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1. Aanleiding 
 

1.1 Beschrijving van het project 
Door dhr. Ter Avest is een omgevingsvergunning aangevraagd om het bestaande pand aan de 

straatzijde met adres Spoorstraat 22 in Borculo te slopen en vervangen door een woongebouw met 

twee appartementen. Voor een impressie zie onderstaande afbeeldingen. 

 

Afbeelding 1: 3D-impressie nieuwbouw Spoorstraat 22 in Borculo 

 

     Afbeelding 2: situatietekening nieuwbouw Spoorstraat 22 in Borculo 
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1.2 Wettelijk kader omgevingsvergunning 
Binnen de regels van het geldende bestemmingsplan (zie paragraaf 3.2) is het niet toegestaan om een 

woongebouw te realiseren. Er is daarom een omgevingsvergunning aangevraagd om af te wijken van 

het verbod als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo (het gebruiken van gronden of bouwwerken in 

strijd met een bestemmingsplan). 

Een omgevingsvergunning in strijd met een bestemmingsplan kan alleen worden verleend als de 

activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De motivering van het besluit moet dus 

een goede ruimtelijke onderbouwing bevatten (artikel 2.12 lid 1, onder a, juncto 3 Wabo). Deze notitie 

bevat de ruimtelijke onderbouwing voor de voorgenomen afwijking van het bestemmingsplan. 
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2. Huidige situatie 
 

2.1 Plangebied 
Het plangebied ligt aan de Spoorstraat 22 in Borculo, voor de algemene situering zie afbeelding 3. 

 

Afbeelding 3: luchtfoto Borculo (met blauwe aanwijzing voor het plangebied) 

Het pand wordt gedurende lange tijd al gebruikt voor wonen.  

 

Afbeelding 4: Google Street View 

 

 



 Ruimtelijke onderbouwing Spoorstraat 22 – Borculo 
6 

De omgevingsvergunning betreft de volgende kadastrale percelen: 

 BCL00D 04057G0000 

 BCL00D 04056G0000 

Het te slopen pand heeft in de BAG de volgende kenmerken (dd. 25-11-2016): 

Identificatie: 1859100000800738 

Bouwjaar: 1966 

Status: Sloopvergunning verleend 

Gebruiksdoel: woonfunctie 

Oppervlakte_min: 169 

Oppervlakte_max: 169 

Aantal_verblijfsobjecten: 1 

 

 

Afbeelding 5: situatietekening met huisnummers, BAG-panden en kadastrale grenzen) 

 

2.2 Juridische aspecten 
 

Bestemmingsplan 

Voor het projectgebied aan de Spoorstraat 22 in Borculo geldt het bestemmingsplan Borculo, 

Centrum 2011 (NL.IMRO.1859.BPBCL20110007-0100). Dit plan is op 26 juni 2013 door de 

gemeenteraad vastgesteld en op PM in werking getreden. Op basis van dat plan heeft het gebied de 

enkelbestemming Bedrijf (http://ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1859.BPBCL20110007-

0100/r_NL.IMRO.1859.BPBCL20110007-0100_2.3.html).  

 

 

http://ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1859.BPBCL20110007-0100/r_NL.IMRO.1859.BPBCL20110007-0100_2.3.html
http://ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1859.BPBCL20110007-0100/r_NL.IMRO.1859.BPBCL20110007-0100_2.3.html


 Ruimtelijke onderbouwing Spoorstraat 22 – Borculo 
7 

Cultuurhistorische status 

De bebouwing op de projectlocatie is geen rijksmonument of gemeentelijk monument. Ook is er niet 

via andere wegen cultuurhistorische waarde aan het gebouw en/of het omliggende perceel 

toegekend. 
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3. Relevant ruimtelijk beleid 
 

3.1 Rijksbeleid 
 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 vastgesteld en vervangt 

verschillende nota’s, waaronder de Nota Ruimte. In de SVIR staan de plannen voor ruimte en 

mobiliteit. Het kabinet beschrijft hierin, in welke infrastructuurprojecten het de komende jaren wil 

investeren. Provincies en gemeenten krijgen meer bevoegdheden bij ruimtelijke ordening. De 

Rijksoverheid richt zich op nationale belangen. De voorgenomen uitbreiding is niet in strijd met de 

SVIR. 

 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

De juridische borging van de realisatie van de nationale belangen ligt in het Besluit algemene regels 

ruimtelijke ordening (Barro). Het Barro is in werking sinds 2011 en bevat onderwerpen die van 

rijksbelang zijn, zoals defensie, de ecologische hoofdstructuur, ruimte voor de rivier, kustverdediging 

de elektriciteitsvoorziening en toekomstige uitbreiding van het hoofd(spoor)wegennet. Per 

onderwerp bevat het Barro regels waaraan bestemmingsplannen moeten voldoen. In het plangebied 

zijn geen belangen aanwezig die op basis van het Barro geborgd moeten worden. 

 

Ladder duurzame verstedelijking 

Per 1 oktober 2012 is de Ladder voor Duurzame Verstedelijking vastgelegd in het Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro, artikel 3.1.6 lid 2). Doel hiervan is dat er een goede ruimtelijke ordening plaatsvindt 

door optimale benutting van ruimte in stedelijk gebied en dat er een zorgvuldige afweging plaatsvindt 

in een transparant proces voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. In het  Bro is geen ondergrens 

bepaald voor wat een ‘stedelijke ontwikkeling’ is. Op basis van jurisprudentie blijkt dat één of enkele 

woningen niet gezien worden als een stedelijke ontwikkeling. Verdere toetsing aan de ladder voor 

duurzame verstedelijking is voor dit project daarmee niet aan de orde. 

 

3.2 Provinciaal beleid 
 

Omgevingsvisie Gelderland      

De Omgevingsvisie Gelderland is op 9 juli 2014 vastgesteld en bevat per thema en gebiedsgericht het 

provinciale ruimtelijk beleid voor de komende jaren. In de Omgevingsvisie heeft de provincie doelen 

gedefinieerd rondom een duurzame economische structuurversterking en het borgen van de kwaliteit 

en de veiligheid van de leefomgeving. Een aantal regionale vraagstukken is nader uitgewerkt. Voor 

de Achterhoek is o.a. het volgende opgenomen: 
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De Achterhoek is een regio met veel kwaliteiten en waarden die het kapitaal vormen voor 

ontwikkelingen en innovaties, gekenmerkt en ingegeven door ingrijpende demografische 

(ontgroening, vergrijzing, bevolkingsdaling en afname van de beroepsbevolking) en economische 

ontwikkelingen (recessie, schaalvergroting). De vraagstukken die deze ontwikkelingen met zich mee 

brengen vragen om bundeling van krachten en slimme verbindingen tussen maatschappelijke 

partners. Alleen dan krijgt de vereiste transitie gestalte, zoals deze het meest wenselijk wordt geacht, 

en kunnen de kwaliteiten en waarden in de Achterhoek vitaal blijven. Naast het gebiedsgerichte 

beleid zoals hiervoor beschreven, bevat de Omgevingsvisie ook thematisch beleid. Voor het 

plangebied bevat dit beleid geen bijzondere aanwijzingen. 

 

Ruimtelijke Verordening Gelderland      

De provincie beschikt over een palet van instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. De 

Omgevingsverordening, vastgesteld op 24 september 2014, is er één van. De Omgevingsverordening 

heeft de o.a. de status van ruimtelijke verordening in de zin van artikel 4.1 Wet ruimtelijke ordening. 

Indien provinciale belangen met het oog op een goede ruimtelijke ordening het noodzakelijk maken 

zijn Provinciale Staten bevoegd om bij of krachtens verordening regels te stellen omtrent de inhoud 

van bestemmingsplannen. 

Ten aanzien van woningbouw vindt de provincie het van belang dat te realiseren woningbouw past 

binnen de Regionale Woonagenda. Bij de woonprogrammering gaat het om: 

 de afstemming met buurprovincies; 

 het voorkomen van concurrentie om inwoners en van bijbehorende onbedoelde 

migratiestromen tussen regio's en gemeenten; 

 de keuze van de beste locaties voor woningbouw; 

 het verkleinen van de kans op leegstand; 

 het voorzien in de aangetoonde kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte voor de 

Gelderse bevolking; 

 het bevorderen van regionale samenwerking. 

De provincie kiest bij de woonprogrammering voor een regierol en stelt de kwantitatieve opgave voor 

wonen per regio vast. Het initiatief betreft een binnenstedelijke herontwikkeling. Bestaande 

bebouwing in het plangebied wordt gesloopt en vervangen door een nieuw wooncomplex voor twee 

appartementen. Deze herontwikkeling is in overeenstemming met de Regionale Woonagenda (zie 

ook paragraaf 3.3). 

 

3.3 Gemeentelijk beleid 
 

Structuurvisie Berkelland 2025 

De ‘Structuurvisie Berkelland 2025’ is het streefbeeld voor de ontwikkeling van de gemeente 

Berkelland tot 2025. De visie geeft richting aan de ruimtelijke, economische en maatschappelijke 

ontwikkeling van de gemeente en is basis voor het bepalen van speerpunten en prioriteiten. 

Berkelland wil meewerken aan goede initiatieven uit de markt. De bestaande accommodaties moeten 

de ruimte krijgen om up-to-date te blijven. Het voorliggende initiatief is in overeenstemming met dat 

beleidsuitgangspunt. 
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Welstandsnota 

Bouwplannen kunnen in principe pas worden uitgevoerd als daarover een positief welstandsadvies is 

gegeven. Artikel 12a van de Woningwet bepaalt dat beleidsregels voor het beoordelen van 

bouwwerken aan de redelijke eisen van welstand worden vastgelegd in een welstandsnota. Daaraan 

heeft de gemeente Berkelland voldaan. Voor verschillende delen van de gemeente gelden 

verschillende niveaus van toetsing. Het plan voor de uitbreiding is positief beoordeeld, zie bijlage 6 

voor het tekeningenboek van de ontwerpfase (IAA Architecten, 05-12-2016). 

Woonbeleid 

De Regionale Woonagenda 2015-2025 kent een heldere ambitie voor de komende jaren. Er wordt 

gestreefd naar een vitale, economisch krachtige en toekomstbestendige Achterhoek. Het 

strategische doel luidt: Een aantrekkelijk woon- en leefmilieu, een gezonde leefomgeving en een 

mooi landschap. Deze woonagenda richt zich primair op het ontwikkelen van een evenwichtige 

kwalitatieve en kwantitatieve woningvoorraad en secundair op het voorkomen en aanpakken van 

leegstand in maatschappelijk vastgoed en op wonen en zorg. De kernboodschap voor de komende 

jaren luidt: 

1. Er zijn (bijna) voldoende woningen (in aantallen) om te voorzien in de vraag. 

2. Om de bestaande woningen toekomstbestendig te maken (kwalitatief) is een integrale 

aanpak nodig. 

3. Voor het leegstaand en leegkomend vastgoed is een gezamenlijke beeldvorming met een 

lokale aanpak nodig. Naast herbestemmen zal in toenemende mate ook sloop aan de orde 

zijn. 

4. Wonen en zorg vormt een belangrijk aandachtspunt bij al deze ontwikkelingen. 

De gemeenteraad van Berkelland heeft op 13 december 2016 de lokale doorvertaling in de ‘Lokale 

Woonagenda Berkelland 2016-2020’ vastgesteld. Voor de beoogde ontwikkeling relevante 

doelstellingen zijn: 

- anticiperen op de bevolkingsdaling door de overtollige planvoorraad aan te passen aan de 

behoefte; 

- waarde behoud van de bestaande woningvoorraad door te investeren in energiebesparing en -

opwekking en levensloopgeschiktheid. 

- naast het terugbrengen van de planvoorraad inzetten op transitie van leeg vastgoed; 

De transformatie van het bestaande pand aan de Spoorstraat tot appartementencomplex speelt al 

geruime tijd. In lijn met bovenstaande beleidsontwikkelingen is het aantal appartementen inmiddels 

teruggebracht tot twee. Hiermee ontstaat een ontwikkeling (sloop bestaande verouderde woning en 

nieuwbouw van twee appartementen) die in aansluit bij de beleidsdoelstellingen: transitie van 

bestaand leegstaand vastgoed, verbetering van de energieklasse en levensloopgeschiktheid en 

aanpassing van de ontwikkeling op de bevolkingsdaling. Er is dan ook zowel kwantitatieve als 

kwalitatieve ruimte in het woonbeleid voor de beoogde ontwikkeling. 

 

Conclusie paragraaf beleidsmatige uitvoerbaarheid 

Gelet op het voorgaande is de beleidsmatige uitvoerbaarheid van de te verlenen 

omgevingsvergunning voldoende aangetoond. 
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4. Milieuaspecten 
 

4.1 Milieuzonering 
Beoordeeld is of er bestaande en/of toekomstige bedrijvigheid in en rondom de projectlocatie 

aanwezig is, die van invloed kan zijn op het woon- en leefklimaat. Daarbij is gekeken naar de 

potentiële milieubelasting van deze inrichtingen (bedrijven en voorzieningen). De milieubelasting en 

de bijbehorende hindercontouren worden bepaald door verschillende ruimtelijk relevante 

milieuaspecten, zoals geur, stof, geluid en gevaar. Met behulp van de in 2009 door de VNG uitgegeven 

publicatie "Bedrijven- en milieuzonering" is van de aanwezige en toekomstige bedrijven en 

voorzieningen in de directe omgeving van de projectlocatie de milieucategorie bepaald. Vervolgens 

is nagegaan of de projectlocatie is gelegen binnen de op grond van de milieucategorie aan te houden 

indicatieve afstanden tot woningen. 

