen plannen en projecten getoetst te worden aan 

eventuele strijdigheid met de verbodsbepalingen uit de Wnb. Conform vaste 

jurisprudentie kan een plan worden vastgesteld indien aannemelijk wordt gemaakt dat 

het aspect flora en fauna niet aan de uitvoerbaarheid van het plan in de weg staat.  

 

Beoordeling 

Door Econsultancy is in 2009 een quickscan flora en fauna met aanvullend 

veldonderzoek uitgevoerd. Ter voorkoming van negatieve effecten voor broedvogels 

wordt geadviseerd om bomen, struiken en andere broedgelegenheden alleen buiten het 

broedseizoen te verwijderen. In het kader van de zorgplicht dient bij het verwijderen van 

de beplanting op de onderzoekslocaties rekening te worden gehouden met de 

aanwezigheid van kleine zoogdieren en amfibieën. Dergelijke activiteiten vinden bij 

voorkeur niet plaats tijdens de winterslaap. Ook hierbij dient rekening gehouden te 

worden met het broedeizoen. 

 

Aangezien de planlocatie sinds de quickscan in ontwikkeling is en geconstateerd werd 

dat er geen belemmering is voor de voorgenomen ontwikkeling, kan worden 

aangenomen dat deze situatie niet is veranderd. Dit betekent dat alleen de algehele 

zorgplicht van toepassing blijft. Onderhavige ontwikkeling, waarbij één extra woning 

wordt toegevoegd, heeft geen gevolgen voor flora en fauna. De woning wordt namelijk 

binnen het eerder onderzochte plangebied gerealiseerd. 
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Conclusie 

Het voorgenomen project heeft geen gevolgen voor het aspect flora en fauna. 

 

 

4.9 Wegverkeerslawaai 

Toetsingskader 

Op basis van artikel 76a van de Wet geluidhinder (Wgh) dienen bij het verlenen van 

een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, 

onder 3° Wabo van het bestemmingsplan wordt afgeweken de waarden als bedoeld in 

de artikelen 82, 83, 85, 100 en 100a van de Wgh in acht te worden genomen, indien 

dat plan gelegen is in een zone als bedoeld in art. 74 lid 1 Wgh en (het betreffende 

onderdeel van) dat plan mogelijkheden biedt voor: 

▪ de realisatie van woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en van 

geluidsgevoelige terreinen (functies zoals genoemd in art. 1 Wgh en art 1.2 Bgh – 

het Besluit geluidhinder zoals gewijzigd op 4 april 2012); 

▪ de aanleg van een nieuwe weg en/of een reconstructie van een bestaande weg; 

▪ functiewijzigingen van een niet-geluidsgevoelige functie in een geluidsgevoelige 

functie (bijvoorbeeld via afwijkings- of wijzigingsbevoegdheid). 

 

De onderzoekszone voor wegen zoals bedoeld in art. 74 lid 1 Wgh is afhankelijk van de 

hoeveelheid rijbanen. Onderstaande tabel geeft hier een overzicht van:  

 

 Stedelijk Buitenstedelijk 

 Aantal rijstroken  Aantal meter aan weerszijden van de weg 

 5 of meer  350 m  600 m 

 3 of 4  350 m  400 m 

 1 of 2  200 m  250 m 

 

Artikel 74 lid 2 Wgh regelt dat indien de bovengenoemde ontwikkelingen zijn gelegen 

binnen een als 'woonerf' aangeduid gebied of in een zone nabij wegen waarvoor een 

maximum snelheidsregime van 30 km/h geldt, de betreffende waarden niet in acht 

hoeven te worden genomen. 

 

Uit een akoestisch onderzoek moet blijken of, indien sprake is van een van de 

bovengenoemde ontwikkelingen binnen een zone als bedoeld in art. 74 lid 1 Wgh, deze 

binnen de waarden valt zoals deze voor diverse typen ontwikkelingen is vastgelegd in 

de Wgh. De grenswaarde voor de toelaatbare etmaalwaarde van de equivalente 

geluidbelasting van wegen binnen zones langs wegen is voor woningen 48 dB. In 

bijzondere gevallen is een hogere waarde mogelijk; Burgemeester en Wethouders zijn 

binnen de grenzen van de gemeente en onder voorwaarden bevoegd tot het vaststellen 

van een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting. 

 

Beoordeling 

Ten behoeve van de woningbouwontwikkeling is in 2009 een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd. Voor een beperkt deel van het besluitgebied werd toentertijd geconcludeerd 

dat de voorkeurswaarde werd overschreden. Aangezien er geen woningen binnen dat 

deel worden gerealiseerd en de 30km/uur-zone na de realisatie van het project verruimd 

gaat worden, werd het doorlopen van een hogere waarde procedure niet nodig geacht. 
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Omdat de extra toe te voegen woning binnen het onderzochte plangebied is gelegen 

en er slechts in beperkte mate wordt afgeweken van de bestaande bouwvlakken kan 

worden gesteld dat het aspect wegverkeerslawaai geen invloed heeft op de 

voorgenomen plannen. 

 
Conclusie 

Ten aanzien van het aspect wegverkeerslawaai zijn er geen beperkingen voor het 

voorgenomen initiatief. 

 

 

4.10 Bedrijven en milieuzonering 

Toetsingskader 

Door het aanbrengen van een zone tussen bedrijvigheid en milieugevoelige 

bestemmingen (zoals woningbouw) kan de overlast ten gevolge van bedrijfsactiviteiten 

zo laag mogelijk gehouden worden. Zonering is met name van toepassing bij 

nieuwbouw van woningen en andere gevoelige functies in de directe omgeving van een 

bedrijf en bij vestiging van een nieuw bedrijf in de directe omgeving van gevoelige 

bestemmingen. Op basis van de VNG-brochure 'Bedrijven en Milieuzonering 2009' 

(hierna: VNG-brochure) wordt onder milieugevoelige functies verstaan: woningen, 

woongebieden, ziekenhuizen, scholen en verblijfsrecreatie. Sommige functies kunnen 

zowel milieubelastend als milieugevoelig zijn (bijvoorbeeld ziekenhuizen en scholen). 

 
Beoordeling 

Het initiatief betreft de nieuwbouw van één extra woning, waardoor ter plaatse een 

milieugevoelige functie wordt toegevoegd. Bij de beoordeling van een project voor de 

realisatie van een gevoelige functie moet enerzijds beoordeeld worden of de 

ontwikkeling geen gevolgen heeft voor de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende 

bedrijvigheid. Anderzijds moet getoetst worden of ten aanzien van de milieubelasting 

van deze bedrijvigheid een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden 

gegarandeerd.  

 

Ten behoeve van de woningbouwontwikkeling aan de Plantagebaan als geheel is door 

de Regionale Milieudienst West-Brabant/Opifex in 2011 een onderzoek verricht naar 

het aspect bedrijven en milieuzonering. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er 

vanwege de aanwezigheid van een kerstbomenkwekerij in de nabijheid van het 

besluitgebied enige hinder is te verwachten. Er is sprake van een overschrijding van 

aanvaardbare geluidsbelasting doordat een tractor enkele keren per jaar langs het 

besluitgebied rijdt. Onder meer vanwege de lage frequentie en het niet 

omgevingsvreemde geluid, worden de overschrijdingen als aanvaardbaar geacht. 

Aangezien de kerstboomkwekerij nog steeds nabij het besluitgebied is gevestigd en de 

bedrijfsactiviteiten niet zijn gewijzigd, wordt uitgegaan van dezelfde geluidsbelasting.  

 

Voor het overige geldt dat is geen sprake is van hindergevende contouren van 

aanwezige bedrijvigheid in de omgeving. Derhalve wordt geen onaanvaardbare hinder 

verwacht voor het beoogde initiatief. 
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Conclusie 

Ter plaatse van de nieuw te bouwen woning is sprake van een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat in het kader van het aspect bedrijven en milieuzonering. 

 

 

4.11 Externe veiligheid 

 

Inrichtingen en externe veiligheid 

Toetsingskader 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is gericht aan het bevoegd gezag 

inzake de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening en heeft onder meer tot doel 

om bij nieuwe situaties toetsing aan de risiconormen te waarborgen. In de Regeling 

externe veiligheid inrichtingen (Revi) zijn o.a. standaardafstanden opgenomen waarbij 

wordt voldaan aan de grens- en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico. Het Bevi 

is van toepassing op vergunningplichtige risicovolle bedrijven en de nabijgelegen al dan 

niet geprojecteerde (beperkt) kwetsbare objecten. In artikel 2, lid 1 van het Bevi is 

opgesomd wat wordt verstaan onder risicovolle bedrijven. In artikel 1 van het Bevi wordt 

toegelicht wat wordt verstaan onder (beperkt) kwetsbare objecten. Voor de toepassing 

van het Bevi, wordt een nieuw ruimtelijk besluit gezien als een nieuwe situatie. 

 

Beoordeling 

Om te bepalen of er in de directe omgeving bedrijven zijn gelegen waarop het Bevi van 

toepassing is, is de risicokaart geraadpleegd. De risicokaart doet blijken dat er op een 

afstand van circa 160 meter een LPG-vulpunt aanwezig is. Dit vulpunt is feitelijk echter 

niet meer aanwezig. Bovendien zou het besluitgebied niet zijn gelegen binnen het 

invloedsgebied van dit LPG-vulpunt. Voor het overige zijn er geen risicovolle 

inrichtingen gelegen nabij het besluitgebied.  
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Uitsnede risicokaart, waarop het besluitgebied is aangegeven met een rode ster (Bron: 

nederland.risicokaart.nl, 2018). 

 

Conclusie 

Het aspect Bevi-inrichtingen vormt geen belemmering voor onderhavig project. 

 

 

Transport en externe veiligheid 

Toetsingskader 

Beoordeling van de risico's veroorzaakt door het vervoer van gevaarlijke stoffen over 

het spoor, het water en de weg dient plaats te vinden aan de hand van het Besluit 

externe veiligheid transportroutes (Bevt), als in werking per 1 april 2015. Bij het besluit 

horen grens- en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico en richtlijnen voor de 

toepassing van de rekenmethodiek en de verantwoording van het groepsrisico. Bij 

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen langs transportassen die deel uitmaken van het 

Basisnet Weg, Water en/of Spoor kan de berekening van het plaatsgebonden risico 

achterwege blijven. Hiervoor gelden namelijk de afstanden die in bijlage I, II en III van 

de Regeling basisnet zijn opgenomen. Op deze afstanden mag het plaatsgebonden 

risico vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen niet meer bedragen dan 10-6 per jaar. 

Voor het Basisnet Weg geldt dat daar waar in de tabel van bijlage 2 van het Bevt de 

afstand '0' is vermeld het plaatsgebonden risico vanwege het vervoer op het midden 

van de weg niet meer mag bedragen dan 10-6 per jaar. 

 

Beoordeling  

De projectlocatie ligt op geruime afstand van transportassen waarover transport van 

gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Risicoberekeningen zijn dan ook niet relevant en er zijn 

geen consequenties voor het ruimtegebruik binnen het projectgebied.  

Conclusie 
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Het aspect transport en externe veiligheid vormt geen belemmering voor onderhavig 

plan. 

 

Buisleidingen en externe veiligheid  

Toetsingskader 

Beoordeling van de risico's veroorzaakt door het transport van gevaarlijke stoffen door 

buisleidingen geschiedt aan de hand van het Besluit externe veiligheid buisleidingen 

(Bevb), als in werking getreden per 1 januari 2011. Ten aanzien van het Bevb bestaat 

de noodzaak om een ruimtelijke reservering op te nemen voor het plaatsgebonden 

risico (PR) en een verantwoording van het groepsrisico (GR) van relevante 

buisleidingen. Binnen de PR 10-6 risicocontour mogen geen kwetsbare objecten 

aanwezig zijn en zo mogelijk ook geen beperkt kwetsbare objecten. Het verwachte 

aantal aanwezigen binnen het invloedsgebied van de buisleiding moet worden 

verantwoord. Dat invloedsgebied reikt bij brandbare vloeistoffen tot net buiten de 10-6 

contour, voor leidingen met aardgas en chemicaliën moet dat per geval berekend 

worden. 