Aan de hand van nader onderzoek is bezien in hoeverre de indicatieve hindercontouren, die 

gebaseerd zijn op de potentiële milieubelasting van de bedrijven en voorzieningen, in werkelijkheid 

een knelpunt opleveren in relatie tot de omgeving. Hieronder volgen de conclusies van het onderzoek.  

Op basis van de geldende bestemmingsplannen zijn er verschillende bedrijven in de omgeving 

waarvan in de maximale situatie de milieuzone over het plangebied ligt (zie afbeelding 6).  

 

 

Afbeelding 6: inventarisatie milieuzoneringen 

De gehanteerde richtafstanden gelden ten opzichte van het omgevingstype rustige woonwijk. In het 

plangebied is echter sprake van een variatie aan functies; direct naast woningen komen andere 

functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Er is daarom sprake van een gemengd gebied. 

Wanneer sprake is van het omgevingstype gemengd gebied kunnen de richtafstanden tussen 

milieubelastende en milieugevoelige functies met één afstandsstap verlaagd worden, zonder dat dit 

ten koste gaat van het woon- en leefklimaat. Op de zuivelfabriek en de bedrijfsmatige activiteiten bij 

de Spoorstraat 26 na ligt het plangebied dan niet meer in de milieuzones van omliggende bedrijven. 
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Voor Spoorstraat 26 geldt echter dat de activiteiten zijn terug geschaald naar categorie 1 met een 

richtafstand van 10 meter. De effecten zijn hierdoor dermate gering dat er geen sprake is van 

aantasting van het woon- en leefklimaat.  

Hierdoor is een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd en worden de bedrijven niet in hun 

bedrijfsvoering belemmerd. Daarnaast geldt dat het nieuwe wooncomplex voor geen enkel bedrijf 

maatgevend is, omdat in alle gevallen er al andere woningen dichterbij zijn gelegen. 

Het plangebied is wel gelegen in de zones van inrichting Friesland Foods B.V., er wordt niet voldaan 

aan de richtafstanden voor geur en geluid (zie onderstaande tabel). 

 

Voor het aspect geluid geldt dat de nieuwe appartementen geen extra belemmering vormen voor het 

bedrijf, omdat er al woningen op een kortere afstand zijn gelegen. Wel is er akoestisch onderzoek 

nodig vanwege de ligging binnen de geluidzone van het industrieterrein. Meer informatie hierover is 

opgenomen in de geluidsparagraaf van deze ruimtelijke onderbouwing.  

Voor het aspect geur geldt ook dat er op kortere afstand al woningen zijn gelegen, waardoor het 

bedrijf ook voor dit aspect niet door de nieuwe ontwikkeling in de bedrijfsmatige mogelijkheden 

wordt beperkt. Daarnaast blijkt op basis van geuronderzoek van het bedrijf dat voor het plangebied 

sprake is van een aanvaardbaar hinderniveau voor geur. Meer informatie hierover is opgenomen in de 

geurparagraaf van deze ruimtelijke onderbouwing. 

Uit het oogpunt van milieuzonering is er dan ook geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van de 

omgevingsvergunning. 

 

4.2 Geur 
Bij geur van bedrijven gaat het om de geuruitstoot (emissie) van bedrijven die zich verspreidt via de 

lucht en een geurbelasting veroorzaakt op de woon- en leefomgeving. Bij geurbelasting (of immissie) 

gaat het om de hoeveelheid geur (uitgedrukt in odour units per kubieke meter lucht), die op een 

geurgevoelig object terecht komt. Die hoeveelheid is te meten of te berekenen. Bij het afwegen welke 

afstand voldoende is tussen geurbronnen en geurgevoelige objecten moet rekening worden 

gehouden met de ligging van de geurcontour behorend bij het aanvaardbare hinderniveau. 

Handleiding geur 

De Handleiding geur van Infomil legt uit hoe het bevoegd gezag het aanvaardbare hinderniveau voor 

geur kan bepalen en handhaven. De handleiding gaat over geur van bedrijfsmatige activiteiten anders 

dan veehouderij. De handleiding kan worden toegepast bij vergunningverlening, maatwerk vanuit het 

Activiteitenbesluit, handhaving en ruimtelijke ordening. 
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Activiteitenbesluit milieubeheer 

Het wettelijk kader voor meldingsplichtige activiteiten is opgenomen in het Activiteitenbesluit 

milieubeheer. Voor activiteiten van bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit zijn specifieke 

geurvoorschriften opgenomen in de zin van te treffen voorzieningen of geurbelasting. Daarnaast 

heeft het bevoegd gezag bij een aantal activiteiten de mogelijkheid aanvullende eisen te stellen in 

een maatwerkbesluit. Het beoordelingskader voor geur van vergunningplichtige bedrijven staat in 

artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit. De geurvoorschriften in dit artikel gelden rechtstreeks voor 

vergunningplichtige bedrijven. Het bevoegde gezag kan in een maatwerkbesluit aanvullende eisen 

stellen aan geur als geen sprake is van een aanvaardbaar hinderniveau. 

Gelders geurbeleid 

Het geurbeleid van de provincie Gelderland richt zich op industriële bedrijven, waarvoor de provincie 

een wettelijke taak heeft op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Een deel van dit 

beleid richt zich specifiek op ruimtelijke ordening (Werkwijze industriële geur en ruimtelijke ordening 

in Gelderland van 13 september 2007). 

Hoewel primair bedoeld voor intern gebruik door de provincie Gelderland, wordt het Gelders 

geurbeleid breed gedragen door gemeenten in Gelderland en meestal één op één toegepast bij 

vergunningverlening en ruimtelijke besluitvorming. De waarden uit het Gelderse Geurbeleid worden 

in dat verband aangemerkt als het aanvaardbare hinderniveau voor geur. 

 

Inhoudelijke toets 

Voor het bedrijf is in 2013 geuronderzoek uitgevoerd (Geursituatie, Tebodin Netherlands B.V., 21 

februari 2013). De geur van het bedrijf valt gemiddeld genomen te classificeren als “minder hinderlijk”. 

Verder is sprake van continue bronnen. In het onderzoeksrapport zijn op basis van die informatie de 

volgende toetsingscriteria uit het geurbeleid van de provincie Gelderland gebruikt: 

- Bovenwaarde voor ‘wonen’ van 5 OU/m3 als 98-percentiel van uurgemiddelde 

geurconcentratiewaarden. 

- Richtwaarde voor ‘wonen’ van 1,5 OU/m3 als 98-percentiel van uurgemiddelde 

geurconcentratiewaarden. 

- Streefwaarde voor ‘wonen’ van 0,5 OU/m3 als 98-percentiel van uurgemiddelde 

geurconcentratiewaarden. 
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De berekende geurconcentraties zijn als geurcontouren weergeven, hieronder de uitsnede voor het 

projectgebied.  

  

Afbeelding 7: geurconcentratiewaarden (bron: Geursituatie, Tebodin Netherlands B.V., 21 februari 2013)  

 

Op de locatie Spoorstraat 22 ligt de waarde rond de 0,6-0,7 OU/m3 als 98-percentiel van 

uurgemiddelde geurconcentratiewaarden. Deze waarde ligt boven de streefwaarde, maar 

ruimschoots onder de richtwaarde. Tussen streef- en richtwaarde kan worden ingestemd als de 

ruimtelijke keuze voldoende is onderbouwd. Voor de beoogde ontwikkeling is dit om de volgende 

redenen het geval: 

- Er wordt net niet voldaan aan de streefwaarde, terwijl in de regel bij nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen vooral wordt uitgegaan van de richtwaarde. 

- Het bedrijf wordt niet verder in de bedrijfsvoering beperkt dan in de huidige situatie al het geval 

is omdat er al woningen dichterbij het bedrijf zijn gelegen (en daarmee maatgevend zijn).  

- Het gaat om een zeer kleinschalige ontwikkeling, waarbij al geruime tijd sprake is bewoning van 

het bestaande pand. 

Conclusie is dan ook dat bij de berekende geurconcentraties er voor het plangebied nog steeds sprake 

is van een acceptabel woon- en leefklimaat.  
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4.3 Geluid 
In de Wet geluidhinder, en de daarbij behorende Besluiten en Regelingen, is bepaald dat bij de 

beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning waarbij, met toepassing van artikel 2.12, 

eerste lid, onder a, onder 2° of 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt 

afgeweken van het bestemmingsplan op binnen de onderzoekzones van industrieterreinen, wegen 

en spoorwegen te realiseren geluidsgevoelige gebouwen of terreinen de waarden uit de Wet 

geluidhinder in acht worden genomen. Vanwege de nabijheid van wegen en industrie is er akoestisch 

onderzoek uitgevoerd (Munsterhuis, Spoorstraat 22 te Borculo, kenmerk B02.16.164-RM, datum 20-

01-2017, zie bijlage 4 / Omgevingsdienst Achterhoek, advies bestemmingsplanprocedure, 

zaaknummer 2016EARO0058, datum 16-01-2017, zie bijlage 7). 

 

Wegverkeerslawaai 

In het onderhavige geval, waarbij de wegen zijn gelegen in het binnenstedelijk gebied volgens de Wet 

Geluidhinder, bedraagt de zone van een weg met één of twee rijstroken 200 meter en bij 3 of meer 

rijstroken 350 meter aan weerszijden van de weg. Er is onderzoek gedaan naar de geluidbelastingen 

ten gevolge van wegverkeerslawaai op de Lichtenhorst en de Graaf Wichmanstraat. De Spoorstraat 

betreft een 30 km/uur weg. Deze is in het onderzoek betrokken in het kader van de goede ruimtelijke 

ordening. Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op 

zowel de Lichtenhorst en de Graaf Wichmanstraat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ter plaatse 

van de twee toekomstige appartementen niet wordt overschreden. Derhalve dient er voor deze twee 

appartementen geen hogere grenswaarde procedure gevolgd te worden voor wegverkeerslawaai.  

De cumulatieve geluidbelasting van het wegverkeer van de Lichtenhorst, de Graaf Wichmanstraat en 

de Spoorstraat exclusief de aftrek ex. Artikel 110g Wgh, bedraagt maximaal 57 dB ter plaatse van 

voorgevel van de twee appartementen langs de Spoorstraat. De waarde van 53 dB (33 + 20 (standaard 

wering gevel)) wordt ter plaatse van de gevels van de betreffende toekomstige appartementen 

overschreden. Derhalve dienen er extra geluidwerende voorzieningen bepaald te worden voor de 

woningen om aan het maximale binnenniveau van 33 dB(A) te kunnen voldoen. Hier zal bij de verdere 

uitwerking rekening mee worden gehouden. 

 

Railverkeerslawaai 

Het plangebied is niet gelegen aan of in de nabijheid van een op grond van de Wet geluidhinder 

gezoneerde spoorlijn. 

 

Industrielawaai 

Het plangebied is gelegen binnen de geluidszone van het industrieterrein Lichtenhorst. De 

geluidgevoelige functie binnen het plangebied zal daarom getoetst moeten worden aan de 

grenswaarde van 50dB(A) etmaalwaarde uit de Wet geluidhinder. 

De functie is ingevoerd in het zonemodel en het geheel doorgerekend. Uit de berekening blijkt dat 

niet kan worden voldaan aan de grenswaarde uit de Wet geluidhinder. Om het plan te kunnen 

realiseren zal een hogere grenswaarde moeten worden vastgesteld. De Wet geluidhinder biedt 

hiertoe onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid. Voor wat betreft de hoogte van de hogere 

grenswaarde heeft het bevoegd gezag enige vrijheid. De maximaal vast te stellen hogere 
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grenswaarde is wel in de Wet geluidhinder vastgelegd en bedraagt 55 dB(A). Uit de berekening blijkt 

dat de hoogste geluidsbelasting van het industrieterrein 53,6 dB(A) etmaalwaarde bedraagt. 

Bepalend hierbij is de geluidsbelasting in de nachtperiode. Uit het zonemodel blijkt eveneens dat de 

geluidsruimte aan de westzijde van het industrieterrein nog niet volledig is benut. Bij het volledig 

benutten van de gehele geluidsruimte, zal de geluidsbelasting op de geluidgevoelige functie 55 dB(A) 

etmaalwaarde gaan bedragen. Voorgesteld wordt daarom om een hogere grenswaarde van 55 dB(A) 

etmaalwaarde vast te laten stellen. Voor het vaststellen van een hogere grenswaarde zal een 

afzonderlijke procedure worden doorlopen.  

Het plangebied is gelegen aan een straat waar detailhandel en horeca is gevestigd. Gezien de 

bedrijvigheid wordt ingeschat dat het referentieniveau van het omgevingsgeluid tussen 50 en 55 

db(A) etmaalwaarde zal liggen. 

Aan de voorzijde van het gebouw zal de geluidsbelasting van de bedrijven in buurt en de Spoorstraat 

niet boven 55 dB(A) uitkomen. Aangezien moderne woningen doorgaans meer dan 20 dB(A) 

geluidsisolatie hebben, zal het geluidsniveau in de appartementen rond 35 dB(A) liggen en kan 

daarmee als aanvaardbaar worden betiteld. Wel zijn er aan de voorzijde balkons gepland. Een 

geluidsbelasting van maximaal 55 dB(A) wordt, gezien de omgeving, als aanvaardbaar geacht. 

De geluidsbelasting op de beide zijgevels van het gebouw zal de 55 dB(A) niet overschrijden. Aan de 

achterzijde van het gebouw kan er vanwege het industrieterrein een geluidsbelasting op de gevel 

plaatsvinden van 55 dB(A). Daarnaast hebben nog enkele bedrijven het recht om een geluidsbelasting 

van 50 dB(A) op de achterzijde te hebben. Dit betekent dat in theorie de totale geluidsbelasting hoger 

dan 55 dB(A) kan zijn. Aan de achterzijde van het gebouw is geen tuin gelegen en geen balkon, daarom 

zal alleen het geluidsniveau in het gebouw bepalend zijn. Aangezien moderne woningen doorgaans 

meer dan 20 dB(A) geluidsisolatie hebben, zal het geluidsniveau rond 35 dB(A) liggen en kan daarmee 

als aanvaardbaar worden betiteld. 

Resumerend kan worden gesteld dat het plan niet leidt tot een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat 

en dat de hogere grenswaarde verleend kan worden (ook omdat de ontwikkeling geen extra 

belemmering voor de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven oplevert). 

 

4.4 Luchtkwaliteit 
Het wettelijk stelsel voor luchtkwaliteitseisen is geregeld in hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet 

milieubeheer en onderliggende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. 

Luchtkwaliteitseisen vormen geen belemmering voor ruimtelijke ontwikkelingen indien: 

 er geen sprake is van feitelijke of dreigende overschrijding van de grenswaarde; 

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

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

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

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 

De beoogde ontwikkeling (twee appartementen) draagt vanwege de zeer geringe omvang niet in 

betekenende mate bij aan de luchtverontreiniging. Daarnaast is er geen sprake van feitelijke of 

dreigende overschrijding van de grenswaarde en ligt het niet in de nabijheid van rijks- of provinciale 

wegen. Uit het oogpunt van luchtkwaliteit is er dan ook geen belemmering voor de uitvoerbaarheid 

van de omgevingsvergunning. 
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4.5 Externe veiligheid 
Bij externe veiligheid gaat het om het beheersen van de veiligheid van personen in de omgeving van 

activiteiten met gevaarlijke stoffen. Ook de risico's die zijn verbonden aan het gebruik van 

luchthavens vallen onder externe veiligheid. De risico's waar burgers aan worden blootgesteld door 

de aanwezigheid van risicovolle inrichtingen of transportroutes van gevaarlijke stoffen in hun 

leefomgeving dienen tot een aanvaardbaar minimum te worden beperkt. Daarom heeft de overheid 

regels opgesteld voor inrichtingen en transportroutes van gevaarlijke stoffen die onaanvaardbaar 

grote risico's opleveren voor personen die zich bevinden in woningen, scholen en bejaardencentra die 

in de directe omgeving hiervan liggen. Via de Risicokaart Nederland is beoordeeld welke 

risicobronnen zich in de directe omgeving van de projectlocatie bevinden. 

 

 

 

Afbeelding 8: uitsnede Risicokaart Nederland met de projectlocatie (dd. 25-11-2016) 

 

Risicovolle activiteiten bij inrichtingen 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is het wettelijk kader voor risicovolle activiteiten bij 

inrichtingen. De projectlocatie bevindt zich in de omgeving van de inrichting Friesland Foods B.V. 

(Needseweg 23). De maximale risicoafstand (PR 10-6) bedraagt 75 meter op basis van de gegevens 

zoals bekend op 25-11-2016. De afstand tussen de grens van de inrichting en de grens van de 

projectlocatie bedraagt circa 120 meter. Verder zijn er geen bedrijven in de omgeving gevestigd die 

vallen onder het Bevi en waarvan de risicocontour in de nabijheid van de projectlocatie is gelegen. 
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Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen 

Voor het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen is het Besluit externe veiligheid 

buisleidingen (Bevb) het wettelijk kader. Binnen het plangebied of in de directe nabijheid daarvan zijn 

geen buisleidingen aanwezig waarop het Bevb van toepassing is (projectlocatie ligt op circa 430 meter 

van de dichtstbij gelegen buisleiding). 

 

Transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water 

Binnen het plangebied of in de directe nabijheid daarvan zijn geen wegen, waterwegen of 

spoorwegen aanwezig die in het Basisnet zijn aangewezen als transportroute voor gevaarlijke stoffen. 

 

4.6 Bodemkwaliteit 
Bij de toetsing of een project uitvoerbaar is moet worden nagegaan of er mogelijk sprake is van 

bodemverontreiniging. Bij functiewijzigingen en nieuwe ontwikkelingen dient daarom te worden 

bekeken of de bodemkwaliteit past binnen het toekomstige gebruik van de bodem en of deze 

optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. 

Historie plangebied en onderzoeken 

Vanwege het voormalige gebruik van het perceel waren er in het verleden een drietal brandstoftanks, 

pompeiland met vulpunten, ondergrondse petroleumtank met pomp en een oliekachel voor de 

werkplaats aanwezig. Het terrein is in het verleden onderzocht door De Klinker (rapportnummer 

960509SB.110) en Van der Poel Consult BV (19907.182) met een actualisatie in 2003 

(19907(2003).182). Uit de resultaten is onder meer naar voren gekomen dat ten zuiden van de te 

realiseren uitbreiding de grond en het grondwater is verontreinigd met olieproducten. 

Op verzoek van de provincie zijn er daarna nog aanvullende bodemonderzoeken uitgevoerd (Van der 

Poel consult bv, Actualiserend bodemonderzoek Spoorstraat Borculo 2010, projectnummer 

11009.283 / Van der Poel Milieu bv, aanvullend grondwateronderzoek overkant Spoorstraat te 

Borculo, projectnummer 1.9907.aogw.182, 29 augustus 2011). In de brief van de provincie Gelderland 

van 19 oktober 2011 (zaaknummer 2008-010782) was de conclusie als volgt: 

“Op grond van de onderzoeksgegevens is vermoedelijk sprake van een niet-spoedeisend geval van 

ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming. Bij het huidige gebruik 

worden geen onaanvaardbare risico’s verwacht. Een sanering is in dat geval bij gelijkblijvend gebruik 

op grond van de Wet bodembescherming niet noodzakelijk. Wij stellen daarom geen termijn aan het 

uitvoeren van een sanering. Sanering kan wel noodzakelijk zijn op een ‘natuurlijk moment’, zoals bij 

bouwactiviteiten of een wijziging van gebruik van de locatie. Voor een sanering is in dat geval 

instemming van het bevoegd gezag op grond van de Wet bodembescherming nodig. Indien gewenst 

kunt u een besluit over de verontreinigingssituatie aanvragen (volgens artikel 29 Wet 

bodembescherming). U krijgt dan formeel uitsluitsel over de status van de bodemverontreiniging op 

de locatie. Dit is een openbare procedure en op de voorbereiding en totstandkoming van de 

beschikking ‘ernst en spoedeisendheid’ is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De 

verontreinigingssituatie dient dan wel geactualiseerd en afgeperkt te zijn.” 

Daarnaast zijn er een aantal aanbevelingen opgenomen, waarvan relevant voor de nieuwe 

ontwikkeling: 
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 Wij wijzen u erop dat werkzaamheden (waaronder de onttrekking van grondwater) in of op 

de bodem niet zijn toegestaan als de verontreiniging daardoor wordt verminderd of 

verplaatst. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient u een nader onderzoek en eventueel 

een saneringsplan bij ons in te dienen. Instemming met de sanering leggen wij in een 

beschikking vast.  

 Bij activiteiten waar verontreinigde grond wordt afgevoerd, mag deze verontreinigde grond 

niet zonder meer hergebruikt worden. Daarnaast kunnen voor werkzaamheden met grond 

of grondwater mogelijk andere vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Wij verzoeken u 

hier alert op te zijn. 

 Bij het onttrekken en eventueel toepassen van verontreinigd grondwater dient u rekening te 

houden met de aangetroffen verontreinigingen. Het grondwater is niet voor elk gebruik 

geschikt. Ook ter plaatse van verontreinigde grond is de deellocatie niet voor elk gebruik, 

zoals moestuin of speeltuin, geschikt. 

 In de bodem zijn bijmengingen met puin aangetroffen. Deze zijn mogelijk asbesthoudend. 

In geval van werkzaamheden in of op de bodem kan daarom om aanvullend (analytisch) 

onderzoek naar asbest verzocht worden. Indien u zekerheid wilt hebben kunt u dit 

onderzoek naar asbest ook op korte termijn uitvoeren. 

 

Huidige situatie 

Vanwege de eerdere aanbevelingen van het bevoegd gezag is er, in het kader van de beoogde 

ontwikkeling, nog een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd voor het bestaande pand en de 

directe omgeving (Van der Poel B.V., kenmerk 161015, 13-09-2016). Gezien de aard en de 

concentraties van de aangetoonde parameters in relatie tot de bestemming van het terrein, was de 

conclusie dat de verhoogde risico’s voor de volksgezondheid en/of het milieu op basis van de 

aangetoonde milieuhygiënische bodemkwaliteit, niet te verwachten zijn. De resultaten van het 

onderzoek vormden dan ook geen aanleiding tot nader onderzoek en zijn geen milieuhygiënische 

belemmering in relatie tot de toekomstige bestemming van het terrein. 

Om ook zicht te krijgen op de achterzijde van het terrein is in 2017 een aanvullend verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd (Van der Poel B.V., kenmerk 171039, 03-07-2017). Dit onderzoek is 

opgenomen in bijlage 1, in het rapport zijn de eerdere onderzoeken als bijlage opgenomen. 

Hierbij heeft er geen onderzoek plaats gevonden naar het voorkomen van asbest aangezien er uit het 

vooronderzoek en de locatie inspectie geen vermoeden is ontstaan met betrekking tot het 

voorkomen van asbesthoudend materiaal in de bodem. Wel is er tijdens het boorwerk extra aandacht 

besteed aan het beoordelen van het materiaal op de aanwezigheid van asbest(verdacht materiaal). 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat ter plaatse van de ondergrondse tank geen waarnemingen van 

oliebrandstof zijn geconstateerd, terwijl vijf meter ten zuiden van deze locatie een lichte 

verontreiniging met petroleumolie is aangetroffen. Het is niet uitgesloten dat de aangetroffen 

verontreiniging gerelateerd is aan de voormalige opslag van petroleum. Op grond van alle bekende 

onderzoeksresultaten is het echter niet waarschijnlijk dat er sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Er is geen overschrijding van de interventiewaarde gemeten, tevens zijn 

diverse boringen op korte afstand verricht waarbij geen petroleum is aangetoond. 

Verder zijn in de bovengrond, in de ondergrond en in het grondwater overschrijdingen van de 

achtergronden streefwaarden uit de Wet bodembescherming aangetoond, die als normale 

achtergrondverontreiniging voor langere tijd bewoond gebied beschouwd worden.  
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Gezien de aard en de concentraties van de aangetoonde parameters in relatie tot de bestemming 

(wonen) van het terrein, is de conclusie dat verhoogde risico's voor de volksgezondheid en/of het 

milieu op basis van de aangetoonde milieu hygiënische bodemkwaliteit, niet te verwachten zijn. De 

resultaten van het onderzoek vormen dan ook geen aanleiding tot nader onderzoek en zijn geen 

milieu hygiënische belemmering in relatie tot de woonbestemming van het terrein. 

Advies is wel bij het bouwrijp maken de met olie (licht) verontreinigde grond te saneren en af te voeren 

naar een erkend verwerker van verontreinigde grond, omdat deze verontreiniging kan leiden tot 

stankproblemen indien ter plaatse bebouwing wordt gerealiseerd.  

 

Conclusie 

Voor het onderdeel van de omgevingsvergunning (strijdig gebruik) waarvoor deze ruimtelijke 

onderbouwing is opgesteld is op basis van bovenstaande aangetoond dat er sprake is van een goede 

ruimtelijke ordening in het kader van de Wet ruimtelijke ordening: 

 Met recent uitgevoerd bodemonderzoek op het achterterrein zijn er geen noemenswaardig 

verhoogde gehalten vastgesteld en is de asbestverdenking van het perceel in voldoende mate 

weerlegd. De bodemsituatie is geschikt voor het beoogde gebruik. Wel wordt geadviseerd 

om de (licht) verontreinigde grond met petroleum apart te ontgraven en af te voeren naar een 

erkend verwerker. 

 De omvang van de sterke olieverontreiniging aan de voorzijde van het pand is  – met eerdere 

onderzoeken - in alle richtingen globaal afgeperkt. De provincie heeft bevestigd dat geen 

sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Voor het realiseren van het 

bouwwerk zijn er géén grondingrepen in de verontreiniging en is er géén 

grondwaterbemaling voorzien. Voor dit bouwinitiatief zijn daarom geen (sanerende) 

maatregelen nodig. 