 

Beoordeling 

Om te bepalen of er in de directe omgeving buisleidingen zijn gelegen waarop de 

circulaire van toepassing is, is de risicokaart geraadpleegd. Hieruit blijkt dat er in de 

directe omgeving van het besluitgebied geen relevante buisleidingen zijn gelegen. Dit 

aspect vormt dus geen beperking voor onderhavig project. 

 

Conclusie 

Het aspect buisleidingen en externe veiligheid vormt geen belemmering 

 

 

4.12 Luchtkwaliteit 

Toetsingskader 

In het kader van een planologische procedure dient te worden aangetoond dat voldaan 

wordt aan de wettelijke normen voor wat betreft luchtkwaliteit. Hierbij dient het effect op 

de luchtkwaliteit in de omgeving als gevolg van een nieuwe ontwikkeling, als ook de 

toetsing aan de 'Wet luchtkwaliteit' in beeld te worden gebracht.  

 

De 'Wet luchtkwaliteit' van 15 november 2007, opgenomen in hoofdstuk 5, onder titel 

5.2 van de Wet milieubeheer (Wm) gaat in op luchtkwaliteitseisen. In Bijlage 2 van de 

Wm zijn wettelijke grenswaarden vastgelegd van onder andere de stoffen 

stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10), benzeen (C6H6), zwaveldioxide (SO2), lood (Pb) 

en koolmonoxide (CO).  

 

Voor PM10 geldt voor het jaargemiddelde een grenswaarde van 40 µg/m3. Het 24-

uursgemiddelde van 50 µg/m3 mag maximaal 35 dagen per kalenderjaar worden 

overschreden. Voor NO2 geldt voor het jaargemiddelde een grenswaarde van 40 µg/m3. 

Het 24-uursgemiddelde van 200 µg/m3 mag maximaal 18 dagen per kalenderjaar 

worden overschreden.  

 

De 'Wet luchtkwaliteit' voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de 

luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het 
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Rijk, provincies en gemeenten werken in het NSL-programma samen aan maatregelen 

om de luchtkwaliteit te verbeteren tot de normen, ook in gebieden waar nu de normen 

voor luchtkwaliteit niet worden gehaald (overschrijdingsgebieden). De programma-

aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en 

milieugevolgen. 

  

Kort samengevat dienen projecten te worden beoordeeld op basis van de 'Wet 

luchtkwaliteit' c.q. artikel 5.16 van de Wet milieubeheer. Luchtkwaliteitseisen vormen 

onder de 'Wet luchtkwaliteit' geen belemmering voor vergunningverlening als:  

▪ er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een 

grenswaarde; 

▪ een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit 

leidt;  

▪ een project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging;  

▪ een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het 

NSL, dat op 1 augustus 2009 in werking is getreden.  

 

In artikel 2 van het 'Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' is 

opgenomen dat een project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtkwaliteit 

als de zogenaamde '3% grens' niet wordt overschreden. Na vaststelling van het NSL 

op 1 augustus 2009 is deze grens gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de 

jaargemiddelde concentratie fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen 

met 1,2 microgram/m3 voor zowel PM10 als NO2.  

 

In artikel 4 van het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) en 

de bijlagen van de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' 

is voor bepaalde categorieën projecten met getalsmatige grenzen vastgesteld dat deze 

'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen 

zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden.  

 

De wettelijke ondergrens voor onderzoek bij woningbouwlocaties bedraagt:  

• 1500 woningen (netto) bij minimaal 1 ontsluitingsweg; 

• 3000 woningen bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige 

verkeersverdeling. 

 

Beoordeling 

Onderhavige ontwikkeling betreft de nieuwbouw van één woning. Gesteld kan worden 

dat dit plan in verhouding tot de wettelijke ondergrens voor onderzoek, gelegen op de 

bouw van 1.500 woningen, niet in betekenende mate (NIBM) bijdraagt aan het 

verslechteren van de luchtkwaliteit. 

 

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

plaatse van het plangebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de NSL-

monitoringstool 2020 (http://www.nsl-monitoring.nl/viewer/) die bij het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit hoort. De dichtstbijzijnde maatgevende weg 

is de Plantagebaan. Uit de NSL-monitoringstool blijkt dat in 2020 de jaargemiddelde 

concentraties stikstofdioxide en fijn stof langs deze weg ruimschoots onder de 

grenswaarden lagen. Hierdoor is er ter plaatse van het plangebied sprake van een 

aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Tot slot blijkt uit paragraaf 2.3 dat het aantal 

file://///ict.local/Aveco/Breda/projecten/ROOSENDAAL/205178%20RO%20PAUL%20EMSENSSTRAAT%20KAVEL%205%20WOUWSE%20PLANTAGE/06%20Werkdocumenten%20(SharePoint)/crosslink%23False
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verkeersbewegingen ten aanzien van het onderhavige planvoornemen slechts beperkt 

toeneemt. Daarmee kan worden gesteld dat met betrekking tot luchtkwaliteit een goed 

woon- en leefklimaat binnen het plangebied is gegarandeerd. 

 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat het aspect luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor 

de onderhavige ontwikkeling.  

 
 
4.13 Kabels en leidingen 

Toetsingskader 

De hierna volgende leidingen zijn planologisch relevant, voor zover zij geen deel 

uitmaken van een inrichting zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.1 

a. hoogspanningsverbindingen van 50 kV en hoger; 

b. buisleidingen voor transport van aardgas met een uitwendige diameter van meer 

dan 50 mm en een druk van meer dan 16 bar; 

c. buisleidingen voor transport van aardolieproducten met een uitwendige diameter 

van meer dan 70 mm en een druk van meer dan 16 bar;  

d. buisleidingen met een diameter van 400 mm of meer buiten de bebouwde kom; 

e. buisleidingen voor transport van andere stoffen dan aardgas en aardolieproducten, 

die risico’s met zich meebrengen voor mens en/of leefomgeving wanneer deze 

leidingen beschadigd raken.2  

 
Beoordeling 

Ter plaatse van het besluitgebied zijn geen planologisch relevante kabels en leidingen 

aanwezig. Indien nodig zal in een later stadium (ter voorbereiding van de 

bouwwerkzaamheden) van onderhavig project een KLIC-melding worden uitgevoerd. 

 
Conclusie 

Er zijn geen belemmeringen met betrekking tot de aanwezigheid van kabels en 

leidingen. 

 

 

4.14 Milieueffectrapportage en vormvrije m.e.r.-beoordeling 

Toetsingskader 

Behalve aan de uitvoeringsaspecten bedoeld in de Awb en het Bro dient ook te worden 

getoetst aan de Wet milieubeheer en het Besluit m.e.r. of er sprake is van een mogelijke 

verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapportage. Een 

milieueffectrapportage (MER), en de bijbehorende procedure (m.e.r.), is een hulpmiddel 

om de belangen van het milieu volwaardig te betrekken bij de besluitvorming omtrent 

 
1 ‘Leidingen die deel uitmaken van een inrichting’ zijn leidingen binnen de inrichtingsgrens die in beheer zijn 

van de drijver van de inrichting én leidingen die in beheer zijn van derden waarmee een product wordt 

geleverd aan de betreffende inrichting (laatst genoemde leidingen hebben een zgn. functionele binding met 

de inrichting, zoals bedoeld in de Wet milieubeheer). 

 
2 Onder zgn. ‘leidingen voor andere stoffen dan aardgas en aardolieproducten’ worden in ieder geval leidingen 

verstaan voor transport van nafta, waterstof, koolstofdioxide, stikstof, zuurstof, ethyleen en propyleen.  

 



 

  

42 Gemeente Roosendaal 

plannen en projecten. Het gaat hierbij wel enkel om plannen en projecten die kunnen 

leiden tot initiatieven waarmee het milieu mogelijk nadelig kan worden beïnvloed. Als 

uitgangspunt gelden voor projecten de onderstaande criteria om te beoordelen of een 

MER noodzakelijk is:  

1. Er is sprake van een besluit dat voorziet in één of meerdere activiteiten boven de 

grenswaarden uit de C-lijst van het Besluit m.e.r. Een dergelijk besluit is 

aangewezen als MER-plichtig. 

2. Er is sprake van een besluit dat voorziet in één of meerdere activiteiten boven de 

(indicatieve) grenswaarden uit de D-lijst van het Besluit m.e.r. Het besluit moet 

eerst worden beoordeeld om na te gaan of er sprake is van een m.e.r.-plicht; het 

besluit is dan m.e.r.-beoordelingsplichtig. Naar aanleiding van de m.e.r.-

beoordeling kan volgen dat er alsnog een MER moet worden opgesteld, of dat er 

geen belangrijke nadelige milieugevolgen zijn. 

3. Activiteiten die o.g.v. een provinciale milieuverordening zijn aangewezen als MER-

plichtig.  

 

Per 1 april 2011 is het Besluit m.e.r. gewijzigd. De belangrijkste aanleidingen hiervoor 

zijn de modernisering van de m.e.r. wetgeving in 2010 en de uitspraak van het Europees 

Hof van 15 oktober 2009 (HvJ EG 15 oktober 2009, zaak C-255/08 – Commissie vs. 

Nederland). Deze wijziging heeft gevolgen voor de eerste twee criteria om te 

beoordelen of een MER noodzakelijk is. Uit deze uitspraak volgt dat de omvang van 

een project niet het enige criterium mag zijn om wel of geen m.e.r.(-beoordeling) uit te 

voeren. Ook als een project onder de drempelwaarde uit de C- of D-lijst blijft, kan een 

project belangrijke nadelige gevolgen hebben, als het bijvoorbeeld in of nabij een 

kwetsbaar (natuur)gebied ligt. Gemeenten en provincies moeten daarom per 1 april van 

2011 ook bij ‘kleine projecten’ (projecten onder de drempelwaarden van de C- of D-lijst) 

beoordelen of een m.e.r.(-beoordeling) nodig is. Dit wordt de ‘vormvrije m.e.r.-

beoordeling’ genoemd. Deze beoordeling houdt in dat er bekeken moet worden of er bij 

het initiatief sprake is van dusdanig bijzondere omstandigheden of milieueffecten dat er 

toch een MER moet worden opgesteld. Hierbij wordt gekeken naar de selectiecriteria 

uit bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn (2011/92/EU), welke o.a. de omvang van het project, 

de cumulatie met andere projecten en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

betreffen.  

 

Op 7 juli 2017 is opnieuw een wijziging van het Besluit m.e.r. in werking getreden. Eén 

van de belangrijkste gevolgen van deze wetswijziging is dat een aanmeldnotitie dient te 

worden opgesteld, op basis waarvan het bevoegd gezag dient te beoordelen of het 

noodzakelijk is een milieueffectrapportage op te stellen. In de aanmeldnotitie dienen de 

effecten van de onderhavige bestemmingswijziging door middel van een vormvrije 

m.e.r.-beoordeling in beeld te worden gebracht. 

 

Beoordeling 

Een plan is kaderstellend voor een toekomstig m.e.r.-(beoordelings)plichtig besluit 

indien er sprake is van een overschrijding van de grenswaarden uit de C- of D-lijst van 

het Besluit m.e.r. In onderhavige situatie is er sprake van een nieuwe 

woningbouwmogelijk voor één vrijstaande woning. Een dergelijke activiteit wordt niet 

genoemd op de C-lijst. Het bouwen van woningen komt wel voor op de D-lijst, onder 

categorie D11.2, ‘de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 

ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen.’  



 

  

Ruimtelijke onderbouwing “Paul Emsensstraat kavel 5 Wouwse Plantage” 43 

Bij een dergelijke activiteit is er sprake van een m.e.r.-beoordelingsplichtig besluit indien 

de activiteit betrekking heeft op: 

1. een oppervlakte van 100 hectare of meer; 

2. een aaneengesloten gebied en 2000 woningen of meer omvat; 

3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer. 

 

In onderhavige situatie is er sprake van de een bouwmogelijkheid voor één vrijstaande 

woning. Daarmee blijft het plan ruimschoots onder de gestelde grenswaarde van 2000 

woningen. Geconcludeerd kan worden dat het plan derhalve niet kaderstellend is voor 

een m.e.r.-(beoordelings)plichtig besluit. Wat betreft het eerste criterium geldt er 

derhalve geen plicht tot het opstellen van een MER. Indien de ontwikkeling aangemerkt 

dient te worden als een stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit m.e.r. 

dan dient een vormvrije m.e.r. uitgevoerd te worden. De vraag of er sprake is van een 

(wijziging van een) stedelijk ontwikkelingsproject is afhankelijk van aspecten zoals de 

aard en omvang van de voorziene wijziging.  