 

 

4.7 Archeologie 
Op grond van het Verdrag van Malta en de daaruit voortvloeiende Wet op de archeologische 

monumentenzorg, dient te worden gekeken naar de archeologische waarden in het plangebied. In 

het geldende bestemmingsplan ‘Borculo, Centrum 2011’ is voor de projectlocatie de 

dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologische verwachting 2’ opgenomen. Op basis hiervan moet bij 

een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk groter dan 1000 

m2 en de bodemingrepen dieper gaan dan 0,30 meter de aanvrager een rapport overleggen, waarin 

de archeologische waarde van de gronden waarop de aanvraag betrekking heeft voldoende is 

vastgesteld. De kadastrale percelen genoemd in paragraaf 2.1 zijn samen 708 m2, daarvan wordt 

slechts een deel herontwikkeld.  De beoogde ontwikkeling blijft dus ruim onder de grens waarvoor 

archeologisch onderzoek noodzakelijk is. In een eerder archeologisch vooronderzoek (RAAP, 

kenmerk 2914, 25-09-2008, zie bijlage 2) was al de conclusie getrokken dat bij de uitvoering van de 

voorgenomen ingrepen vermoedelijk geen archeologische waarden zullen worden verstoord.  
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4.8 Natuur 
De projectlocatie is niet gelegen binnen of in de directe nabijheid van een gebied dat is aangewezen 

als Natura 2000 gebied of onderdeel uitmaakt van het Nationaal Natuur Netwerk (NNN). Ter plaatse 

wordt bestaande bebouwing gesloopt. Om te kunnen beoordelen of sprake is van gevolgen voor 

plant- en diersoorten is er een Quick-scan Flora en Faunaonderzoek uitgevoerd (Hamabest, kenmerk 

R08.254-JMW-F01, 12-09-2008, zie bijlage 3). Conclusie is dat er door de voorgenomen ingrepen geen 

procedurele gevolgen zijn op basis van de Flora- en faunawet. Gezien de datum waarop het onderzoek 

is uitgevoerd is er door Econsultancy een actualisatie van het rapport uitgevoerd (kenmerk 3307.001 / 

versie D1, 13-01-2017, zie bijlage 5). De conclusie van de quickscan is dat op de onderzoekslocatie geen 

(streng) beschermde soorten verwacht worden en er geen aanvullende onderzoeken en ontheffingen 

noodzakelijk zijn. Ten aanzien van algemene broedvogels kunnen overtredingen worden voorkomen 

door rekening te houden met het broedseizoen. Tevens dient rekening te worden gehouden met de 

algemene zorgplicht. Hier zal bij de uitvoering van het project invulling aan worden gegeven. 

 

4.9 Water 
De watertoets is sinds 1 november 2003 een verplicht onderdeel van ruimtelijke planprocessen. Het 

waterbeleid van het Rijk en de provincie richt zich op een veilig en goed bewoonbaar land met 

gezonde, duurzame watersystemen. Het voorkomen van afwenteling door het hanteren van de 

drietrapsstrategie "Vasthouden-Bergen-Afvoeren" staat hierbij centraal. Voor de waterkwaliteit is het 

uitgangspunt “stand still - step forward”. 

Op basis van de standaard waterparagraaf van het waterschap Rijn en IJssel zijn deze 

beleidsdoelstellingen uitgewerkt en vormgegeven voor zijn waterbeheer. Het waterschap streeft naar 

schoon water, levend water en functioneel water. Aandachtspunten zijn het verbeteren van 

waterkwaliteit (terugdringen van oppervlaktewatervervuiling) en het voorkomen van wateroverlast. 

In zowel landelijk- als stedelijk gebied kunnen ruimtelijke ontwikkelingen een positief, maar ook een 

negatief effect hebben op het watersysteem. Deze waterparagraaf weegt de effecten van de 

ruimtelijke ontwikkeling per waterthema af via de watertoetstabel. Als op één of meer vragen per 

waterthema Ja wordt geantwoord dan is het thema relevant. 

Thema Toetsvraag Relevant ' 

HOOFDTHEMA'S 
Veiligheid 1.  Ligt in of nabij het plangebied een primaire of regionale waterkering? 

 
2.  Ligt in of nabij het plangebied een kade? 

Nee 
 

Nee 

Riolering en 
Afvalwaterketen 

1. Is er toename van het afvalwater (DWA)? 
2. Ligt in het plangebied een persleiding van WRIJ? 
3. Ligt in of nabij het plangebied een RWZI van het waterschap? 

Ja 
Nee 
Nee 

Waterove
rlast 
(oppervlak
te water) 

1. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak? 
2. Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand verhard oppervlak? 
3. In of nabij het plangebied bevinden zich natte en laag gelegen gebieden, 
beekdalen, overstromingsvlaktes? 

Nee
Nee 
Nee 

Grondwa
ter- 
overlast 

1. Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende lagen in de ondergrond? 
2. Bevindt het plangebied zich in de invloedzone van de Rijn of IJssel? 
3. Is in het plangebied sprake van kwel? 
4. Beoogt het plan dempen van slootjes of andere wateren? 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Oppervlak
te- 
waterkwal
iteit 

1. Wordt vanuit het plangebied water op oppervlaktewater geloosd? 
2.Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED water? 
3.Ligt het plangebied geheel of gedeeltelijk in een Strategisch actiegebied? 

Nee
Nee 
Nee 
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Grondwa
ter- 
kwaliteit 

1. Ligt het plangebied in de beschermingszone van een drinkwateronttrekking? Nee 

Volksgezondheid 1. In of nabij het plangebied bevinden zich overstorten uit het 
gemengde of verbeterde gescheiden stelsel? 
2. Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het 
plangebied die milieuhygiënische of verdrinkingsrisico's met 
zich meebrengen (zwemmen, spelen, tuinen aan water)? 

Nee 
 

Nee 

Verdroging 1. Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones voor natte natuur? Nee 

Natte natuur 1. Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte EVZ? 
 

2.Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones voor natte natuur? 

Nee 
 

Nee 

Inrichting en 
beheer 

1. Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren die in eigendom of 
beheer zijn bij het waterschap? 

 
2. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel? 

Nee 
 
 

Nee 

AANDACHTSTHEMA’S 

Recreatie 1. Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of gronden in 
beheer van het waterschap waar actief recreatief medegebruik 
mogelijk wordt? 

 
Nee 

Cultuurhistorie 1. Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het plangebied aanwezig? Nee 

 

De bestaande bebouwing biedt ruime mogelijkheden voor bewoning, naar verwachting zal de 

omvang van het afvalwater redelijk gelijk zijn aan twee kleinere appartementen. De verhouding 

tussen verhard en onverhard zal in de nieuwe situatie nagenoeg gelijk liggen aan de bestaande 

situatie.  Samengevat heeft de ontwikkeling geen significante negatieve effecten voor de 

waterhuishouding in en rond het plangebied. 

 

4.10 Asbest 
Ten tijde van aanvraag van de omgevingsvergunning waar deze ruimtelijke onderbouwing voor is 

opgesteld was er geen asbest meer aanwezig in de bestaande bebouwing. 

 

Conclusie paragraaf milieutechnische uitvoerbaarheid 

Gelet op het voorgaande is de milieutechnische uitvoerbaarheid van de te verlenen 

omgevingsvergunning voldoende aangetoond. 
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5. Economische uitvoerbaarheid 
Het plan wordt financieel uitgevoerd door aanvrager waarmee een overeenkomst is aangegaan over 

het verhalen van eventueel uit te keren tegemoetkoming in schade (vroeger ‘planschade’). De 

financiële haalbaarheid van het plan is daarmee gewaarborgd via een anterieure overeenkomst. Bij 

het verlenen van de bestemmingsplanafwijking hoeft daarom heen exploitatieplan te worden 

vastgesteld. 

 

Conclusie paragraaf economische uitvoerbaarheid 

Gelet op het voorgaande is de economische uitvoerbaarheid van de te verlenen 

omgevingsvergunning voldoende aangetoond. 
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6. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 

6.1 Inspraak 
Deze aanvraag om een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan 

lag van 7 tot en met 20 december 2016 gedurende twee weken ter inzage overeenkomstig de 

gemeentelijke inspraakverordening. Dit is bekendgemaakt via een kennisgeving op de gemeentelijke 

website (www.gemeenteberkelland.nl) en in “Berkelbericht” van 6 december 2016. Gedurende die 

termijn kon iedereen schriftelijk reacties indienen.  

Er is één reactie ingediend, met de volgende inhoud:  

“Waarom verleend de gemeente medewerking aan het toevoegen van 1 extra woning als zij aan de 

andere kant verkondigd dat het geen nieuwe woningen meer bij mogen komen? “ 

De gemeentelijke beoordeling van de reactie is als volgt (bron: Gemeente Berkelland, Verslag van de 

ter inzage legging van het voorontwerp-omgevingsvergunning “Borculo, Spoorstraat 22 (2016)”, 

datum 10-02-2017): 

Deze reactie geven aanleiding tot de volgende overweging: Sinds 2005, voordat duidelijk was dat er 

minder woningen nodig zijn, is de gemeente in overleg over deze locatie voor het toestaan van 

appartementen. In het verleden is er sprake geweest van het mogelijk toevoegen van 5 extra 

appartementen (woningen). Hierover is de afgelopen jaren overleg geweest en dat heeft geresulteerd in 

het voorliggende plan. In de nieuwe opzet komt er, in plaats van 5 extra appartementen, maar 1 

appartement extra bij. Hierbij is het regionale stoplichtmodel gehanteerd. De gedachte van dit model is 

dat zachte plancapaciteit niet bij voorbaat wordt uitgesloten door harde capaciteit die niet goed aansluit 

bij de behoefte. 

Conclusie over de beoordeling van de reactie: 

Op basis van de overweging over de ingediende reactie ziet de gemeente geen aanleiding om het plan aan 

te passen. 

 

6.2 Vooroverleg 
Bij de voorbereiding van een omgevingsvergunning die wordt verleend met toepassing van artikel 

2.12, eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo, moet vooroverleg  worden gepleegd met de besturen 

van betrokken gemeenten en waterschappen en die diensten van provincie en rijk die betrokken zijn 

bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast met de behartiging van belangen die in het plan in 

het geding zijn. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) in 

combinatie met artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Vanwege de geringe omvang 

van het project en de beperkte invloed op de omgeving wordt er geen formeel vooroverleg gepleegd 

maar worden het Waterschap en de provincie Gelderland betrokken tijdens de ontwerpfase. 
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6.3 Ontwerp 
Het ontwerpplan heeft vanaf 26 juli 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Dit is 

bekendgemaakt via een kennisgeving op de gemeentelijke website, in “Berkelbericht” en in de 

Staatscourant (zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-41805.html). Gedurende die 

termijn zijn er geen zienswijzen ingediend tegen het voornemen tot het verlenen van de 

omgevingsvergunning.  

 

Conclusie paragraaf maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Gelet op het voorgaande is de maatschappelijke uitvoerbaarheid van de te verlenen 

omgevingsvergunning voldoende aangetoond. 

  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-41805.html
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Avest Vastgoed. 
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1 INLEIDING 

1.1 ALGEMEEN 

In opdracht van Ter Avest Vastgoed is door Van der Poel BV een verkennend milieukundig bodemonderzoek 
uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Spoorstraat 22 te Borculo. 
 

1.2 AANLEIDING EN DOELSTELLING 

Aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van een woning 
(uitbreiding) ter plaatse van het onderzoeksterrein. 
 
Doel van het onderzoek is een indruk te verkrijgen omtrent de eventuele aanwezigheid van 
verontreinigingen in de grond en in het grondwater van het onderzoeksterrein.  
Dit gebeurt teneinde te bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor het 
toekomstige gebruik van de locatie (wonen). 
 

1.3 KWALITEITSBORGING 

Van der Poel streeft er naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van onderzoek te leveren. 
 
De veldwerkzaamheden en laboratorium werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de actuele 
beoordelingsrichtlijn en accreditatieschema, en de onderzoeksstrategie is opgesteld conform de geldende 
NEN normen en SIKB protocollen, zoals hierna beschreven. 
 
1.3.1 Onderzoeksstrategie 

In onderstaande tabel zijn de kwaliteitsnormen opgenomen voor de onderzoeksstrategieën. 
Tabel 1.1. Toegepaste normen 

Aspect onderzoek Toegepaste norm 

Strategie vooronderzoek NEN 5725:2009 

Strategie verkennend (chemisch) onderzoek NEN 5740:2009 

 
Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen, zijn weergegeven in 
respectievelijk § 2.2.3 en § 3.4. 
  
1.3.2 Veldwerkzaamheden 

Het veldwerk is uitgevoerd door Eco Reest BV te Zuidwolde. De veldwerkzaamheden hebben plaatsgevonden 
onder procescertificaat op grond van de BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”, 
waarvoor Eco Reest BV Zuidwolde is gecertificeerd en erkend door het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu.  
 
Het veldwerk heeft plaats gevonden conform SIKB protocol 2001 “Plaatsen van handboringen en peilbuizen 
ten behoeve van het nemen van grond- en grondwatermonsters” 
en SIKB protocol 2002 “Het nemen van grondwatermonsters”, waarbij de werkzaamheden zijn uitgevoerd 
door gecertificeerde en erkende veldmedewerkers. 
 
Het certificaatnummer is 659231, en de certificerende instelling is LRQA te Rotterdam.  
In onderstaande tabel zijn de kwaliteitsaspecten opgenomen voor de uitvoering van het veldwerk. 
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Tabel 1.2. Erkende veldwerkers 

Aspect onderzoek Toegepaste protocol Erkend veldmedewerker 

Uitvoering monsterneming grond SIKB protocol 2001 S. Put 

Uitvoering monsterneming grondwater SIKB protocol 2002 S. Put 

 
Eventuele afwijkingen op de protocollen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen zijn weergegeven 
in § 3.4. 
 
De bedrijf- en persoonserkenningen en het certificaatnummer zijn te verifiëren op de volgende website:  
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/erkenningen/zoekmenu/ 
 

1.3.3 Laboratoriumwerkzaamheden 

De analyses zijn uitgevoerd conform de AS 3000 “Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch 
bodemonderzoek”, waarvoor Eurofins Analytico B.V. is geaccrediteerd en erkend door het ministerie van I en 
M. De monsterconservering is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 “Conserveringsmethoden en 
conserveringstermijnen voor milieumonsters”. 
 
Eurofins Analytico B.V. is een NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium, met certificaatnummer 
L010. Het certificaat is bijgevoegd in bijlage 7. Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering 
naar voren zijn gekomen, zijn weergegeven in § 4.1.1. 
 

1.4 LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 is de basisinformatie weergegeven van het onderzoeksgebied en wordt een samenvatting van 
de relevante informatie uit het vooronderzoek beschreven. In hoofdstuk 3 zijn de veldwerkzaamheden en 
waarnemingen tijdens het onderzoek beschreven, gevolgd door de toetsing van de analyseresultaten in 
hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 tenslotte is een samenvatting opgenomen en zijn de conclusies en 
aanbevelingen weergegeven.  

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/erkenningen/zoekmenu/
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2 VOORONDERZOEK (NEN 5725 :2009) 

2.1 ALGEMEEN 

Voor de uitvoering van het vooronderzoek wordt onderscheid gemaakt in de aard en diepgang van de te 
verzamelen informatie. Daarbij worden drie typen vooronderzoek onderscheiden: beperkt, standaard en 
uitgebreid vooronderzoek. 
 
Teneinde te bepalen welke type vooronderzoek van toepassing is voor onderhavige locatie,  is eerst de 
basisinformatie verzameld, de aanleiding van het onderzoek (zie § 1.2) en is de mate van verdenking voor 
aanwezigheid bodemverontreiniging bepaald. 
  
2.1.1 Basisinformatie 

Tabel 2.1 Basisinformatie 

Adres  Spoorstraat 22 

Plaats Borculo 

Oppervlakte 250 m
2 

Kadastrale aanduiding Gemeente Borculo, sectie D, nr(s). 4056 

Toekomstig gebruik Wonen 

Huidig gebruik Wonen met erf 

Voormalig gebruik Woonhuis behorend bij een garagebedrijf en een brandstof 
verkooppunt 

Verrichte handelingen met grond, 
verhardingsmateriaal en/of afval 

Geen 

Toepassingen van asbesthoudende 
materialen 

Geen 

Bodemonderzoeken De Klinker, Spoorstraat 18-26 (1996, rappnr. 960509SB.110). 
 Van der Poel Consult BV (19907.182) met een actualisatie in 2003 
(19907(2003).182 . 

 

2.1.2 Mate van verdachtheid en type onderzoek 

Op grond van de basisinformatie en de activiteiten in het verleden en/of heden is de onderzoekslocatie 
vooralsnog aan te merken als een verdachte locatie. 
 
Op basis van het stroomschema (blz. 14) uit de NEN 5725:2009 is er een standaard vooronderzoek 
uitgevoerd. 
 

2.2 VOORONDERZOEK 

Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over de volgende vijf aspecten: het voormalige, 
huidige en toekomstig bodemgebruik, de bodemopbouw en geohydrologie, en de (financieel-)juridische 
situatie. 
 
Het vooronderzoek heeft zich gericht op het perceel Spoorstraat 22 te Borculo en de aangrenzende percelen 
tot 25 meter.  
 
De resultaten van het vooronderzoek zijn beschreven in bijlage 2. Een samenvatting van het vooronderzoek, 
alsmede een overzicht van overige relevante informatie is in § 2.2.1 weergegeven. 
 
2.2.1 Samenvatting vooronderzoek 

Om meer inzicht te verkrijgen in de historie van het terrein zijn diverse bronnen geraadpleegd (zie bijlage 2). 
De resultaten van dit vooronderzoek zijn onderstaand beschreven. 
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Voormalig bodemgebruik 
Op het terrein heeft zich in het verleden een taxibedrijf/garage met benzinestation bevonden.  Het terrein is 
in het verleden onderzocht door De Klinker (rapportnummer 960509SB.110) en Van der Poel Consult BV 
(19907.182) met een actualisatie in 2003 (19907(2003).182 . Uit de resultaten is onder meer naar voren 
gekomen dat ten zuiden van de te realiseren uitbreiding de grond en het grondwater is verontreinigd met 
olieproducten. Destijds is de verontreiniging in de grond geraamd op circa 80 kuub. Voor details wordt 
verwezen naar de desbetreffende rapportages.   
 
Huidig bodemgebruik (incl. locatie inspectie) 
In de huidige situatie is ter plaatse sprake van een woonhuis met erf. Het erf is verhard met een 
klinkerverharding.  
 
Tijdens de terreininspectie is het maaiveld onderworpen aan een visuele inspectie met betrekking tot asbest 
verdacht materiaal. Dergelijk materiaal is visueel niet waargenomen. Daarnaast zijn geen bijzonderheden 
(als bijvoorbeeld ophogingen, ontluchtingen ect.) waargenomen die kunnen duiden op een 
bodemverontreiniging. 
 
Toekomstig bodemgebruik  
Het toekomstige gebruik van de locatie is gelijk aan het huidige gebruik, namelijk wonen. 
 
(Financieel-) juridisch 

Tabel 2.2 (Financieel-) juridisch 

Kadastrale gegevens Gemeente Borculo, sectie D, nr(s). 4056 

Opdrachtgever(s) Ter Avest Vastgoed 

Belanghebbende rechtspersonen Dhr. J. ter Avest 

 
2.2.2 Volledigheid en betrouwbaarheid vooronderzoek 

Het vooronderzoek beschouwen wij als volledig, aangezien er voldoende relevante gegevens aanwezig zijn. 
Gezien het feit dat de gegevens, verstrekt door de verscheidene bronnen, in voldoende mate overeenkomen 
met elkaar en met de aangetroffen situatie ten tijde van de terreininspectie, achten wij het vooronderzoek 
tevens betrouwbaar. 
 
2.2.3 Afwijkingen vooronderzoek 

Er zijn bij de uitvoering van het vooronderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de NEN 
5725:2009 naar voren gekomen. 
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2.3 ONDERZOEKSHYPOTHESE 

Uit het vooronderzoek volgt de hypothese voor het verkennend bodemonderzoek. 
 
Op basis van het vooronderzoek is de onderzoekslocatie aan te merken als verdacht voor 
bodemverontreiniging(en). 
 
Op basis van het vooronderzoek zijn de volgende deellocaties te onderscheiden: 
 
Tabel 2.3 Deellocaties 

Deellocatie 
Oppervlakte (m

2
) 

Verontreinigde stof + diepte van voorkomen Oorzaak/Motivatie Onderzoeksstrategie 

Grond Grondwater 

A: vml. tank minerale olie minerale olie en BTEXN morsverliezen VEP-OO 

B: overige terrein - - - ONV 

 
NEN 5740:2009 Strategie VEP-OO 
Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is het onderzoek met betrekking tot de verdachte 
deellocatie A vooralsnog opgezet conform de richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld in de NEN 5740:2009, § 
5.4. Het betreffende deel van het onderzoeksterrein is beschouwd als een verdachte locatie met één of meer 
ondergrondse opslagtanks. 
 

NEN 5740:2009 Strategie ONV 
Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is het onderzoek op de rest van het terrein vooralsnog 
opgezet conform de richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld in de NEN 5740:2009, § 5.1. Het onderzoeksterrein 
is beschouwd als een onverdachte locatie. 
 
Er heeft geen onderzoek naar het voorkomen van asbest op basis van de NEN 5707:2015 plaats gevonden, 
aangezien er uit het vooronderzoek en de locatie inspectie geen vermoeden is ontstaan met betrekking tot 
het voorkomen van asbesthoudend materiaal in de bodem. Wel is er tijdens het boorwerk extra aandacht 
besteed aan het beoordelen van het materiaal op de aanwezigheid van asbest(verdacht materiaal). 
 
Voor een volledig beeld van het mogelijk aanwezige asbesthoudend materiaal in het pand op de 
onderzoekslocatie kan een asbestinventarisatie, uitgevoerd door een volgens SCA Certificatieschema 
Asbestinventarisatie SC-540 gecertificeerd bedrijf, uitsluitsel geven. Hiervoor kunt u contact opnemen met 
ons bureau. 
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3 VELDWERKZAAMHEDEN 

3.1 WERKZAAMHEDEN 

De veldwerkzaamheden zijn hierna beschreven, met eventuele afwijkingen op de veldwerkzaamheden en/of 
onderzoeksstrategie. 
 
3.1.1 Uitvoering werkzaamheden 

Het veldwerk is op 14 juni uitgevoerd en heeft bestaan uit de volgende werkzaamheden: 
Voormalige petroleumtank: 

- het plaatsen van 2 boringen tot 2,0 m-mv (2 en 3); 
- het plaatsen van 1 boring met peilbuis ten behoeve van het grondwateronderzoek (1). 

Overige terrein 
- het plaatsen van 3 boringen tot 0,5 m-mv (6, 8, 9); 
- het plaatsen van 1 boringen tot 2,0 m-mv (5); 
- het plaatsen van 2 boringen met peilbuis ten behoeve van het grondwateronderzoek (4 en 7). Boring 

7 is afgewerkt met een peilbuis vanwege het zintuiglijk aantreffen van een oliereactie.  
 
Het grondwater is bemonsterd op 23 juni 2107. 
 
Van het opgeboorde materiaal zijn per 50 cm, of per afwijkende bodemlaag representatieve monsters 
genomen, die zijn beschreven qua textuur, geur en kleur.  
 
In bijlage 1.2 is een situatieschets van het terrein opgenomen met daarop aangegeven de ligging van de 
monsterpunten. 
 
3.1.2 Uitvoering werkzaamheden grondwater 

Op basis van de NEN 5744 zijn bij de monstername van grondwater de volgende metingen uitgevoerd: 

 Geleidingsvermogen (EGV of Ec); bij monstername mag dit maximaal 10 % afwijken van de 
voorlaatste meting; 

 Indien het geleidingsvermogen (zie bovenstaand) constant is, is een NTU-waarde (troebelheid) van 0 
tot 10 gewenst. Indien hier niet aan wordt voldaan moet bij de beoordeling van de analyseresultaten 
worden bekeken of dit van invloed is; 

 De zuurgraad (pH) wordt eveneens beoordeeld, de NEN5744 heeft hier echter geen normen of eisen 
aan verbonden. 

 
In onderstaande tabel zijn de resultaten van de bij de monstername in het veld uitgevoerde 
grondwatermetingen weergegeven. 
  
Tabel 3.1 Grondwaterbemonstering NEN5744 

Grondwaterbemonstering pb 1 

Voorlaatste meting Laatste meting Beoordeling 

-  Zuurgraad 6,74 (pH)  NVT 

Geleidingsvermogen 910 (µS/cm) Geleidingsvermogen 910 (µS/cm) Voldoet  

- Troebelheid 9,3  (ntu) Niet troebel 

 

Grondwaterbemonstering pb 4 

Voorlaatste meting Laatste meting Beoordeling 

-  Zuurgraad 7,28 (pH)  NVT 

Geleidingsvermogen 1040 (µS/cm) Geleidingsvermogen 1040 (µS/cm) Voldoet  

- Troebelheid 17,1  (ntu) Troebel  
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Grondwaterbemonstering pb 7 

Voorlaatste meting Laatste meting Beoordeling 

-  Zuurgraad 6,59 (pH)  NVT 

Geleidingsvermogen 850 (µS/cm) Geleidingsvermogen 850 (µS/cm) Voldoet  

- Troebelheid 10,1  (ntu) Niet troebel 

 
Het geleidingsvermogen bleek voldoende constant om over te gaan tot bemonstering. Het grondwater is 
echter van peilbuis 4 is beschouwd als troebel, bij de beoordeling van de analyses dient te worden 
vastgesteld of dit van invloed is geweest op het resultaat.  
 

3.2 BODEMOPBOUW 

De bodem van de locatie is opgebouwd uit matig fijn, zwak siltig, plaatselijk zwak humeus zand.  
 
Tijdens de veldwerkzaamheden bevond het grondwater zich op een diepte van circa 2 m-mv.  
 
Het grondwaterniveau is tijdens de monstername van het grondwater vastgesteld op een diepte van 1,93 tot 
1,97 m-mv. 
 

3.3 ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN 

Het terrein en het opgeboorde materiaal zijn in het veld zintuiglijk beoordeeld op bijzonderheden.  
 