 

Het onderhavige initiatief heeft betrekking op de toevoeging van één vrijstaande woning 

in een bestaande woningbouwontwikkeling. De woonfunctie past binnen de vigerende 

bestemming “Wonen - 2”, enkel het bouwvlak is van onvoldoende omvang om de 

woning daadwerkelijk te kunnen bouwen. De activiteit kan niet worden aangemerkt als 

een activiteit als bedoeld in kolom 1 van categorie 11.2 van onderdeel D van de bijlage 

bij het Besluit. Een vormvrije m.e.r.-beoordeling is niet noodzakelijk. 

 

Ten aanzien van het tweede criterium inzake een mogelijke MER-plicht, geldt dat er bij 

onderhavige situatie geen sprake is van een plan waarvoor een passende beoordeling 

nodig is in verband met een mogelijk negatief effect op Natura 2000-gebieden. 

Onderhavige ontwikkeling heeft met zekerheid geen mogelijk negatief effect op de 

Natura 2000-gebieden. 

 

Ten aanzien van het derde criterium geldt dat onderhavige activiteit niet is aangewezen 

als MER-plichtig op grond van de Interim omgevingsverordening.  

 

Er is dus geen sprake van de verplichting tot het opstellen van een MER en het 

doorlopen van de bijbehorende procedure of een vormvrije m.e.r.-beoordeling. 

 

Conclusie 

Zoals beschreven is er bij onderhavig plan geen sprake van een verplichting tot het 

opstellen van een MER en het doorlopen van de m.e.r.-procedure o.g.v. het Besluit 

m.e.r., de Wet natuurbescherming of de Interim omgevingsverordening. Het opstellen 

van een vormvrije m.e.r.-beoordeling is eveneens niet nodig gezien de aard en omvang 

van de voorziene wijziging. 
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5 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

 

5.1 Toepassing Grondexploitatiewet 

Toetsingskader 

De Wet ruimtelijke ordening maakt het vaststellen van een exploitatieplan verplicht voor 

een aantal bouwactiviteiten wanneer de bouw planologisch mogelijk wordt gemaakt in 

o.a. een bestemmingsplan of omgevingsvergunning o.g.v. artikel 2.12, eerste lid, sub a 

onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De bouwplannen waarbij een 

exploitatieplan verplicht is staan in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 

(Bro):  

▪ de bouw van een of meer woningen;  

▪ de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen;  

▪ de uitbreiding van een hoofdgebouw met ten minste 1.000 m² of met een of meer 

woningen;  

▪ de verbouwing van een of meer aangesloten gebouwen die voor andere 

doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits ten minste 10 

woningen worden gerealiseerd;  

▪ de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere 

doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor detailhandel, dienstverlening, 

kantoor of horecadoeleinden, mits de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe 

functies ten minste 1.500 m² bedraagt;  

▪ de bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 1.000 m².  

 

Geen exploitatieplan is nodig indien het verhaal van de kosten van grondexploitatie 

anderszins verzekerd is en er geen fasering of tijdvak behoeft te worden vastgelegd én 

geen locatie-eisen (aan openbare ruimte of woningbouwcategorieën) hoeven te worden 

vastgesteld. 

 

Beoordeling 

Er is sprake van de het toevoegen van een mogelijkheid voor de nieuwbouw van één 

extra woning. Het verhaal van kosten van grondexploitatie wordt anderszins verzekerd 

middels het sluiten van een anterieure overeenkomst en het verhalen van kosten via 

leges. Gelet hierop geldt geen verplichting tot het maken van een exploitatieplan.  

 

Een anterieure overeenkomst heeft tot doel het vastleggen van afspraken tussen de 

gemeente en een initiatiefnemer. De afspraken welke worden vastgesteld gaan onder 

andere over bouwrijp maken, kabels en leidingen, bouwschade aan de openbare 

ruimte, planschade en het kostenverhaal. Deze zaken zullen privaatrechtelijk worden 

vastgelegd.  

 

Conclusie 

Het verhaal van de grondexploitatiekosten is anderszins verzekerd. Derhalve is geen 

exploitatieplan nodig.  
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5.2 Economische uitvoerbaarheid 

De kosten in verband met de realisatie van het project zijn voor rekening van de 

initiatiefnemer. Voor de uitvoering zijn reeds de benodigde financiële middelen 

gereserveerd. De gemeente beperkt zich tot het verlenen van planologische 

medewerking aan de uitvoering van het project en draagt geen financiële risico’s voor 

de realisatie. Het verhaal van kosten inzake grondexploitatie wordt immers anderszins 

verzekerd. De gemeentelijke kosten voor het volgen van de procedure van een 

omgevingsvergunning zullen via de gemeentelijke legesverordening aan initiatiefnemer 

worden doorberekend. Hiermee zijn de kosten voor de gemeente afgedekt.  
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6 MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID 

 

6.1 Inleiding 

In artikel 3.10 Wabo is bepaald dat op de voorbereiding van een omgevingsvergunning, 

zoals bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3°, Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo), afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 

toepassing is. In afdeling 3.4. Awb is bepaald dat het ontwerp van de 

omgevingsvergunning gedurende 6 weken ter visie zal liggen. Tijdens deze periode kan 

een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken aan het college van 

burgemeester en wethouders omtrent hun voornemen om medewerking te verlenen 

aan de onderhavige omgevingsvergunning. Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 

6.18 Bor (Besluit omgevingsrecht) dient bij de voorbereiding van een 

omgevingsvergunning, waar nodig, overleg gepleegd te worden conform artikel 3.1.1. 

van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

 

 

6.2 Procedure 

Vooroverleg 

Artikel 3.1.1 van het Bro geeft aan dat, voorafgaand aan het verlenen van een 

omgevingsvergunning, het college van burgemeester en wethouders overleg plegen 

met de besturen van bij het plan betrokken waterschappen. Waar nodig plegen zijn 

tevens overleg met besturen van ander gemeenten, met de provincie, de inspecteur 

voor de ruimtelijke ordening en met eventuele andere diensten van Rijk en provincie die 

belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het geding zijn. Vóór het 

opstarten van de procedure wordt deze ruimtelijke onderbouwing ter vooroverleg 

opgestuurd naar de diverse instanties. 

 

Tervisielegging 

De resultaten van de tervisielegging zullen te zijner tijd worden verwerkt in onderhavige 

ruimtelijke onderbouwing. 
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7 CONCLUSIE 

 

Onderhavig project ziet toe op het mogelijk maken van één extra vrijstaande woning in 

een bestaand bouwplan in een nieuwbouwbuurt in Wouwse Plantage. Om de bouw van 

de woning mogelijk te maken dient te worden afgeweken van het vigerend 

bestemmingsplan. Door middel van onderhavige ruimtelijke onderbouwing is 

aangetoond dat de betreffende afwijking niet stuit op overwegende bezwaren van 

ruimtelijke, functionele, beleidsmatige of milieukundige aard. Er is sprake van een 

goede ruimtelijke ordening. 

 

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat onderhavig project 

planologisch te verantwoorden is. 
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SAMENVATTING 

In opdracht van PO Projecten vof is door Wematech Bodem Adviseurs B.V. in december 2018 een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het perceel aan de Paul Emsensstraat ong. te 
Wouwse Plantage. 
 
Doel van het onderzoek is het verkrijgen van een inzicht in de actuele bodemkwaliteit ter plaatse van de 
onderzoekslocatie en op basis hiervan na te gaan of de bodemkwaliteit een belemmering kan opleveren 
voor de voorgenomen bouwplannen ter plaatse.  
 
Het veldwerk is uitgevoerd in december 2018. Bij de uitgevoerde grondboringen zijn op basis van 
zintuiglijke beoordeling, behoudens plaatselijk resten baksteen, geen relevante bijzonderheden en/of 
afwijkingen aangetroffen. De aangetroffen bijmengingen worden, zoals gesteld onder bijlage E 2.6. van 
de  NEN5707+C1:2016 nl en bijlage A de NEN5725:2017, niet aangemerkt als zijnde asbestverdacht. 
 
Wet bodembescherming 
Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond licht verontreinigd is met PAK en plaatselijk licht 
verontreinigd is met lood. De ondergrond is niet verontreinigd. Het grondwater is licht verontreinigd met 
zink. 
 
Besluit bodemkwaliteit 
Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond plaatselijk voldoet aan de achtergrondwaarde en 
plaatselijk voldoet aan klasse wonen (en indicatief als toe te passen bodem voldoet aan klasse industrie). 
De ondergrond voldoet aan de achtergrondwaarde. 
 
Voor een formeel oordeel van de toepassingsmogelijkheden van de vrijkomende grond (hergebruik) dient 
voldaan te worden aan hetgeen wat beschreven staat in de Regeling en het Besluit bodemkwaliteit 
(aanwezigheid bodemfunctiekaart en/of AP04 onderzoek). Vooralsnog dienen voor de overtollige grond, 
afkomstig van de onderzoekslocatie, de eisen van het binnen de gemeente van toepassing zijnde beleid in 
acht genomen te worden. 
 
Conclusie en advies 
Gezien de verkregen resultaten van het onderzoek dient de gestelde hypothese "niet verdachte locatie" 
formeel gezien verworpen te worden. Gezien de geringe overschrijdingen en het van nature voorkomen 
van verhoogde achtergrondgehaltes in het grondwater is het echter gerechtvaardigd de gestelde 
hypothese te accepteren. 
 
Op basis van het historisch onderzoek, de zintuiglijke beoordeling van de grond- en grondwatermonsters 
en de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek kan gesteld worden dat binnen de huidige 
functieklasse geen gebruiksbeperkingen hoeven te worden gesteld aan de onderzoekslocatie. De 
verkregen resultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek.  
 
De resultaten van het onderzoek vormen geen belemmering de voorgenomen bouwplannen ter plaatse te 
realiseren. Geadviseerd wordt de resultaten van het onderzoek bij de aanvraag om omgevingsvergunning 
te voegen. 
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1. INLEIDING 

1.1. Aanleiding en doelstelling onderzoek 

In opdracht van PO Projecten vof is door Wematech Bodem Adviseurs B.V. in december 2018 een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het perceel aan de Paul Emsensstraat ong. te 
Wouwse Plantage. 
 
In bijlage 1 is de globale ligging van het perceel aangegeven in een regionale situatieschets. 
 
Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen nieuwbouw ter plaatse. 
In verband met deze bouwplannen wordt in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) door de overheid een inzicht gevraagd in de kwaliteit van grond en grondwater, alvorens een 
omgevingsvergunning (activiteit bouwen) verleend kan worden. 
 
Doel van het onderzoek is het verkrijgen van een inzicht in de actuele bodemkwaliteit ter plaatse van de 
onderzoekslocatie en op basis hiervan na te gaan of de bodemkwaliteit een belemmering kan opleveren 
voor de voorgenomen bouwplannen ter plaatse.  
 
Op basis van de verkregen informatie is, in overleg met de opdrachtgever, een onderzoeksprogramma 
opgesteld op basis van de Nederlandse Norm 5740. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen 
van de onderzoeksstrategie bij uitvoering van een verkennend bodemonderzoek naar de aanwezigheid 
van bodemverontreiniging. 
 
Als referentiekader bij de beoordeling van de resultaten worden de interventiewaarden uit de Circulaire 
bodemsanering per 1 juli 2013 en de (maximale) waarden uit de (wijzigingen) Regeling bodemkwaliteit 
gebruikt. 
 
Wematech Bodem Adviseurs B.V. werkt volgens een kwaliteitsborgingsysteem dat is gebaseerd op de 
NEN-EN-ISO 9001:2015 en de BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en 
waterbodemonderzoek”. De werkzaamheden voor onderhavig onderzoek vallen binnen de reikwijdte van 
dit certificatieschema en worden onder certificaat uitgevoerd conform de beschreven kwaliteitseisen 
(protocol 2001 en 2002). De naleving wordt periodiek getoetst door externe auditors, onder toezicht van 
de Raad van Accreditatie. 
 
Verder is van belang te melden dat de te onderzoeken locatie geen eigendom is van Wematech Bodem 
Adviseurs B.V. dan wel gerelateerde (zuster)bedrijven. Tevens is Wematech Bodem Adviseurs 
onafhankelijk van de opdrachtgever en/of terreineigenaar. De wettelijke voorgeschreven functiescheiding 
is hiermede geborgd. 