Tabel 3.3 Zintuiglijke waarnemingen 

Meetpunt Diepte (m-mv) Einddiepte boring (m-mv) Zintuiglijke waarneming 

4 0,5 – 1,0 3,5 Zwak resten baksteen 

5 0,5 – 1,0  2,0 Zwak resten baksteen 

7 0,0 – 2,0 3,5 oliereactie 

8 0,0 – 0,5 0,5 Kolengruis 1 

 
1 =  zwakke waarneming 
2 =  matige waarneming 
3 =  sterke waarneming 
4 =  zeer sterke waarneming 
5 =  uiterste waarneming 
6 =  sporen 

 
Verder zijn er geen voor het onderzoek van belang zijnde waarnemingen naar voren gekomen. 
 
Bij de beoordeling van het terrein en het opgeboorde materiaal is ook speciaal gelet op asbest(houdende) 
materialen. Deze zijn zintuiglijk niet op de bodem en in het opgeboorde materiaal ter plaatse van het 
onderzoeksterrein waargenomen.  
 
Wij merken op dat er geen asbestanalyses van de grond en/of puin hebben plaatsgevonden en dat het 
bodemonderzoek niet is verricht op basis van de NEN 5707:2003 (monsterneming en analyse van asbest in 
bodem) en/of NEN 5897:2005 (monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en 
recyclinggranulaat).  
 
De aangetroffen resten van een baksteen geven naar onze mening geen aanleiding tot het uitvoeren van een 
aanvullend asbest onderzoek of het analyseren van separate monsters 
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Bij een verkennend bodemonderzoek op basis van de NEN 5740:2009 is de trefkans klein dat er met behulp 
van een edelmanboor asbestverdacht materiaal wordt opgeboord (in verband met verdringing van het 
materiaal).  
Wij merken op dat bij een onderzoek op basis van de NEN 5707:2003 (monsterneming en analyse van asbest 
in bodem) inspectieputjes, dan wel sleuven worden gegraven. Het graven geeft een betere zintuiglijke 
beoordeling van eventueel bodemvreemd materiaal.  
 

3.4 AFWIJKINGEN 

3.4.1 Afwijkingen werkzaamheden 

Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de geldende SIKB 
protocollen 2001 en 2002 naar voren gekomen. 
 
3.4.2 Afwijkingen strategie(ën) 

Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de NEN 5740:2009 
naar voren gekomen. 
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4 ANALYSERESULTATEN EN BESPREKING 

4.1 ANALYSEMONSTERS 

De volgende monsters zijn geanalyseerd: 
 
Tabel 4.1 Analysemonsters 

Grondmonster Diepte (m-mv) Motivatie Analyse 

Mp. 7 0,5 – 1,0 oliereactie Minerale olie 

Mp. 2 1,5 – 2,0 Vml. tank Minerale olie 

Mp. 8 0,0 – 0,5 Zwak 
kolengruishoudend 

Standaardpakket bodem* 

Mp. 1,4,5,6,7,9 0,0 – 0,5 bovengrond Standaardpakket bodem* 

Mp 4 + 5 0,5 – 2,0 ondergrond Standaardpakket bodem* 

Grondwatermonster Filterstelling (m-mv) Motivatie Analyse 

Pb. 1 2,5 – 3,5  Vml. tank Minerale olie, aromatische en chloorhoudende 
koolwaterstoffen 

Pb. 4 2,5 – 3,5 Vml. tankstation Standaardpakket grondwater** 

Pb. 7 2,5 – 3,5 oliereactie Minerale olie, aromatische en chloorhoudende 
koolwaterstoffen 

 
Analysemonsters zijn in het laboratorium voorbehandeld conform de eisen  opgesteld in het  
AS 3000 (Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek). 
 
Het analysepakket “standaardpakket bodem” bestaat uit de paramaters droge stof, lutum en organische 
stof, zware metalen (barium, cadmium, kwik, kobalt, koper, molybdeen, nikkel, lood en zink),  polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK), Polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie GC (C10-C40). 
 
Het analysepakket “standaardpakket water” bestaat uit de paramaters zware metalen (barium, cadmium, 
kwik, kobalt, koper, molybdeen, nikkel, lood en zink),  Vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN), 
Vluchtige organische chloorhoudende oplosmiddelen (VoCl) en minerale olie GC (C10-C40). De zuurgraad 
(pH) en geleidbaarheid (EGV) worden in het veld bepaald bij monsterneming. 
 
4.1.1 Afwijkingen analysemonsters 

Er zijn geen afwijkingen naar voren gekomen bij de uitvoering van de laboratoriumwerkzaamheden ten 
opzichte van de AS 3000 en/of analysemethoden van de individuele parameters. 
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4.2 TOETSING ANALYSERESULTATEN 

De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa), 
waarbij de toets modules T12 en T13 zijn gehanteerd. 
 
Bij de interpretatie van de analyseresultaten is gebruik gemaakt van de toetsingstabel uit de Circulaire 
bodemsanering 2013. Hierin zijn voor de meeste gangbare parameters verwaarloosbare risiconiveaus 
(achtergrondwaarden, en voor grondwater streefwaarden) en maximaal toelaatbare risiconiveaus 
(interventiewaarden) weergegeven. 
 
Deze verwaarloosbare en maximaal toelaatbare risiconiveaus (Achtergrond- of Streefwaarden, 
respectievelijk Interventiewaarden) zijn berekend met behulp van onder meer (eco)toxicologische gegevens, 
en hebben betrekking op de vastgestelde Nederlandse Standaardbodem, met een organische stofgehalte 
van 10% en een lutumgehalte van 25 %. 
 
De toetsing van gehalten aan onder andere PAK, minerale olie en zware metalen in grond is afhankelijk 
gesteld van de gemeten organische stof- en/of lutumgehalten, die meestal afwijken van de gehalten in de 
vastgestelde Standaardbodem. Bij de BoToVa-toetsing wordt daarom, per stof, het gemeten gehalte 
omgerekend naar een gestandaardiseerd gehalte. Deze gestandaardiseerde gehalten worden vervolgens 
getoetst aan de standaard toetsingswaarden, die in bijlage 5 zijn weergegeven. 
 
De getoetste analyseresultaten van de grond en het grondwater zijn weergegeven in de tabellen in de 
navolgende paragrafen. Onder de tabellen wordt de interpretatie van de toets-uitslag besproken. De 
analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4.  
  
De betekenis van de toetsingswaarden en de wijze van weergave staan vermeld in navolgend overzicht: 
 
Tabel 4.2 Weergave concentratieniveaus en uitslag toets 

Concentratieniveau Betekenis 

≤ AW-waarde  of S-waarde 
(of < detectiegrens) 

Geen verhoging t.o.v. achtergrondwaarde of streefwaarde 
gemeten 

> AW-waarde  of S-waarde  Lichte verhoging gemeten 

> I-waarde Sterke verhoging gemeten 

Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met factor 0,7) 

AW-waarde of S-waarde is lager dan de niet verhoogde rapportagegrens 
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4.3 MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT GROND 

Tabel 4.3 Analyseresultaten grond en toetsing  

 

Analysemonster Traject (m-mv) >AW (+index) >I (+index) 

Mp. 7 0,5 – 1,0 Minerale olie - 

Mp. 2 1,5 – 2,0 - - 

Mp. 8 0,0 – 0,5 Pb, Zn, PAK - 

Mp. 1,4,5,6,7,9 0,0 – 0,5 Pb, Zn, PAK - 

Mp 4 + 5 0,5 – 2,0 Hg, olie, PAK - 

 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in het zintuiglijk oliehoudende grondmonster 7 een gehalte aan olie is 
gemeten boven de achtergrondwaarde, beneden de interventiewaarde. Op grond van het alcanentraject 
betreft het mogelijk een petroleumachtig en een dieselachtig product.  
 
In de ondergrond ter plaatse van de voormalige tank (mp. 2) is zowel zintuiglijk als chemisch analytisch geen 
oliebrandstof aangetoond.  
 
In de grondmonsters van de bovengrond (0,0-0,5 m–mv) zijn gehalten aan lood, zink en Pak gemeten boven 
de achtergrondwaarde. Dat zijn normale verontreinigingen in de bovengrond van langere tijd bewoond 
gebied en veelal een gevolg van locatie en atmosferische depositie.  
 
In de ondergrond (0,5-2,0 m–mv) overschrijden de gehalten aan kwik, minerale olie en PAK de 
desbetreffende achtergrondwaarde. Het gemeten gehalte aan minerale olie houdt mogelijk verband met de 
voormalige bedrijfsactiviteiten. De oorzaak van kwik en PAK in de ondergrond is niet duidelijk.  
 
Verder zijn er in de grondmonsters geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten boven de 
achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen. 
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4.4 MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT GRONDWATER 

Tabel 4.4 Analyseresultaten grondwater en toetsing 

 

Watermonster Filterdiepte (m-mv) >S (+index) >I (+index) 

Mp. 1 2,5 – 3,5 - - 

Mp. 4 2,5 – 3,5 Ba - 

Mp. 7 2,5 – 3,5 Minerale olie - 

 
Uit tabel 4.4 blijkt het volgende.  
 
In het grondwater uit peilbuis 4 overschrijdt het gehalte aan barium de streefwaarde. Dit gehalte is 
waarschijnlijk een gevolg van (fluctuerende) van nature verhoogde achtergrondconcentraties, die vaker 
voorkomen in de regio.  
 
In het grondwater van peilbuis 7 is een gehalte aan olie gemeten boven de streefwaarde. Op grond van het 
alcanentraject betreft het mogelijk een petroleumachtig product. 
 
Er zijn geen concentraties aan stoffen aangetroffen die wijzen op een verontreiniging gerelateerd aan de 
voormalige opslag van petroleum ter plaatse van peilbuis 1. 
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5 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

5.1 SAMENVATTING 

In opdracht van Ter Avest Vastgoed is door Van der Poel BV een verkennend milieukundig bodemonderzoek 
uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Spoorstraat 22  te Borculo. 
 
Aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van een woning 
(uitbreiding) ter plaatse van het onderzoeksterrein. Doel van het onderzoek is een indruk te verkrijgen 
omtrent de eventuele aanwezigheid van verontreinigingen in de grond en in het grondwater van het 
onderzoeksterrein.  
 
Vooronderzoek 
Op het terrein heeft zich in het verleden een taxibedrijf/garage met benzinestation bevonden.  Het terrein is 
in het verleden onderzocht door De Klinker (rapportnummer 960509SB.110) en Van der Poel Consult BV 
(19907.182) met een actualisatie in 2003 (19907(2003).182). Uit de resultaten is onder meer naar voren 
gekomen dat ten zuiden van de te realiseren uitbreiding de grond en het grondwater is verontreinigd met 
olieprodukten. Destijds is de verontreiniging in de grond geraamd op circa 80 kuub. Voor details wordt 
verwezen naar de desbetreffende rapportages.   
 
Veldwerkzaamheden 
Uit de veldwerkzaamheden blijkt dat de bodem van de onderzochte locatie opgebouwd is uit matig fijn zand. 
Het grondwaterniveau is tijdens het onderzoek vastgesteld op gemiddeld 1,95 m-mv. Tijdens het veldwerk 
zijn oliewaarnemingen gedaan ter plaatse van boring 7 , in zwakke mate kolengruis in de bovengrond van 
boring 8 en baksteenresten in boring 4 en 5 . Verder zijn geen voor het onderzoek van belang zijnde 
waarnemingen naar voren gekomen.  
Bij de beoordeling van het terrein en het opgeboorde materiaal is ook speciaal gelet op asbest(houdende) 
materialen. Deze zijn zintuiglijk niet op de bodem en in het opgeboorde materiaal ter plaatse van het 
onderzoeksterrein waargenomen.  
 
Uit de chemische analyses is het volgende naar voren gekomen: 
 
Grond: 
In het zintuiglijk oliehoudende grondmonster 7 is een gehalte aan olie gemeten boven de 
achtergrondwaarde, beneden de interventiewaarde. Op grond van het alcanentraject betreft het mogelijk 
een petroleumachtig en een dieselachtig product.  
 
In de ondergrond ter plaatse van de voormalige tank (mp. 2) is zowel zintuiglijk als chemisch analytisch geen 
oliebrandstof aangetoond.  
 
In de grondmonsters van de bovengrond (0,0-0,5 m–mv) zijn gehalten aan lood, zink en Pak gemeten boven 
de achtergrondwaarde. Dat zijn normale verontreinigingen in de bovengrond van langere tijd bewoond 
gebied en veelal een gevolg van locatie en atmosferische depositie.  
 
In de ondergrond (0,5-2,0 m–mv) overschrijden de gehalten aan kwik, minerale olie en PAK de 
desbetreffende achtergrondwaarde. Het gemeten gehalte aan minerale olie houdt mogelijk verband met de 
voormalige bedrijfsactiviteiten. De oorzaak van kwik en PAK in de ondergrond is niet duidelijk.  
 
Verder zijn er in de grondmonsters geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten boven de 
achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen. 
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Grondwater: 
In het grondwater van peilbuis 7 is een gehalte aan olie gemeten boven de streefwaarde. Op grond van het 
alcanentraject betreft het mogelijk een petroleumachtig product. 
 