1.2. Opbouw rapportage 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden. Het vooronderzoek, op basis van 
de NEN 5725, is opgenomen in hoofdstuk 2. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de verrichte 
werkzaamheden beschreven. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het onderzoek weergegeven en in 
hoofdstuk 5 worden de resultaten besproken. In hoofdstuk 6 zijn de conclusies en het advies opgenomen. 
Tot slot worden in hoofdstuk 7 het restrisico en de betrouwbaarheid van het onderzoek besproken. 
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2. VOORONDERZOEK 

Op basis van de verzamelde basisinformatie, aanleiding, en verdenking is het type vooronderzoek 
bepaald. Onderhavig onderzoek betreft een standaard vooronderzoek.  

2.1. Locatiegegevens 

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Paul Emsensstraat ong. te Wouwse Plantage. Het perceel is 
kadastraal bekend als gemeente Wouw, sectie H, nummers 1995 (ged.), 1004, 1996, 1993, en 1992. De 
onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 4250 m2. 
 
De onderzoekslocatie is gelegen ten noorden en zuiden van de Paul Emsensstraat, welke gelegen is nabij 
het centrum van Wouwse Plantage. 

2.2. Historie 

- gebruik 
Op historische topografische kaarten is te zien dat de locatie tot halverwege vorige eeuw een agrarische 
functie had. Daarna was op de locatie een woning (voormalige Plantagebaan 192) met benzinepomp en 
ondergrondse benzine tank en een bovengrondse petroleumtank aanwezig. De tanks zijn in 1993 
verwijderd waarvoor REIS-certificaten zijn afgegeven. Op de locatie is tevens een kolenopslag aanwezig 
geweest. 
 
De voormalige bebouwing is reeds geruime tijd geleden gesloopt en de locatie is reeds geruime tijd 
braakliggend. 
 
Bij de gemeente Roosendaal en de opdrachtgever was geen informatie bekend dat ter plaatse van de 
onderzoekslocatie overige potentieel bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. 
 
- overig 
Voor zover bekend hebben zich ter plaatse van de onderzoekslocatie geen calamiteiten voorgedaan die tot 
gevolg hebben gehad dat verontreinigende stoffen op of in de bodem zijn geraakt.  
 
De locatie is op het bodemloket opgenomen als locatie waar eerder bodembedreigende activiteiten 
hebben plaatsgevonden en waar eerder bodemonderzoek is verricht (Plantagebaan 192, locatie-ID 
NB167400285). 
 
Uit de archeologische beleidskaart van de gemeente blijkt dat de locatie is gelegen in een gebied met een 
lage archeologische verwachtingswaarde. 
 
Voor zover bekend is liggen er op de onderzoekslocatie geen conventionele explosieven. Aangezien er 
geen kaarten voorhanden zijn, is dit echter niet volledig uit te sluiten. 

2.3. Huidige situatie 

Ter plaatse van het perceel is een onverhard en onbebouwd, braakliggend terrein gesitueerd. De Paul 
Emsensstraat kruist de locatie. 
 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie en de directe omgeving vinden voor zover bekend geen potentieel 
bodembedreigende activiteiten plaats. 
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Op het zuidelijke deel van de locatie blijkt na terreininspectie een gronddepot aanwezig te zijn (zie 
partijkeuring in maart 2018, beschreven in hoofdstuk 2.5). Het gronddepot is niet onderzocht tijdens 
onderhavig verkennend bodemonderzoek. 

2.4. Belendende percelen 

Het bodemgebruik van de omliggende percelen is als volgt: 
- aan de noordzijde bevinden zich woningen met tuinen; 
- aan de oostzijde bevindt zich agrarische grond en bevinden zich woningen met tuinen; 
- aan de zuidzijde bevindt zich een openbare weg (Plantagebaan); 
- aan de westzijde bevindt zich een braakliggend terrein en bevinden zich woningen met tuinen. 

2.5. Bodemonderzoeken/saneringen 

- eerdere bodemonderzoeken en saneringen locatie 
In mei 1999 is door Heeren Milieutechniek een verkennend bodemonderzoek verricht ter plaatse van de 
Plantagebaan 192 te Wouwse Plantage (deel huidige onderzoekslocatie).  De bovengrond van de locatie 
was deels licht verontreinigd met koper, zink, minerale olie en PAK. Ter plaatse van de kolenopslagplaats 
werd een sterk verhoogd gehalte PAK aangetroffen in de bovengrond. Ter plaatse van de ondergrondse 
tank met benzinepompinstallatie werd in de bodem geen verontreiniging aangetroffen. 
 
Voor de locatie is destijds door de Regionale Milieudienst West-Brabant het advies gegeven om de sterke 
verontreiniging met PAK bij de kolenopslagplaats nader te onderzoeken. 
 
In september 1999 is door de RMD een (beperkt) nader bodemonderzoek verricht ter plaatse van de 
sterke PAK verontreiniging. Uit het rapport blijkt dat de omvang van de sterke verontreiniging beperkt is 
gebleven tot 40 m2 en een diepte van 20 cm. De verontreiniging hangt samen met de waargenomen 
bijmengingen met kolengruis. In totaal betrof het 8 m3 sterk verontreinigde grond. Er was geen sprake 
van een ernstig geval van bodemverontreiniging. 
 
In een memo van de RMD d.d. oktober 2000 is een korte vastlegging opgenomen van de verwijdering van 
ongeveer 16 m3 grond met koolas (PAK-verontreiniging). De grond is afgevoerd naar het reinigingsbedrijf 
Jaartsveld Groenen Milieu te Steenbergen. Er zijn na afloop van de ontgraving geen monsters genomen 
van de achtergebleven grond (de uitkeuring vond plaats op basis van visuele waarnemingen). 
 
In februari is door ATKB een verkennend bodemonderzoek verricht op de locaties Plantagebaan 192 
(huidig onderzoekslocatie) en Plantagebaan 204 (ten westen van de huidige onderzoekslocatie). De 
bodem ter plaatse van Plantagebaan 192 bestond voornamelijk uit matig tot zeer fijn, sterk humeus, matig 
siltig zand. In de bovengrond werden zwakke bijmengingen met puin aangetroffen. Op de locatie zijn bij 
de inspectie van het maaiveld en in de opgeboorde grond asbestverdachte materialen aangetroffen (2 
stuks plaatmateriaal). De bovengrond was plaatselijk licht verontreinigd met PAK en plaatselijk niet 
verontreinigd. De ondergrond was niet verontreinigd. Het grondwater was licht verontreinigd met 
barium, koper, en zink. De aangetroffen asbestverdachte materialen bleken asbesthoudend te zijn (12,5% 
chrysotiel). Op de locatie plantagebaan 204 werd geen asbestverdacht materiaal aangetroffen en werden 
geen bodemvreemde bestanddelen aangetroffen. De grond was niet verontreinigd. Het grondwater was 
licht verontreinigd met barium, koper en zink. Aangezien door de dichte begroeiing op beide locaties een 
veldinspectie naar asbest op het maaiveld nagenoeg onmogelijk was, werd aanbevolen de begroeiing op 
beide locatie te verwijderen en op beide locaties een maaiveldinspectie naar asbest uit te voeren. Voor een 
volledig overzicht van de resultaten wordt kortheidshalve verwezen naar de rapportage [ATKB, 
rapportnummer 20081570, d.d. 2 februari 2009].  
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Op 28 september 2011 is door Wematech Bodem Adviseurs B.V. ter plaatse van het toenmalige kadastrale 
perceel 1862, gelegen achter Plantagebaan 204 en deel uitmakend van de huidige onderzoekslocatie een 
toplaaginspectie conform NEN 5707 uitgevoerd. Bij deze inspectie werden geen asbestverdachte 
materialen aangetroffen, wel werden plaatselijk brokjes puin en stukjes aardewerk aangetroffen. Voor 
een volledig inzicht in de resultaten wordt verwezen naar de rapportage [Wematech Bodem Adviseurs 
B.V., projectnummer: 001159/ASB-50110341, kenmerk briefrapport: GB111707, d.d. 30 september 2011]. 
 
Uit de beschrijving in de ruimtelijke onderbouwing van de huidige ruimtelijke plannen blijkt dat de 
gronden op basis van de uitgevoerde onderzoeken vrijgegeven zijn voor de beoogde woningbouw. 
 
In maart 2018 is het op de huidige onderzoekslocatie aanwezige gronddepot onderzocht. Geconcludeerd 
werd dat de grond voldeed aan de gestelde samenstellingseisen voor achtergrondwaarden. Voor een 
volledig overzicht van de resultaten wordt kortheidshalve verwezen naar de rapportage [Wematech 
Bodem Adviseurs B.V., projectnummer APG-50180201, kenmerk EJ50180201.R001-0, d.d. 28 maart 
2018]. 
 
- eerdere bodemonderzoeken en saneringen omgeving 
In juli 2008 is op de naastgelegen locatie, Plantagebaan 194, een verkennend bodemonderzoek verricht 
door de RMD. Voor het onderzoek is de locatie opgesplitst in twee delen, een verdachte deellocatie 
bestaande uit het boerenerf met de opstallen en een onverdachte locatie, te weten het aardappelveld. De 
laatste is betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwbouw. De bovengrond van het aardappelveld was 
licht verontreinigd. De ondergrond was niet verontreinigd. Ook het grondwater was niet verontreinigd. 
De bodem was geschikt voor de functie wonen. Ter plaatse van het boerenerf was een deel van de 
bovengrond licht verontreinigd. De puinverharding bij de woning en de schuur was matig verontreinigd 
met PAK. De ondergrond was niet verontreinigd. Nabij de bestrijdingsmiddelenopslag was de grond licht 
verontreinigd met dieldrin. Plaatselijk was het grondwater licht verontreinigd met benzeen. Er werd 
analytisch-chemisch geen asbest aangetroffen in de grond. Wel zijn op het maaiveld stukjes 
asbestverdacht materiaal waargenomen. 

2.6. Informatie regionale achtergrondconcentraties 

Er is bij de gemeente en de provincie informatie beschikbaar over mogelijk regionaal verhoogde 
achtergrondconcentraties in het grondwater op en nabij de locatie. Op basis van de bestudeerde 
onderzoeksgegevens blijkt dat regionaal verhoogde concentraties zware metalen in het grondwater 
worden gemeten zonder dat hiervoor een duidelijke bron van verontreiniging is aan te wijzen.  
 
De locatie is volgens de gemeentelijke bodemkwaliteitskaart gelegen in de kwaliteitszone 
achtergrondwaarde met als bodemfunctieklasse wonen. 

2.7. Geo(hydro)logie 

De ondergrond in Westelijk Noord-Brabant is opgebouwd uit afzettingen, die geo(hydro)logisch kunnen 
worden onderverdeeld in relatief goed en slecht waterdoorlatende lagen. In de ondergrond van Westelijk 
Noord-Brabant komen twee watervoerende pakketten voor, min of meer gescheiden door een slecht 
doorlatende laag.  
 
Het eerste watervoerende pakket (formatie van Twente en Sterksel) is over het algemeen zeer wisselend 
en varieert zeer sterk in dikte.  
 
De scheidende laag bestaat uit de afzetting van Kallo, waarin bovenin een ca. 10 meter dikke kleilaag 
(Kallo Klei) aanwezig is.  
 
Het diepste watervoerende pakket wordt gevormd door de Zanden van Kattendijk. De geo(hydro)logische 
basis wordt gevormd door de Boomse Klei. 
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De regionale stromingsrichting van het grondwater is, op basis van de grondwaterkaarten van de Dienst 
Grondwaterverkenning TNO, noord tot noordwestelijk.  
 
Hoewel, voor zover bekend, in de directe omgeving geen particuliere grondwateronttrekking plaats vindt, 
is een particuliere onttrekking van grondwater niet uit te sluiten. Gegevens hieromtrent zijn echter niet 
beschikbaar. 

2.8. Toekomstige situatie 

De opdrachtgever is voornemens ter plaatse nieuwbouw te realiseren. 

2.9. Conclusie vooronderzoek 

Op basis van de verkregen informatie is de hypothese gesteld dat ter plaatse van de onderzoekslocatie 
geen bodemverontreiniging is te verwachten. De onderzoekslocatie is aangemerkt als een onverdachte 
locatie.  