In het grondwater uit peilbuis 4 overschrijdt het gehalte aan barium de streefwaarde. Dit gehalte is 
waarschijnlijk een gevolg van (fluctuerende) van nature verhoogde achtergrondconcentraties, die vaker 
voorkomen in de regio.  
 
Er zijn geen concentraties aan stoffen aangetroffen die wijzen op een verontreiniging gerelateerd aan de 
voormalige opslag van petroleum ter plaatse van peilbuis 1. 
 

5.2 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat ter plaatse van de ondergrondse tank geen waarnemingen van 
oliebrandstof zijn geconstateerd, terwijl vijf meter ten zuiden van deze locatie een verontreiniging met 
petroleumolie is aangetroffen. Het is niet uitgesloten dat de aangetroffen verontreiniging gerelateerd is aan 
de voormalige opslag van petroleum. De onderzoekshypothese, zijnde een verdachte locatie, is hiermee 
derhalve bevestigd. Op grond van alle bekende onderzoeksresultaten, is het niet waarschijnlijk dat er sprake 
is van een geval van ernstige bodemverontreiniging; er is geen overschrijding van de interventiewaarde 
gemeten, tevens zijn diverse boringen op korte afstand verricht waarbij geen petroleum is aangetoond.  
 
Verder zijn in de bovengrond, in de ondergrond en in het grondwater overschrijdingen van de achtergrond- 
en streefwaarden uit de Wet bodembescherming aangetoond, die als normale achtergrondverontreiniging 
voor langere tijd bewoond gebied beschouwd worden. De onderzoekshypothese, zijnde een onverdachte 
locatie, is hiermee evenwel verworpen. 
 
Gezien de aard en de concentraties van de aangetoonde parameters in relatie tot de bestemming (wonen) 
van het terrein, concluderen wij dat verhoogde risico's voor de volksgezondheid en/of het milieu op basis 
van de aangetoonde milieu hygiënische bodemkwaliteit, niet te verwachten zijn. De resultaten van het 
onderzoek vormen dan ook geen aanleiding tot nader onderzoek en zijn geen milieu hygiënische 
belemmering in relatie tot de woonbestemming van het terrein. 
 
Wij adviseren echter wel bij het bouwrijp maken de met olie verontreinigde grond van monsterpunt 7 te 
saneren en af te voeren naar een erkend verwerker van verontreinigde grond, omdat deze verontreiniging 
kan leiden tot stankproblemen indien ter plaatse bebouwing wordt gerealiseerd.  
 
Toepassing van eventueel vrijkomende de grond op het terrein zelf achten wij milieuhygiënisch 
verantwoord. Toepassing van vrijkomende grond elders kan eventueel plaats vinden binnen een 
gemeentelijke bodemkwaliteitskaart of met een aanvullend AP 
 
 
Als er vragen zijn naar aanleiding van het onderzoek dan kunt u contact opnemen met ons bureau. 
 
Van der Poel BV 
P. van der Poel 
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BCL00&sectie=D&perceelnummer=3715&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BCL00&sectie=D&perceelnummer=611&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BCL00&sectie=D&perceelnummer=612&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BCL00&sectie=D&perceelnummer=3567&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BCL00&sectie=D&perceelnummer=3566&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BCL00&sectie=D&perceelnummer=3564&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BCL00&sectie=D&perceelnummer=3565&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BCL00&sectie=D&perceelnummer=3568&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BCL00&sectie=D&perceelnummer=605&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=BCL00&sectie=D&perceelnummer=3570&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: 171039

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object BORCULO D 4056
Spoorstraat 20, 7271 CB BORCULO
CC-BY Kadaster.
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BIJLAGE 3 



T.a.v. Van der Poel BV
Industrieweg 20

Datum: 23-Jun-2017

NETHERLANDS

Van der Poel BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Jun-2017

Spoorstraat 22 te Borculo

171039
2017078969/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Spoorstraat 22 te Borculo

1 2 3 4 5

1/2

171039

Analysecertificaat

23-Jun-2017/10:28

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Jun-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017078969/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 80.7% (m/m) 83.8 90.8 89.4 73.3Droge stof

S
1)1)

6.0% (m/m) ds 2.5 5.3 2.0 4.0Organische stof

Q 93.7% (m/m) ds 97.1 94.5 97.6 95.0Gloeirest

S % (m/m) ds 3.3 4.5 13.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S mg/kg ds 56 59 120Barium (Ba)

S mg/kg ds 0.31 0.25 0.30Cadmium (Cd)

S mg/kg ds 3.5 3.6 8.3Kobalt (Co)

S mg/kg ds 16 13 17Koper (Cu)

S mg/kg ds 0.075 0.096 0.15Kwik (Hg)

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

S mg/kg ds 7.8 8.0 13Nikkel (Ni)

S mg/kg ds 160 150 32Lood (Pb)

S mg/kg ds 130 110 67Zink (Zn)

Minerale olie

410mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

480mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

40mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 17Minerale olie (C16-C21)

140mg/kg ds <11 12 20 41Minerale olie (C21-C30)

76mg/kg ds 6.7 7.1 11 23Minerale olie (C30-C35)

37mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 7.4Minerale olie (C35-C40)

S 1200mg/kg ds <35 <35 38 94Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

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

1

2

3

4

5

mp 7 0,5-1,0 m -mv, 07: 50-100

mp 2 1,5-2,0 m -mv, 02: 150-200

mp 8 0-0,5m -mv, 08: 8-50

mp 1, 4,5,6,7,9 0-0,5m -mv, 01: 15-50, 04: 15-50, 05: 15-50, 06: 0-50, 07: 15-50, 09: 5-50

mp 4,5 ca 0,5-ca2.0 m (klei), 04: 50-100, 04: 100-150, 05: 100-150, 05: 150-200 9587812

9587811

9587810

9587809

9587808

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Jun-2017

14-Jun-2017

14-Jun-2017

14-Jun-2017

14-Jun-2017

M: MCERTS erkend



Spoorstraat 22 te Borculo

1 2 3 4 5

2/2

171039

Analysecertificaat

23-Jun-2017/10:28

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Jun-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017078969/1Certificaatnummer/Versie

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

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

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

S
2)2)2)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S mg/kg ds 0.28 0.27 0.083Fenanthreen

S mg/kg ds 0.13 0.12 0.48Anthraceen

S mg/kg ds 0.90 0.65 2.4Fluorantheen

S mg/kg ds 0.54 0.37 1.1Benzo(a)anthraceen

S mg/kg ds 0.58 0.46 1.1Chryseen

S mg/kg ds 0.29 0.22 0.47Benzo(k)fluorantheen

S mg/kg ds 0.49 0.41 1.0Benzo(a)pyreen

S mg/kg ds 0.35 0.31 0.56Benzo(ghi)peryleen

S mg/kg ds 0.31 0.33 0.63Indeno(123-cd)pyreen

S mg/kg ds 3.9 3.2 7.9PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

mp 7 0,5-1,0 m -mv, 07: 50-100

mp 2 1,5-2,0 m -mv, 02: 150-200

mp 8 0-0,5m -mv, 08: 8-50

mp 1, 4,5,6,7,9 0-0,5m -mv, 01: 15-50, 04: 15-50, 05: 15-50, 06: 0-50, 07: 15-50, 09: 5-50

mp 4,5 ca 0,5-ca2.0 m (klei), 04: 50-100, 04: 100-150, 05: 100-150, 05: 150-200 9587812

9587811

9587810

9587809

9587808

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Jun-2017

14-Jun-2017

14-Jun-2017

14-Jun-2017

14-Jun-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017078969/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

mp 7 0,5-1,0 m -mv, 07: 50-100 9587808 07  50  100 0534154972

mp 2 1,5-2,0 m -mv, 02: 150-200 9587809 02  150  200 0534155040

mp 8 0-0,5m -mv, 08: 8-50 9587810 08  8  50 0534154960

mp 1, 4,5,6,7,9 0-0,5m -mv, 01: 15-50, 04: 15-50, 9587811 01  15  50 0534155047

 9587811 06  0  50 0534154957

 9587811 07  15  50 0534154956

 9587811 05  15  50 0534154951

 9587811 09  5  50 0534154959

 9587811 04  15  50 0534154962

mp 4,5 ca 0,5-ca2.0 m (klei), 04: 50-100, 04: 100- 9587812 05  100  150 0534154955

 9587812 05  150  200 0534154958

 9587812 04  50  100 0534154963

 9587812 04  100  150 0534154961

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017078969/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017078969/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9587808
Certificate no.: 2017078969
Sample description.: mp 7 0,5-1,0 m -mv, 07: 50-100
  V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9587811
Certificate no.: 2017078969
Sample description.: mp 1, 4,5,6,7,9 0-0,5m -mv, 01: 15-50, 04: 15-50,
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9587812
Certificate no.: 2017078969
Sample description.: mp 4,5 ca 0,5-ca2.0 m (klei), 04: 50-100, 04: 100-
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T.a.v. Van der Poel BV
Industrieweg 20

Datum: 28-Jun-2017

NETHERLANDS

Van der Poel BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 22-Jun-2017

Spoorstraat 22 te Borculo

171039
2017082553/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Spoorstraat 22 te Borculo

1 2 3

1/2

171039

Analysecertificaat

28-Jun-2017/09:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Jun-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017082553/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S µg/L 160Barium (Ba)

S µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S µg/L <2.0Kobalt (Co)

S µg/L <2.0Koper (Cu)

S µg/L <0.050Kwik (Hg)

S µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S µg/L <3.0Nikkel (Ni)

S µg/L <2.0Lood (Pb)

S µg/L 28Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3

1, 01-1: 250-350

4, 04-1: 250-350

7, 07-1: 250-350 9598333

9598332

9598331

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-Jun-2017

23-Jun-2017

23-Jun-2017

M: MCERTS erkend



Spoorstraat 22 te Borculo

1 2 3
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171039

Analysecertificaat

28-Jun-2017/09:22

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

23-Jun-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017082553/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)1)

0.14µg/L 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 190Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 64Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S
2)

<50µg/L <50 260Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram

1

2

3

1, 01-1: 250-350

4, 04-1: 250-350

7, 07-1: 250-350 9598333

9598332

9598331

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

23-Jun-2017

23-Jun-2017

23-Jun-2017

M: MCERTS erkend MP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017082553/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1, 01-1: 250-350 9598331 1  250  350 0691760287

4, 04-1: 250-350 9598332 1  250  350 0691760303

 9598332 1  250  350 0800607104

7, 07-1: 250-350 9598333 1  250  350 0691760289
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3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017082553/1
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Opmerking 1)

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

Opmerking 2)

Vluchtige oliefractie aanwezig.
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3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017082553/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

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

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

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

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

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

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

Eigen methodeGC-FIDW0215Chromatogram olie (GC)

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

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

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9598333
Certificate no.: 2017082553
Sample description.: 7, 07-1: 250-350
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BIJLAGE 4 



171039

Spoorstraat 22 te Borculo

14‐06‐2017

2017078969

16‐06‐2017

23‐06‐2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

5,3 2

3,3 4,5

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 90,8 90,8 89,4 89,4

% (m/m) ds 5,3 5,3 2 2

% (m/m) ds 94,5 97,6

% (m/m) ds 3,3 3,3 4,5 4,5

Metalen

mg/kg ds 56 186,7 59 174,2

mg/kg ds 0,31 0,4554 ‐ 0,25 0,4145 ‐

mg/kg ds 3,5 10,77 ‐ 3,6 9,939 ‐

mg/kg ds 16 28,57 ‐ 13 24,76 ‐

mg/kg ds 0,075 0,1028 ‐ 0,096 0,1326 ‐

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐

mg/kg ds 7,8 20,53 ‐ 8 19,31 ‐

mg/kg ds 160 232,1 * 150 225,7 *

mg/kg ds 130 268,2 * 110 231,6 *

Minerale olie

mg/kg ds <3,0 <3,0

mg/kg ds <5,0 <5,0

mg/kg ds <5,0 <5,0

mg/kg ds 12 20

mg/kg ds 7,1 11

mg/kg ds <6,0 <6,0

mg/kg ds <35 46,23 ‐ 38 190 ‐

Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010 0,0013 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0013 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0013 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0013 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0013 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0013 <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0013 <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0092 ‐ 0,0049 0,0245 ‐

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,28 0,28 0,27 0,27

mg/kg ds 0,13 0,13 0,12 0,12

mg/kg ds 0,9 0,9 0,65 0,65

mg/kg ds 0,54 0,54 0,37 0,37

mg/kg ds 0,58 0,58 0,46 0,46

mg/kg ds 0,29 0,29 0,22 0,22

mg/kg ds 0,49 0,49 0,41 0,41

mg/kg ds 0,35 0,35 0,31 0,31

mg/kg ds 0,31 0,31 0,33 0,33

mg/kg ds 3,9 3,905 * 3,2 3,175 *

Nr. Analytico‐nr BoToVa Oordeel

1 9587810 Overschrijding Achtergrondwaarde

2 9587811 Overschrijding Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

Monster

mp 8 0‐0,5m ‐mv, 08: 8‐50

mp 1, 4,5,6,7,9 0‐0,5m ‐mv, 01: 15‐50, 04: 15‐50,05: 15‐50, 06: 0‐50, 07: 15‐50, 09: 5‐50

‐

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

PCB 28

PCB 52

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Barium (Ba)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



171039

Spoorstraat 22 te Borculo

14‐06‐2017

2017078969

16‐06‐2017

23‐06‐2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel 3 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

6 2,5 4

25 # 25 # 13,8

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

% (m/m) 80,7 80,7 83,8 83,8 73,3 73,3

% (m/m) ds 6 6 2,5 2,5 4 4

% (m/m) ds 93,7 97,1 95

% (m/m) ds 13,8 13,8

Minerale olie

mg/kg ds 410 <3,0 <3,0

mg/kg ds 480 <5,0 <5,0

mg/kg ds 40 <5,0 17

mg/kg ds 140 <11 41

mg/kg ds 76 6,7 23

mg/kg ds 37 <6,0 7,4

mg/kg ds 1200 2000 * <35 98 ‐ 94 235 *

Zie bijl. Zie bijl.