2.10. Onderzoeksstrategie 

In tabel 2.1 wordt een overzicht gegeven van de geplande werkzaamheden gebaseerd op de NEN 5740 
(strategie onverdacht niet lijnvormig).  

Tabel 2.1. Uit te voeren werkzaamheden 
Locatie Protocol Verharding Aantal boringen Aantal analyses 

tot 0,5  
m-mv 

en tot 2 
m-mv 

en 
peilbuis 

Grond Grondwater 

Locatie ONV-NL Onverhard 11 3 1 2 standaard bg 
1 standaard og 

1 standaard gw 

 
Het standaardpakket voor landbodem en grond bestaat uit de volgende parameters: 

• 9 metalen: barium (Ba), cadmium (Cd), kobalt (Co), koper (Cu), kwik (Hg), lood (Pb), molybdeen 
(Mo), nikkel (Ni), zink (Zn); 

• PAK (10 VROM); 

• PCB (7); 

• minerale olie; 

• lutum- en humusgehalte. 
 
Het standaardpakket voor grondwater bestaat uit de volgende parameters: 

• 9 metalen: barium (Ba), cadmium (Cd), kobalt (Co), koper (Cu), kwik (Hg), lood (Pb), molybdeen 
(Mo), nikkel (Ni), zink (Zn) 

• VAK (vluchtige aromatische koolwaterstoffen); benzeen, tolueen, ethylbenzeen, som-xylenen (som o, 
m, p), styreen en naftaleen; 

• VOCl (vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen): vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, 
dichloormethaan, trans-1,2-dichlooretheen, cis -1,2-dichlooretheen, som 1,2-dichlooretheen, 1,1-
dichloorethaan, chloroform, 1,1,1-trichloorethaan, tetrachloormethaan, 1,2 dichloorethaan, 
trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,1-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, som 
dichloorpropanen, 1,1,2-trichloorethaan, tetrachlooretheen en bromoform; 

• minerale olie (GC). 
 
De geleidbaarheid, zuurgraad en troebelheid zullen tijdens het bemonsteren van het grondwater worden 
bepaald. 
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3. VERRICHTE WERKZAAMHEDEN 

3.1. Inleiding 

Voor het onderzoeksprogramma zijn de richtlijnen van de Nederlandse Norm 5740 als uitgangspunt 
gehanteerd. Het bodemonderzoek heeft betrekking op het terrein zoals dat in bijlage 2 is weergegeven. 
 
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de protocollen 2001 en 2002 behorende bij de BRL 
SIKB 2000.  

3.2. Veldwerkzaamheden 

Voordat met het veldwerk is begonnen, is, zoals te doen gebruikelijk, het maaiveld van het terrein visueel 
gecontroleerd op mogelijke verontreinigingen als gevolg van o.a. illegale lozingen en/of stortingen (bijv. 
afgewerkte olie, gevaarlijk afval, asbestverdachte materialen e.d.). Tijdens deze controle zijn geen 
bijzonderheden aangetroffen. Ten aanzien van de inspectie voor asbest dient opgemerkt te worden dat 
hier voldoende aandacht aan is besteed doch deze inspectie is niet overeenkomstig de voorschriften in de 
NEN5707 uitgevoerd. 
 
De gegevens van de uitvoering van het veldwerk is aangegeven in tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Overzicht uitgevoerde veldwerkzaamheden en veldwerkers 
Omschrijving Protocol Datum Erkende veldwerker(s) 
Plaatsen grondboringen 2001 12-12-2018 J.R. Flanagan 

J.M. Verspoor (i.o.) 
Plaatsen peilbuis 2001 12-12-2018 J.R. Flanagan 

J.M. Verspoor (i.o.) 
Bemonsteren peilbuis 2002 19-12-2018 R.J.N. van Hemelrijck 

 
De profielen van de uitgevoerde grondboringen zijn beschreven en de opgeboorde grond is zintuiglijk 
beoordeeld. De profielbeschrijvingen van de grondboringen zijn opgenomen in bijlage 3. De grond is 
bemonsterd per traject van maximaal 50 cm.  
 
De situering van de boorplaatsen en de peilbuis is aangegeven in bijlage 2.  
 
Foto’s van de onderzoekslocatie zijn opgenomen in bijlage 7. 

3.3. Afwijkingen op BRL SIKB 2000 

Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de protocollen 2001 en 2002 
behorende bij de BRL SIKB 2000. 
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3.4. Laboratoriumonderzoek 

De verzamelde grond- en grondwatermonsters zijn zo spoedig mogelijk na monsterneming aangeboden 
aan het laboratorium met RvA accreditatie SYNLAB Analytics & Services te Rotterdam, waar 
conservering en analyse volgens de AS3000 heeft plaatsgevonden.  
 
- grond 
Het laboratorium is verzocht mengmonsters samen te stellen en te analyseren volgens tabel 3.2. Het 
analysecertificaat van de grondmengmonsters is opgenomen in bijlage 4.  

Tabel 3.2. Mengmonsters grond 
Deellocatie Locatie 
Mengmonster MM1 MM2 MM3 
Boringnummers 
met traject (cm-mv) 

01 (0-50) 02 (0-50)  
03 (0-50) 04 (0-50)  
05 (0-50) 06 (0-50)  
07 (0-50) 08 (0-50)  
09 (0-50) 10 (0-50) 

11 (0-20) 12 (0-50)  
13 (0-50) 14 (0-50)  

15 (0-50) 

01 (50-100) 01 (100-150) 
06 (100-150) 06 (150-200) 
13 (100-150) 13 (150-200) 

Motivatie Algemene kwaliteit 
bovengrond 

Algemene kwaliteit 
bovengrond 

Algemene kwaliteit 
ondergrond 

Analysepakket Standaardpakket Standaardpakket Standaardpakket 

 
- grondwater 
Het laboratorium is verzocht het aangeboden grondwatermonster te analyseren volgens tabel 3.3. Het 
analysecertificaat is opgenomen in bijlage 5. 

Tabel 3.3. Grondwatermonster 
Deellocatie Locatie 
Peilbuisnummer 
met filterstelling (cm-mv) 

06 (270-370) 

Motivatie Algemene kwaliteit grondwater 
Analysepakket Standaardpakket 

 
De geleidbaarheid, zuurgraad en troebelheid zijn tijdens het bemonsteren van het grondwater bepaald. 
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4. RESULTATEN 

4.1. Bodemopbouw 

De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 3. Aan de hand van de uitgevoerde 
grondboringen kan een globale beschrijving van de bodemopbouw worden gegeven. Deze globale 
beschrijving wordt weergegeven in de volgende tabel.  

Tabel 4.1. Globale beschrijving bodemopbouw 
Traject (cm-mv) Grondsoort 
0-100 Sterk humeus zwak siltig matig fijn zand 
100-200 Sterk siltig zeer fijn zand 
200-250 Sterk zandig leem 
250-370 Zwak zandig leem 

4.2. Zintuiglijke waarnemingen 

Bij de uitgevoerde grondboringen en het bemonsteren van het grondwater zijn op basis van zintuiglijke 
beoordeling onderstaande relevante bijzonderheden en/of afwijkingen aangetroffen. 

Tabel 4.2. Overzicht bijzonderheden/afwijkingen 
Boring-/peilbuisnummer Traject (cm-mv) Bijzonderheden/afwijkingen 
11 0-20 Resten baksteen 

4.3. Toetsing  

4.3.1. Wet bodembescherming 

De analyseresultaten van de grond worden beoordeeld aan de hand van de achtergrondwaarden uit 
bijlage B van de (wijzigingen) Regeling bodemkwaliteit en de interventiewaarden uit de Circulaire 
bodemsanering per 1 juli 2013. De analyseresultaten van het grondwater worden beoordeeld aan de hand 
van de streef- en interventiewaarden uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013.  
 
De betekenis van de normwaarden is als volgt: 
Achtergrondwaarden:  geven het niveau aan voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er 

geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 
 
Streefwaarden:  geven het niveau aan waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. De 

streefwaarden (S) geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau van het 
grondwater aan.  

 
Interventiewaarden: geven het niveau aan wanneer de functionele eigenschappen, die de bodem 

heeft voor mens, dier en plant ernstig bedreigd/aangetast zijn, of dreigen te 
worden verminderd.  

 
Bij gevallen van bodemverontreiniging, waarbij de interventiewaarden niet worden overschreden, wordt 
door het bepalen van de index van de gemeten concentratie van de betreffende parameter(s) ten opzichte 
van de achtergrond- en interventiewaarde van deze component(en) nagegaan of nader onderzoek naar de 
ernst en omvang van de verontreiniging nodig kan zijn (bij index > 0,5). 
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De berekening van de index vindt als volgt plaats: 
Index =  (GW - AW) / (I - AW) 
 
Waarin:  GW  = gestandaardiseerde waarde 

AW  = achtergrondwaarde 
 I  = interventiewaarde 

 
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de gemeten gehalten middels een bodem-
typecorrectie omgerekend naar standaardbodem. De wijze van omrekening is beschreven in bijlage G 
onderdeel III van de Regeling bodemkwaliteit.  
 
De achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor de grond en het grondwater zijn opgenomen in de 
toetsingstabellen bijgevoegd als bijlage 6. Opgemerkt dient te worden dat de interventiewaarde voor 
barium alleen geldt voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging. 

4.3.2. Besluit bodemkwaliteit 

Bij hergebruik van grond dient, naast de kwaliteit van de toe te passen grond, rekening gehouden te 
worden met zowel de kwaliteit als de functie van de ontvangende bodem.  
 
De analyseresultaten van een onderzoek worden, voor de beoordeling van de ontvangende bodem alsook 
voor de toepassing, beoordeeld aan de hand van de maximale waarden (aangeduid met M) uit bijlage B 
van de (wijzigingen) Regeling bodemkwaliteit. 
 
Grond die als achtergrondwaarden grond (AW) is geclassificeerd, is vrij toepasbaar. 
 
Volgens het Besluit bodemkwaliteit mag er een keuze gemaakt worden, afhankelijk per gemeente, 
betreffende het toetsingskader voor gebiedsgeneriek en/of gebiedspecifiek beleid zoals beschreven in 
onderstaande tabel.  

Tabel 4.3. Overzicht generiek- en gebiedsspecifiek beleid 
Bodemfunctieklassen 
(Generiek beleid) 

Bodemfuncties  
(Gebiedsspecifiek beleid) 

 
Wonen 

Wonen met tuin 
Plaatsen waar kinderen spelen 
Groen en natuurwaarden 

Industrie Ander groen, bebouwing, industrie en infra 
 
Achtergrondwaarden 

Moestuinen en volkstuinen 
Natuur 
Landbouw 

 
Voor de indeling van de bodemklasse van de grond (ontvangende bodem en toe te passen grond) wordt 
de volgende terminologie gebruikt:  
- Achtergrondwaarden (AW): 
Grond met concentraties tot de achtergrondwaarden. 
 
- Wonen (W): 
Grond met een samenstelling tot de maximale waarden van de klasse wonen en groter dan de 
achtergrondwaarden. 
 
- Industrie (In): 
Grond met een samenstelling tot de maximale waarden van de klasse industrie en groter dan de maximale 
waarden voor de klasse wonen. 
 
- Grond waarvan nuttige toepassing niet is toegestaan: 
Grond met een samenstelling boven de maximale waarden van de klasse industrie. Afhankelijk van de 
stof is de maximale waarde van klasse industrie over het algemeen gelijk aan de interventiewaarde voor 
die stof. 
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Bij de beoordeling van de gemeten gehaltes worden de rekenregels zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van 
de Regeling bodemkwaliteit gebruikt. De toetsing van de grond is opgenomen in bijlage 8.  

4.4. Grond Wet bodembescherming 

In de onderstaande tabel zijn de analyseresultaten van de grond opgenomen in mg/kg d.s., tenzij anders 
aangegeven. In deze tabel worden de gemeten gehaltes weergegeven die groter dan de achtergrondwaarde 
(AW) zijn aangetroffen. 

Tabel 4.4. Overzicht aangetroffen gehaltes in de grond (mg/kg d.s.) 
Parameters Locatie 

MM1 MM2 MM3 
01 (0-50) 02 (0-50)  
03 (0-50) 04 (0-50)  
05 (0-50) 06 (0-50)  
07 (0-50) 08 (0-50)  
09 (0-50) 10 (0-50) 

11 (0-20) 12 (0-50)  
13 (0-50) 14 (0-50)  

15 (0-50) 

01 (50-100) 01 (100-150)  
06 (100-150) 06 (150-200) 
13 (100-150) 13 (150-200) 

L: 2,6 (%) en H: 3,8 (%) L: 2,6 (%) en H: 2,9 (%) L: 5,9 (%) en H: 0,8 (%) 
conc. >AW toetsing conc. >AW toetsing conc. >AW toetsing 

Metalen 
barium 
cadmium 
kobalt 
koper 
kwik 
lood 
molybdeen 
nikkel 
zink 

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

34 

 
- 
- 
- 
- 
- 
+ 
- 
- 
- 

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

PAK's 10 VROM 1,507 + 8,1 +  - 
PCB (7)  -  -  - 
Minerale olie  -  -  - 

 
Toelichting op de tabel: 
o  geen achtergrond- (AW) en interventiewaarden (I) bekend, maar wel verhoogd gemeten 
-  gehaltes kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) of detectiegrens 
+  groter dan de achtergrondwaarde (AW) en kleiner dan index 0,5 
++  groter dan of gelijk aan index 0,5 en kleiner dan de interventiewaarde (I) 
+++ groter dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
n.g. niet geanalyseerd 
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4.5. Grondwater Wet bodembescherming 

In de onderstaande tabel zijn de analyseresultaten van het grondwater opgenomen in µg/l, tenzij anders 
aangegeven. In deze tabel worden de gemeten gehaltes weergegeven die groter dan de streefwaarde (S) 
zijn aangetroffen. 

Tabel 4.5. Overzicht aangetroffen gehaltes in het grondwater (µg/l) 
Parameters Locatie 

06 (270-370) 
Grondwaterstand 170 cm-mv 

pH: 5,8 en Ec: 381 µS/cm 
troebelheid: 6,2 FNU 

conc. >S toetsing 
Metalen 
barium 
cadmium 
kobalt 
koper 
kwik 
lood 
molybdeen 
nikkel 
zink 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

280 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
+ 

VAK 
benzeen 
tolueen 
ethylbenzeen 
xylenen (som) 
naftaleen 
styreen 

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 

VOCl 
1,1-dichloorethaan 
1,2-dichloorethaan 
1,1-dichlooretheen 
∑(cis,trans) 1,2- dichloorethenen 
dichloormethaan 
∑ dichloorpropanen 
tetrachlooretheen 
tetrachloormethaan 
1,1,1-trichloorethaan 
1,1,2-trichloorethaan 
trichlooretheen 
chloroform 
vinylchloride 
tribroommethaan 

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Minerale olie  - 

 
Toelichting op de tabel: 
o  geen streef- (S) en interventiewaarden (I) bekend, maar wel verhoogd gemeten 
-  gehaltes kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) of detectiegrens 
+  groter dan de streefwaarde (S) en kleiner dan index 0,5  
++  groter dan of gelijk aan index 0,5 en kleiner dan de interventiewaarde (I) 
+++ groter dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
n.g. niet geanalyseerd 
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4.6. Grond Besluit bodemkwaliteit 

In de onderstaande tabel zijn de analyseresultaten van de grond opgenomen in mg/kg d.s., tenzij anders 
aangegeven. In deze tabel worden de gemeten gehaltes weergegeven die groter dan de 
achtergrondwaarden (AW) zijn aangetroffen. 

Tabel 4.6. Overzicht aangetroffen gehaltes in de grond (mg/kg d.s.) 
Parameters Locatie 

MM1 MM2 MM3 
01 (0-50) 02 (0-50)  
03 (0-50) 04 (0-50)  
05 (0-50) 06 (0-50)  
07 (0-50) 08 (0-50)  
09 (0-50) 10 (0-50) 

11 (0-20) 12 (0-50)  
13 (0-50) 14 (0-50)  

15 (0-50) 

01 (50-100) 01 (100-150)  
06 (100-150) 06 (150-200) 
13 (100-150) 13 (150-200) 

L: 2,6 (%) en H: 3,8 (%) L: 2,6 (%) en H: 2,9 (%) L: 5,9 (%) en H: 0,8 (%) 
conc. >AW toetsing conc. >AW toetsing conc. >AW toetsing 

Metalen 
barium 
cadmium 
kobalt 
koper 
kwik 
lood 
molybdeen 
nikkel 
zink 

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

34 

 
- 
- 
- 
- 
- 

W 
- 
- 
- 

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

PAK's 10 VROM 1,507 W 8,1 In  - 
PCB (7)  -  -  - 
Minerale olie  -  -  - 
Oordeel monster 
bij ontvangende 
bodem 

Achtergrondwaarde Klasse wonen Achtergrondwaarde 

Indicatief oordeel 
monster bij toe te 
passen bodem* 

Achtergrondwaarde Klasse industrie Achtergrondwaarde 

* Voor een formeel oordeel van de grond voor toe te passen bodem dient voldaan te worden aan hetgeen wat beschreven staat in de 
Regeling en het Besluit bodemkwaliteit. 

 
Toelichting op de tabel: 
o  geen achtergrondwaarde (AW) bekend, maar wel verhoogd gemeten 
-  gehaltes kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) of detectiegrens 
W  groter dan de achtergrondwaarde (AW) en kleiner dan de max. waarde klasse wonen (W) 
In  groter dan of gelijk aan de max. waarde klasse wonen (W) en kleiner dan de max. waarde klasse industrie (In) 
> In groter dan of gelijk aan de max. waarde klasse industrie (In) en kleiner dan de interventiewaarde (I) 
>I  groter dan of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
n.g. niet geanalyseerd 
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5. BESPREKING RESULTATEN 

5.1. Grond 

Bij de uitgevoerde grondboringen zijn op basis van zintuiglijke beoordeling, behoudens plaatselijk resten 
baksteen, geen relevante bijzonderheden en/of afwijkingen aangetroffen. De aangetroffen bijmengingen 
worden, zoals gesteld onder bijlage E 2.6. van de  NEN5707+C1:2016 nl en bijlage A de NEN5725:2017, 
niet aangemerkt als zijnde asbestverdacht. 
 
Wet bodembescherming 
Bij het laboratoriumonderzoek is in het bovengrondmengmonster MM1 een licht verhoogd gehalte PAK 
aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde en zijn in het bovengrondmengmonster MM2 licht 
verhoogde gehaltes lood en PAK aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. De overige 
onderzochte parameters zijn niet verhoogd aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. In het 
ondergrondmengmonster MM3 zijn geen verhoogde gehaltes van de onderzochte parameters 
aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. 
 
Besluit bodemkwaliteit 
Bij het laboratoriumonderzoek is in het bovengrondmengmonster MM1 een verhoogd gehalte PAK 
aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde en is in het bovengrondmengmonster MM2 een 
verhoogde gehalte lood aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde en is een verhoogd gehalte 
PAK aangetroffen ten opzichte van de maximale waarde voor klasse wonen. De overige onderzochte 
parameters zijn niet verhoogd aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. In het 
ondergrondmengmonster MM3 zijn geen verhoogde gehaltes van de onderzochte parameters 
aangetroffen ten opzichte van de achtergrondwaarde. 

5.2. Grondwater 

Bij het laboratoriumonderzoek is in het grondwatermonster van peilbuis 06 een licht verhoogd gehalte 
zink aangetroffen ten opzichte van de streefwaarde. De overige onderzochte parameters zijn niet 
verhoogd aangetroffen ten opzichte van de streefwaarde. 
 
Aangenomen mag worden dat het aangetroffen licht verhoogde gehalte in het grondwater geen risico’s 
oplevert voor de volksgezondheid en/of het milieu. Het aangetroffen gehalte is naar verwachting te 
beschouwen als verhoogd achtergrondgehalte. 
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6. CONCLUSIES EN ADVIES 

6.1. Conclusies 

Wet bodembescherming 
Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond licht verontreinigd is met PAK en plaatselijk licht 
verontreinigd is met lood. 
 
De ondergrond is niet verontreinigd. 
 
Het grondwater is licht verontreinigd met zink. 
 
Besluit bodemkwaliteit 
Geconcludeerd kan worden dat de bovengrond plaatselijk voldoet aan de achtergrondwaarde en 
plaatselijk voldoet aan klasse wonen (en indicatief als toe te passen bodem voldoet aan klasse industrie). 
De ondergrond voldoet aan de achtergrondwaarde. 
 
Voor een formeel oordeel van de toepassingsmogelijkheden van de vrijkomende grond (hergebruik) dient 
voldaan te worden aan hetgeen wat beschreven staat in de Regeling en het Besluit bodemkwaliteit 
(aanwezigheid bodemfunctiekaart en/of AP04 onderzoek). Vooralsnog dienen voor de overtollige grond, 
afkomstig van de onderzoekslocatie, de eisen van het binnen de gemeente van toepassing zijnde beleid in 
acht genomen te worden. 
 
Gezien de verkregen resultaten van het onderzoek dient de gestelde hypothese "niet verdachte locatie" 
formeel gezien verworpen te worden. Gezien de geringe overschrijdingen en het van nature voorkomen 
van verhoogde achtergrondgehaltes in het grondwater is het echter gerechtvaardigd de gestelde 
hypothese te accepteren. 
 
Op basis van het historisch onderzoek, de zintuiglijke beoordeling van de grond- en grondwatermonsters 
en de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek kan gesteld worden dat binnen de huidige 
functieklasse geen gebruiksbeperkingen hoeven te worden gesteld aan de onderzoekslocatie. De 
verkregen resultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek.  

6.2. Advies 

De resultaten van het onderzoek vormen geen belemmering de voorgenomen bouwplannen ter plaatse te 
realiseren. Geadviseerd wordt de resultaten van het onderzoek bij de aanvraag om omgevingsvergunning 
te voegen. 
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7. RESTRISICO EN BETROUWBAARHEID 

7.1. Restrisico 

Onder restrisico wordt verstaan de kans, dat ondanks een verkennend bodemonderzoek achteraf 
aanvullende bodemverontreiniging wordt geconstateerd. 
 
Het restrisico in deze situatie wordt bepaald door de (relatief kleine) kans, dat plaatselijk een beperkte 
spot met verontreiniging aanwezig is.  
 
Daarom dient bij de (sloop- en) bouwactiviteiten en bij het omzetten van grond steeds aandacht gegeven 
te worden aan bijzondere kenmerken m.b.t. eventuele bodemverontreiniging. Bodemverontreiniging is 
in het veld te herkennen aan een afwijkende kleur, geur en dergelijke van de grond. 
 
Ook dient opgemerkt te worden dat de bodem niet is onderzocht op de aanwezigheid van asbest, waardoor 
geen uitspraak gedaan kan worden over de bodemkwaliteit ter plaatse met betrekking tot de aanwezigheid 
van asbest houdende materialen. Er was geen aanleiding om de locatie aanvullend te onderzoeken op de 
aanwezigheid van asbest. 
 
Uiteraard kunnen, op dit moment, nog niet bekende obstakels zoals voormalige leidingwerken, putten, 
puinpakketten en dergelijke eveneens een aanwijzing zijn. Eventueel aangetroffen bijzonderheden dienen 
te allen tijde nader bekeken te worden.  
 
Teneinde de aanvoer van verontreinigde grond te voorkomen, dient, ingeval van aanvoer van grond en/of 
ophoogzand, de leverancier van de grond en/of het ophoogzand een certificaat te overleggen van de 
herkomst en van de chemische kwaliteit van het aangevoerde materiaal. 

7.2. Betrouwbaarheid 

Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten 
en methode. 
 
Wematech Bodem Adviseurs B.V. streeft bij elk bodem- en/of grondwateronderzoek naar een optimale 
representativiteit. Echter een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal 
boringen en het nemen van een beperkt aantal monsters. 
 
Hierdoor blijft het mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van grond en/of grondwater 
aanwezig zijn welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen.    
 
Wematech Bodem Adviseurs B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van 
welke aard ook. Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname 
is. De grond en of het grondwater kan na het onderzoek van kwaliteit veranderen door bijvoorbeeld een 
calamiteit, aanvoer van grond, enz. 
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Omgevingskaart Klantreferentie: rn50180590

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Wouw H 1992
CC-BY Kadaster.
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Projectcode: VBB-180590

Locatie: Wouwse Plantage

Boormeester: J.R. Flanagan

Boring: 01

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

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

50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
leemhoudend, lichtgeel, 
Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
leemhoudend, licht beigegeel, 
Edelmanboor, Le09

200

Boring: 02

0

50

1

gras0

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

50

Boring: 03

0

50

1

gras0

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

50

Boring: 04

0

50

1

gras0

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

50

Boring: 05

0

50

1

gras0

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

50

Boring: 06

0

50

100

150

200

250

300

350

1

2

3

4

5

6

7

8

gras0

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

100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
leemhoudend, licht bruingeel, 
Edelmanboor

200

Leem, sterk zandig, licht bruingeel, 
Edelmanboor

250

Leem, zwak zandig, donkergrijs, 
Edelmanboor

370



Projectcode: VBB-180590

Locatie: Wouwse Plantage

Boormeester: J.R. Flanagan

Boring: 07

0

50

1

gras0

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

50

Boring: 08

0

50

1

gras0

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

50

Boring: 09

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

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

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
leemhoudend, licht geelbeige, 
Edelmanboor

200

Boring: 10

0

50

1

gras0

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

50

Boring: 11

0

50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, resten baksteen, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

20

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

70

Boring: 12

0

50

1

gras0

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

50



Projectcode: VBB-180590

Locatie: Wouwse Plantage

Boormeester: J.R. Flanagan

Boring: 13

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, resten baksteen, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

50

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

100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
leemhoudend, geelbeige, 
Edelmanboor

200

Boring: 14

0

50

1

gras0

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

50

Boring: 15

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
humeus, donker grijsbruin, 
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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WEMATECH BODEM ADV. B.V.
M.E. Haan
Postbus 1817
4700 BV  ROOSENDAAL

Uw projectnaam : Wouwse Plantage
Uw projectnummer : VBB-180590
SYNLAB rapportnummer : 12935429, versienummer: 1

Rotterdam, 18-12-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
VBB-180590. 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 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

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

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director



WEMATECH BODEM ADV. B.V.

Wouwse Plantage
VBB-180590
12935429

12-12-2018

M.E. Haan

12-12-2018

18-12-2018

Blad 2 van 7

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM2 MM2 11 (0-20) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM3 MM3 01 (50-100) 01 (100-150) 06 (100-150) 06 (150-200) 13 (100-150) 13 (150-200)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 83.1  87.3  84.7      

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 3.8  2.9  0.8      

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 2.6  2.6  5.9      

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

METALEN
barium mg/kgds S 31  25  <20      

cadmium mg/kgds S 0.32  <0.2  <0.2      

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  1.8      

koper mg/kgds S 13  8.6  <5      

kwik mg/kgds S 0.05  <0.05  <0.05      

lood mg/kgds S 20  34  <10      

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5      

nikkel mg/kgds S 3.5  3.1  3.8      

zink mg/kgds S 52  40  <20      

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  0.04  <0.01      

fenantreen mg/kgds S 0.09  1.2  <0.01      

antraceen mg/kgds S 0.04  0.29  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S 0.38  1.9  <0.01      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.23  1.1  <0.01      

chryseen mg/kgds S 0.19  0.94  <0.01      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.12  0.56  <0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.20  0.88  <0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.12  0.57  <0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.13  0.62  <0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 1.507 1) 8.1 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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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM2 MM2 11 (0-20) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM3 MM3 01 (50-100) 01 (100-150) 06 (100-150) 06 (150-200) 13 (100-150) 13 (150-200)

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  6  <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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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

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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Analyserapport

Paraaf :

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 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 X1249396 12-12-2018 12-12-2018 ALC201  
001 X1249064 12-12-2018 12-12-2018 ALC201  
001 X1249071 12-12-2018 12-12-2018 ALC201  
001 X1249414 12-12-2018 12-12-2018 ALC201  
001 X1249087 12-12-2018 12-12-2018 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 X1249409 12-12-2018 12-12-2018 ALC201  
001 X1249057 12-12-2018 12-12-2018 ALC201  
001 X1249063 12-12-2018 12-12-2018 ALC201  
001 X1249401 12-12-2018 12-12-2018 ALC201  
001 X1249081 12-12-2018 12-12-2018 ALC201  
002 X1249062 12-12-2018 12-12-2018 ALC201  
002 X1249065 12-12-2018 12-12-2018 ALC201  
002 X1249051 12-12-2018 12-12-2018 ALC201  
002 X1249091 12-12-2018 12-12-2018 ALC201  
002 X1249059 12-12-2018 12-12-2018 ALC201  
003 X1249392 12-12-2018 12-12-2018 ALC201  
003 X1249402 12-12-2018 12-12-2018 ALC201  
003 X1249080 12-12-2018 12-12-2018 ALC201  
003 X1249397 12-12-2018 12-12-2018 ALC201  
003 X1249391 12-12-2018 12-12-2018 ALC201  
003 X1249060 12-12-2018 12-12-2018 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM2MM2 11 (0-20) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50)
002
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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

WEMATECH BODEM ADV. B.V.
M.E. Haan
Postbus 1817
4700 BV  ROOSENDAAL

Uw projectnaam : Wouwse Plantage
Uw projectnummer : VBB-180590
SYNLAB rapportnummer : 12940453, versienummer: 1

Rotterdam, 20-12-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
VBB-180590. 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)

06-1-1 06-1-1 06 (270-370)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 36          

cadmium µg/l S 0.40          

kobalt µg/l S 3.6          

koper µg/l S 4.1          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2.0          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S 5.9          

zink µg/l S 280          

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 <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

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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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

06-1-1 06-1-1 06 (270-370)

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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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

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

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
ISO 11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-

ISO 11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) 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 B1765838 19-12-2018 19-12-2018 ALC204  
001 G6566508 19-12-2018 19-12-2018 ALC236  



 

 

 

BIJLAGE 6 

Toetsingskader grond en grondwater Wbb 
(aantal pagina’s: 8) 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-12-2018 - 13:17) 

 

Projectcode VBB-180590 
Projectnaam Wouwse Plantage 
Monsteromschrijving MM1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 83.1 83.1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.8 3.8  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.6 2.6  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 31 112 112  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.32 0.504 0.504  <=AW -0.01 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 3.46 3.46  <=AW -0.07 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 24.8 24.8  <=AW -0.10 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.05 0.0701 0.0701  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 20 30.1 30.1  <=AW -0.04 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3.5 9.72 9.72  <=AW -0.39 35 68 100 4 
zink mg/kg 52 115 115  <=AW -0.04 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.507 1.51 1.51 * WO 0.00 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12.9 12.9  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 36.8 36.8  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12935429-001 MM1 MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-

50) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-12-2018 - 13:17) 

 

Projectcode VBB-180590 
Projectnaam Wouwse Plantage 
Monsteromschrijving MM2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 87.3 87.3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.9 2.9  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.6 2.6  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 25 90.1 90.1  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.229 0.229  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 3.46 3.46  <=AW -0.07 15 102 190 3 
koper mg/kg 8.6 16.9 16.9  <=AW -0.15 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.0494 0.0494  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 34 52.1 52.1 * WO 0.00 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3.1 8.61 8.61  <=AW -0.41 35 68 100 4 
zink mg/kg 40 90.1 90.1  <=AW -0.09 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 8.1 8.1 8.1 * IN 0.17 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 16.9 16.9  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 48.3 48.3  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12935429-002 MM2 MM2 11 (0-20) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50)
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-12-2018 - 13:17) 

 

Projectcode VBB-180590 
Projectnaam Wouwse Plantage 
Monsteromschrijving MM3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 84.7 84.7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 0.8 0.8  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 5.9 5.9  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 36.5 36.5  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.227 0.227  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 1.8 4.44 4.44  <=AW -0.06 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 6.38 6.38  <=AW -0.22 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.0473 0.0473  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 10.3 10.3  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3.8 8.36 8.36  <=AW -0.41 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 27.7 27.7  <=AW -0.19 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12935429-003 MM3 MM3 01 (50-100) 01 (100-150) 06 (100-150) 06 (150-200) 13 (100-150) 13 (150-200) 
 

  



 

 

Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  Niet toepasbaar, nooit toepasbaar of 'niet toepasbaar (> S)' 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   

  



 

 

Normenblad 
Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

 

Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
METALEN 
cadmium mg/kg • 0.6 • 1.2 • 4.3 • 13 
kobalt mg/kg • 15 • 35 • 190 • 190 
koper mg/kg • 40 • 54 • 190 • 190 
kwik mg/kg • 0.15• 0.83• 4.8 • 36 
lood mg/kg • 50 • 210 • 530 • 530 
molybdeen mg/kg • 1.5 • 88 • 190 • 190 
nikkel mg/kg • 35 • 39 • 100 • 100 
zink mg/kg • 140 • 200 • 720 • 720 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg • 1.5 • 6.8 • 40 • 40 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg • 20 • 40 • 500• 1000 

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg • 190 • 190 • 500• 5000 

      

 

     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 

 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-12-2018 - 13:19) 

 

Projectcode VBB-180590 
Projectnaam Wouwse Plantage 
Monsteromschrijving 06-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  S  T  I RBK

            
            

METALEN 
barium ug/l 36 36 36  <=S - 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.40 0.4 0.40  <=S - 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 3.6 3.6 3.6  <=S - 20 60 100 2 
koper ug/l 4.1 4.1 4.1  <=S - 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.050.035<0.05  <=S - 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S - 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S - 5 152 300 2 
nikkel ug/l 5.9 5.9 5.9  <=S - 15 45 75 3 
zink ug/l 280 280 280 * >S 0.29 65 432 800 10 

            

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S - 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 153 300 0.2 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.020.014<0.02  <=S - 0.01 35 70 0.02 

            

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -      
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S - 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -      
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S - 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S - 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S - 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---    630 0.2 

            

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- -- -     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S - 50 325 600 50 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12940453-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    
Monstercode Monsteromschrijving 
12940453-001 06-1-1 06-1-1 06 (270-370) 
 

  



 

 

Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
   

  



 

 

Normenblad 
Toetskeuze: T.13: Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

 

Analyse Eenheid S I 

    
METALEN 
barium ug/l 50 625 
cadmium ug/l 0.4 6 
kobalt ug/l 20 100 
koper ug/l 15 75 
kwik ug/l 0.05 0.3 
lood ug/l 15 75 
molybdeen ug/l 5 300 
nikkel ug/l 15 75 
zink ug/l 65 800 

    
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l 0.2 30 
tolueen ug/l 7 1000 
ethylbenzeen ug/l 4 150 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.2 70 
styreen ug/l 6 300 

    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen ug/l 0.01 70 

    
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l 7 900 
1,2-dichloorethaan ug/l 7 400 
1,1-dichlooretheen ug/l 0.01 10 
dichloormethaan ug/l 0.01 1000 
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 
factor) 

ug/l 0.01 20 

som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.8 80 
tetrachlooretheen ug/l 0.01 40 
tetrachloormethaan ug/l 0.01 10 
1,1,1-trichloorethaan ug/l 0.01 300 
1,1,2-trichloorethaan ug/l 0.01 130 
trichlooretheen ug/l 24 500 
chloroform ug/l 6 400 
vinylchloride ug/l 0.01 5 
tribroommethaan ug/l  630 

    
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 ug/l 50 600 

    

 

     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
S = Streefwaarden 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 
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Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-12-2018 - 13:18) 

 

Projectcode VBB-180590 
Projectnaam Wouwse Plantage 
Monsteromschrijving MM1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 83.1 83.1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.8 3.8  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.6 2.6  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 31 112 112  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.32 0.504 0.504  <=AW -0.01 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 3.46 3.46  <=AW -0.07 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 24.8 24.8  <=AW -0.10 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.05 0.0701 0.0701  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 20 30.1 30.1  <=AW -0.04 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3.5 9.72 9.72  <=AW -0.39 35 68 100 4 
zink mg/kg 52 115 115  <=AW -0.04 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.507 1.51 1.51 * WO 0.00 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12.9 12.9  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 36.8 36.8  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12935429-001 MM1 MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-

50) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-12-2018 - 13:18) 

 

Projectcode VBB-180590 
Projectnaam Wouwse Plantage 
Monsteromschrijving MM2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 87.3 87.3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.9 2.9  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.6 2.6  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 25 90.1 90.1  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.229 0.229  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 3.46 3.46  <=AW -0.07 15 102 190 3 
koper mg/kg 8.6 16.9 16.9  <=AW -0.15 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.0494 0.0494  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 34 52.1 52.1 * WO 0.00 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3.1 8.61 8.61  <=AW -0.41 35 68 100 4 
zink mg/kg 40 90.1 90.1  <=AW -0.09 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 8.1 8.1 8.1 * IN 0.17 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 16.9 16.9  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 48.3 48.3  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12935429-002 MM2 MM2 11 (0-20) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50)
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-12-2018 - 13:18) 

 

Projectcode VBB-180590 
Projectnaam Wouwse Plantage 
Monsteromschrijving MM3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 84.7 84.7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 0.8 0.8  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 5.9 5.9  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 36.5 36.5  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.227 0.227  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 1.8 4.44 4.44  <=AW -0.06 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 6.38 6.38  <=AW -0.22 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.0473 0.0473  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 10.3 10.3  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3.8 8.36 8.36  <=AW -0.41 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 27.7 27.7  <=AW -0.19 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12935429-003 MM3 MM3 01 (50-100) 01 (100-150) 06 (100-150) 06 (150-200) 13 (100-150) 13 (150-200) 
 

  



 

 

Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   

  



 

 

Normenblad 
Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem

 

Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
METALEN 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1.5 6.8 40 40 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

      

 

     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 

 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-12-2018 - 13:18) 

 

Projectcode VBB-180590 
Projectnaam Wouwse Plantage 
Monsteromschrijving MM1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 83.1 83.1  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 3.8 3.8  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.6 2.6  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 31 112 112  --    920 20 
cadmium mg/kg 0.32 0.504 0.504  <=AW -0.01 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 3.46 3.46  <=AW -0.07 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 24.8 24.8  <=AW -0.10 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.05 0.0701 0.0701  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 20 30.1 30.1  <=AW -0.04 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3.5 9.72 9.72  <=AW -0.39 35 68 100 4 
zink mg/kg 52 115 115  <=AW -0.04 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 1.507 1.51 1.51 * WO 0.00 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12.9 12.9  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 36.8 36.8  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12935429-001 MM1 MM1 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-

50) 
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-12-2018 - 13:18) 

 

Projectcode VBB-180590 
Projectnaam Wouwse Plantage 
Monsteromschrijving MM2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse wonen 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 87.3 87.3  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 2.9 2.9  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2.6 2.6  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg 25 90.1 90.1  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.229 0.229  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1.5 3.46 3.46  <=AW -0.07 15 102 190 3 
koper mg/kg 8.6 16.9 16.9  <=AW -0.15 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.0494 0.0494  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 34 52.1 52.1 * WO 0.00 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3.1 8.61 8.61  <=AW -0.41 35 68 100 4 
zink mg/kg 40 90.1 90.1  <=AW -0.09 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.04 0.04  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 8.1 8.1 8.1 * IN 0.17 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 16.9 16.9  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 48.3 48.3  <=AW -0.03 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12935429-002 MM2 MM2 11 (0-20) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50)
 

  



 

 

Toetsing volgens BoToVa, module T.2-Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 20-12-2018 - 13:18) 

 

Projectcode VBB-180590 
Projectnaam Wouwse Plantage 
Monsteromschrijving MM3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  BI  AW  T  I RBK

            

droge stof % 84.7 84.7  --       
gewicht artefacten g <1   --       
aard van de artefacten - Geen         
organische stof (gloeiverlies) % 0.8 0.8  --       

            

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 5.9 5.9  --       

            

METALEN 
barium+ mg/kg <20 36.5 36.5  --    920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.227 0.227  <=AW -0.03 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 1.8 4.44 4.44  <=AW -0.06 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 6.38 6.38  <=AW -0.22 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.050.0473 0.0473  <=AW 0.00 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 10.3 10.3  <=AW -0.08 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW -0.01 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 3.8 8.36 8.36  <=AW -0.41 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 27.7 27.7  <=AW -0.19 140 430 720 20 

            

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007  -- -      
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.07 0.07 0.07  <=AW -0.04 1.5 21 40 0.35 

            

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 24.5  <=AW - 20 510 1000 4.9 

            

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW -0.02 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12935429-003 MM3 MM3 01 (50-100) 01 (100-150) 06 (100-150) 06 (150-200) 13 (100-150) 13 (150-200) 
 

  



 

 

Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   

  



 

 

Normenblad 
Toetskeuze: T.2: Beoordeling kwaliteit ontvangende landbodem 

 

Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
METALEN 
cadmium mg/kg 0.6 1.2 4.3 13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1.5 6.8 40 40 

     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

     

 

     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
A = Maximale waarden kwaliteitsklasse A 
B = Maximale waarden kwaliteitsklasse B 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 

 

 
 
 





 

 

Bijlage 2 - Onderzoek stikstofdepositie 
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Memo 
 

onderwerp  RO Paul Emsensstraat kavel 5 Wouwse Plantage  datum  11 februari 2022 

referentie  205178_AdB_MEM_0001_v2.0 

projectnummer  205178 
 

ter attentie van  PO projecten vof, t.a.v. Dhr. Donker  
opgesteld door  Thom Busschers  

gecontroleerd door  Marcel Volbeda  

 

 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In opdracht van PO Projecten vof is voor het plan “RO Emsensstraat kavel 5 Wouwse Plantage” een AERIUS 

berekening uitgevoerd (AERIUS Calculator versie 2021). Door middel van deze berekening is inzichtelijk gemaakt 

of het plan in de gebruiksfase zorgt voor een toename van stikstofdepositie in (nabijgelegen) Natura 2000-

gebieden. Er is geen belemmering voor de planontwikkeling als er geen sprake is van stikstofdepositie boven de 

0,00 mol/ha/jr. 

1.2 Voorgenomen ontwikkeling  

Het plan bestaat uit het realiseren van één vrijstaande woning. De werkzaamheden zullen circa 9 maanden duren 

en starten in het jaar 2022. In afbeelding 1 is het plangebied weergegeven ten opzichte van nabijgelegen Natura 

2000-gebieden. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied is Brabantse Wal en ligt circa 700 m ten zuidwesten 

van het plangebied. 



 

 

datum  11 februari 2022 

referentie  205178_AdB_MEM_0001_v2.0  
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Figuur 1: Het plangebied (1) t.o.v. N2000-gebieden (blauw) 
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2 Uitgangspunten gebruiksfase (2023) 

In de gebruiksfase is sprake van stikstofemissie door de verkeersgeneratie welke ontstaat ten gevolge van het 

plan. De woningen en gemengde functies worden zonder gasaansluiting gerealiseerd waardoor geen sprake is van 

andere significante stikstofbronnen. 

2.1 Wegverkeer 

Voor de prognose van de verkeer aantrekkende werking is uitgegaan van de gegevens zoals opgenomen in de 

CROW-publicatie 381 “Toekomstbestendig parkeren”.  

De stedelijkheidsgraad van het plangebied in de gemeente Roosendaal is aan te merken als ‘niet stedelijk’1 en het 

woonmilieutype is gedefinieerd als ‘rest bebouwde kom’. De totale verkeersgeneratie van het plan bedraagt met 

de realisatie van 1 vrijstaande woning  in totaal maximaal 8,6 verkeersbewegingen per etmaal. 

Uitgangspunt is dat wanneer het verkeer opgaat in het heersend verkeersbeeld dat de stikstofeffecten niet meer 

zijn toe te rekenen aan het plan. Verkeer gaat op in het heersend verkeersbeeld wanneer dit qua snelheid en 

rijgedrag niet meer te onderscheiden is van het overige verkeer.  

Het licht verkeer bereikt het woongebied vanuit de Plantagebaan en de Paul Emsensstraat. Het uitgangspunt is 

dat het woonverkeer vanaf de Plantagebaan behoord tot het heersende verkeersbeeld. Ook de terugweg verloopt 

via deze weg. De lengte van de rijlijn van de heen- en terugweg bedraagt 103 meter (retour 206 meter). 

Naast licht verkeer zal ook sprake zijn van middelzwaar en zwaar verkeer. Als uitgangspunt is genomen dat 3% van 

het lichtverkeer uit middelzwaar verkeer bestaat en 2% uit zwaar verkeer.  

Voor de samenstelling van het wagenpark is uitgegaan van het gemiddelde wagenpark in Nederland. De 

gehanteerde emissiefactoren behoren bij de categorie 'normaal stadsverkeer'. In de berekeningen is ervanuit 

gegaan dat in het jaar 2021 het gehele plan is gerealiseerd en de woningen in 2022 in gebruik worden genomen.  

In tabel 3.2 is de stikstofemissie weergegeven die ontstaat met het verkeer samengevat. 

Tabel 3.2: stikstofemissie verkeer 2023 

Omschrijving 

Verkeers-  

generatie 

[/etmaal] 

Aantal per 

jaar 

Afstand  

per rit 

[m] 

Afstand 

[km/jaar] 

Emissie-factor 

NOx [g/km] 

Emissie-factor 

NH3 [g/km] 

NOx 

[kg/j] 

NH3  

[kg/j] 

Licht verkeer 8,17 2.982,05 103 307,151 0,255 0,0177 0,078 0,005 

Middelzwaar 

verkeer 
0,258 94,17 103 9,699 3,675 0,0514 0,036 0,000 

Zwaar verkeer 0,172 62,78 103 6,466 5,264 0,0741 0,034 0,000 

Totaal  8,6 3.139 n.v.t. 5.198.513 n.v.t n.v.t 0,148 0,006 

  

De aantallen zijn ingevoerd in de AERIUS Calculator. 

 

1 Bepaald op basis van CBS-cijfers; StatLine Gebieden in Nederland 2019. 
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3 Resultaten AERIUS-calculatie 

De hiervoor beschreven emissies zijn ingevoerd in de AERIUS calculator (versie 2021). In de gebruiksfase leidt de 

emissie tot een stikstofdepositie op nabijgelegen Natura 2000-gebieden van 0,00 mol/ha/j. De invoergegevens en 

het berekeningsresultaat van AERIUS voor de gebruiksfase is opgenomen in bijlage 1.   

De toegestane stikstofdepositie bedraagt maximaal 0,00 mol/ha/jaar. Gesteld kan worden dat de stikstofdepositie 

geen belemmering oplevert voor de planontwikkeling.   

Bijlage(n) 

Bijlage 1: Gebruiksfase: Invoer en resultaat AERIUS calculator 
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Bijlage 1 Gebruiksfase: Invoer en resultaat AERIUS calculator 

 

 

 



Ditdocumentgeefteenoverzichtvandeinvoeren

rekenresultatenvaneenProjectberekeningmetAERIUS

Calculator.Deberekeningisuitgevoerdbinnen

stikstofgevoeligeNatura2000-gebieden,op

rekenpuntendieoverlappenmethabitattypenen/of

leefgebiedendieaangewezenzijninhetkadervande

Wetnatuurbescherming,gekoppeldaaneen

aangewezensoort,ofnogonbekendmaarmogelijkwel

relevant,enwaartevenssprakeisvaneenoverbelaste

ofbijnaoverbelastesituatievoorstikstof.

Overzicht

Samenvattingsituaties

Resultaten

Detailgegevensperemissiebron

MeertoelichtingoverdezePDFkuntuvindenineen

bijbehorendeleeswijzer.Dezeleeswijzerenoverige

documentatieisteraadplegenvia:

www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers

Projectberekening

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers


Contactgegevens
Rechtspersoon Dhr.Donker

Inrichtingslocatie PaulEmsensstraat,

Kavel5WouwsePlantage

Activiteit
Omschrijving ROPaulEmsensstraatkavel5WoudsePlantage

Toelichting Verkeersbewegingenvrijstaandewoning.

Berekening
AERIUSkenmerk S1xjtp7QQktZ

Datumberekening 11februari2022,11:36

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

Situatie1-Beoogd 2023 <0,1ton/j <0,1ton/j

Resultaten Hoogstedepositie Hexagon Gebied

Situatie1-Beoogd -

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 0,00ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,00mol/ha/j
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Situatie1(Beoogd),rekenjaar2023

Emissiebronnen EmissieNH3 EmissieNOx

 Verkeersnetwerk <0,1ton/j <0,1ton/j
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

500m
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Situatie1"(Beoogd)

incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.

Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.0.2_20220128_2eee9c6138

Databaseversie 2021_2eee9c6138

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/
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