Metalen

mg/kg ds 120 187,9

mg/kg ds 0,3 0,4056 ‐

mg/kg ds 8,3 12,74 ‐

mg/kg ds 17 23,83 ‐

mg/kg ds 0,15 0,1785 *

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐

mg/kg ds 13 19,12 ‐

mg/kg ds 32 40,12 ‐

mg/kg ds 67 96,3 ‐

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds <0,0010 0,0017

mg/kg ds 0,0049 0,0122 ‐

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,083 0,083

mg/kg ds 0,48 0,48

mg/kg ds 2,4 2,4

mg/kg ds 1,1 1,1

mg/kg ds 1,1 1,1

mg/kg ds 0,47 0,47

mg/kg ds 1 1

mg/kg ds 0,56 0,56

mg/kg ds 0,63 0,63

mg/kg ds 7,9 7,858 *

Nr. Analytico‐nr BoToVa Oordeel

1 9587808 Overschrijding Achtergrondwaarde

2 9587809 Voldoet aan Achtergrondwaarde

3 9587812 Overschrijding Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

**

***

Monster

mp 7 0,5‐1,0 m ‐mv, 07: 50‐100

mp 2 1,5‐2,0 m ‐mv, 02: 150‐200

mp 4,5 ca 0,5‐ca2.0 m (klei), 04: 50‐100, 04: 100‐150, 05: 100‐150, 05: 150‐200

‐

*

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

PCB 28

PCB 52

Chromatogram olie (GC)

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Minerale olie (C10‐C12)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



171039

Spoorstraat 22 te Borculo

23‐06‐2017

2017082553

23‐06‐2017

28‐06‐2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 ‐ 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 ‐ 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 ‐ 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 ‐ 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <15

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <50 35 ‐ 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico‐nr Monster

1 9598331

Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG

S

T

I

Gebruikte afkortingen

‐

*

**

***

GSSD

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

1, 01‐1: 250‐350

Eindoordeel: 

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1‐Dichloorpropaan

1,2‐Dichloorpropaan

1,3‐Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

cis 1,2‐Dichlooretheen

trans 1,2‐Dichlooretheen

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1‐Dichlooretheen

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

1,1‐Dichloorethaan

1,2‐Dichloorethaan

1,1,1‐Trichloorethaan

1,1,2‐Trichloorethaan

Naftaleen

Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Tolueen

Ethylbenzeen

o‐Xyleen

m,p‐Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



171039

Spoorstraat 22 te Borculo

23‐06‐2017

2017082553

23‐06‐2017

28‐06‐2017

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 ‐ 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 ‐ 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 ‐ 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 ‐ 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <15

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <50 35 ‐ 50 50 325 600

µg/L 160 160 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 ‐ 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 5 153 300

µg/L <3,0 2,1 ‐ 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 ‐ 2 15 45 75

µg/L 28 28 ‐ 10 65 433 800

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico‐nr Monster

2 9598332

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

4, 04‐1: 250‐350

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Extra parameters

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1‐Dichloorpropaan

1,2‐Dichloorpropaan

1,3‐Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

cis 1,2‐Dichlooretheen

trans 1,2‐Dichlooretheen

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1‐Dichlooretheen

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

1,1‐Dichloorethaan

1,2‐Dichloorethaan

1,1,1‐Trichloorethaan

1,1,2‐Trichloorethaan

Naftaleen

Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Tolueen

Ethylbenzeen

o‐Xyleen

m,p‐Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



171039

Spoorstraat 22 te Borculo

23‐06‐2017

2017082553

23‐06‐2017

28‐06‐2017

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 ‐ 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 ‐ 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 ‐ 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 ‐ 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 ‐ 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 ‐ 0,6 0,8 40,4 80

µg/L 190

µg/L 64

µg/L <10

µg/L <15

µg/L <10

µg/L <10

µg/L 260 260 * 50 50 325 600

Zie bijl.

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico‐nr Monster

3 9598333

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

GSSD

RG

S

T

I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

‐

*

**

***

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

7, 07‐1: 250‐350

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1‐Dichloorpropaan

1,2‐Dichloorpropaan

1,3‐Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

cis 1,2‐Dichlooretheen

trans 1,2‐Dichlooretheen

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1‐Dichlooretheen

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

1,1‐Dichloorethaan

1,2‐Dichloorethaan

1,1,1‐Trichloorethaan

1,1,2‐Trichloorethaan

Naftaleen

Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Tolueen

Ethylbenzeen

o‐Xyleen

m,p‐Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



BIJLAGE 5 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Spoorst raat  2 2  t e  Borculo
projectcode 1 7 1 0 3 9

datum 1 7 -0 6 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 5

0 1 klinker, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 4 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 3 2 8 3 4 .7 9
y 4 5 9 5 0 9 .4 5

0

50

100

150

200

250

300

350

0
edelm an, klinker

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, crem e, ow: geen, edelm an

-15
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, zwart , ow: 
geen, zwak roest , edelm an

-100
klei, zwak zandig, donker grijs, bruin, 
ow: geen, m at ig roest , edelm an

-200
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, geel, ow: geen, zwak roest , 
brokken veen, edelm an

-229
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
blauw, ow: geen, edelm an

-250
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, blauw, ow: geen, 
zuigerboor

1

2

3

4

1

250

350350

150

200

0 2 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 3 2 8 3 7 .6 8
y 4 5 9 5 0 9 .9 2

0

50

100

150

200

0
edelm an, klinker

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, crem e, ow: geen, edelm an

-15
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, zwart , ow: 
geen, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, ow: 
geen, zwak roest , m at ig klei, 

-100
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
oranje, ow: geen, sterk roest , 
edelm an

-150
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, bruin, ow: geen, edelm an

1

2

3

4



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Spoorst raat  2 2  t e  Borculo
projectcode 1 7 1 0 3 9

datum 1 7 -0 6 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 2  van 5

0 3 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 3 2 8 3 3 .1 1
y 4 5 9 5 1 0 .7 1

0

50

100

150

200

0
edelm an, klinker

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
zwart , ow: geen, edelm an

-120
klei, zwak zandig, donker bruin, grijs, 
ow: geen, zwak roest , edelm an

1

2

3

4

5

0 4 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 3 2 8 1 7 .1 5
y 4 5 9 5 0 5 .5 6

0

50

100

150

200

250

300

350

0
edelm an, klinker

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, crem e, edelm an

-15
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, geel, zwak baksteen, edelm an

-50
klei, zwak zandig, donker grijs, bruin, 
zwak roest , edelm an

-150
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, blauw, resten planten, edelm an

-229
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, grijs, 
zuigerboor

1

2

3

4

1

250

350350

150

200



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Spoorst raat  2 2  t e  Borculo
projectcode 1 7 1 0 3 9

datum 1 7 -0 6 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 3  van 5

0 5 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 3 2 8 2 4 .2 9
y 4 5 9 5 0 5 .6 7

0

50

100

150

200

0
edelm an, klinker

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, bruin, edelm an

-15
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, zwart , zwak 
baksteen, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, zwart , zwak 
klei, edelm an

-100
klei, m at ig zandig, donker grijs, 
zwart , edelm an

1

2

3

4

0 6 groenst rook, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 3 2 8 3 2 .0 6
y 4 5 9 4 9 9 .8 9

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, geel, edelm an1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Spoorst raat  2 2  t e  Borculo
projectcode 1 7 1 0 3 9

datum 1 7 -0 6 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 4  van 5

0 7 klinker, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 4 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 3 2 8 2 9 .1 2
y 4 5 9 5 0 6 .9 3

0

50

100

150

200

250

300

350

0
edelm an, klinker

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, bruin, ow: geen, edelm an

-15
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
grindig, zwak hum eus, donker bruin, 
zwart , ow: zwak, geur: brandgeur, 
zeer zwak, edelm an

-100
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
bruin, ow: zwak, edelm an

-150
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, geel, ow: zwak, brokken veen, 
edelm an

-200
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, geel, ow: geen, brokken veen, 
edelm an

-250
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, blauw, ow: geen, 
zuigerboor

1

2

3

4

5

6

7

1

250

350350

150

200

0 8 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 4 -0 6 -2 0 1 7

boorm eester S. Put
x 2 3 2 8 0 7 .7 0
y 4 5 9 5 0 5 .4 6

0

50

0
edelm an, klinker

-8
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num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )
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Plangebied Spoorstraat 22-26 te Borculo, gemeente Berkelland; archeo-
logisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

-RAAP-

Samenvatting

In opdracht van Mos Grondmechanica heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau op 22

augustus 2008 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband

met grondwerkzaamheden te Borculo in de gemeente Berkeiland. Doel van het

bureauonderzoek was allereerst het verwerven van informatie over bekende en te

verwachten archeologische waarden teneinde een gespecificeerde verwachting op te

stellen. Het doel van het veldonderzoek was vervolgens die verwachting te toetsen

en, voor zover mogelijk, een eerste indruk te geven van de kwaliteit (gaafheid en

conservering), aard, datering, omvang en diepteligging van eventueel aangetroffen

archeologische vindplaatsen. Op basis van de onderzoeksresultaten en de aard en

omvang van de voorgenomen bodemingrepen in het plangebied is vervolgens een

advies met betrekking tot archeologisch vervolgonderzoek geformuleerd.

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek gold bij de aanvang van het

veldonderzoek voor het plangebied een middelmatige archeologische verwachting

voor vindplaatsen uit de periode Steentijd tlm Late Middeleeuwen.

Tijdens het veldonderzoek zijn in het plangebied geen aanwijzingen voor de aan-

wezigheid van intacte archeologische vindplaatsen aangetroffen. Wel is duidelijk

geworden dat er ter plaatse van het plangebied sprake is van beekdalafzettingen in

tegenstelling tot de op basis van het bureauonderzoek veronderstelde dekzand-

welvingen. Uit onder andere de 'Hottingerkaart' uit de 18e eeuw blijkt dat de

beekdalen ten noorden van het plangebied zich vermoedelijk in de richting van de

historische stadskern uitgestrekt hebben.

Gezien de onderzoeksresultaten en de voorgenomen ingrepen is geconcludeerd dat

bij de uitvoering hiervan vermoedelijk geen archeologische waarden zullen worden

verstoord. Op basis hiervan wordt aanbevolen om geen aanvullend archeologisch

onderzoek te laten verrichten en het plangebied vrij te geven.

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische

resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 53 van de Wet op de archeolo-

gische monumentenzorg 2007 aanmelding van de desbetreffende vondsten bij het

bevoegd gezag (gemeente Berkelland) verplicht.

Met betrekking tot de bevindingen van dit bureau- en inventariserend veldonderzoek

dient contact opgenomen te worden met het bevoegd gezag (gemeente Berkelland).
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logisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

-RAAP-

1 Inleiding

1.1 Kader en doelstelling

In opdracht van Mos Grondmechanica heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau op 22

augustus 2008 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband

met voorgenomen bouwwerkzaamheden in de gemeente Berkeiland. Dit onderzoek

diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot

aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. Doel van

het bureauonderzoek was het verwerven van informatie over bekende en verwachte

archeologische waarden teneinde een gespecificeerde verwachting op te stellen.

Doel van het veldonderzoek was het toetsen van die gespecificeerde archeologische

verwachting en, indien mogelijk, een eerste indruk geven van de kwaliteit (gaafheid

en conservering), aard, datering, omvang en diepteligging van eventueel aangetroffen

archeologische resten. Op basis van de onderzoeksresultaten en de aard en omvang

van de voorgenomen bodemingrepen is vervolgens in hoofdstuk 4 een advies gefor-

muleerd met betrekking tot eventueel archeologisch vervolgonderzoek.

1.2 Administratieve gegevens

Het plangebied (0.13 ha) ligt ten noorden van de oude kern van Borculo, direct ten

oosten van Spoorstraat 22-26 (figuur 1). Het gebied staat afgebeeld op kaartblad

340 van de topografische kaart van Nederland (schaal 1:25.000); de centrumcoördi-

naat is 232.849/459.502. Het perceel staat kadastraal bekend onder gemeente

Berkelland, sectie 0, nummers 841, 842 en 3569.

1.3 Onderzoeksopzet en richtlijnen

Het onderzoek bestond uit een bureauonderzoek en een veldonderzoek. Het veld-

onderzoek bestond uit een karterend booronderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd

volgens de normen die gelden in de archeologische beroepsgroep c.q. de Kwaliteits-

norm Nederlandse Archeologie versie 3.1 (KNA), welke wordt beheerd door de

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SI KB; http://www.sikb.nl).

RAAP beschikt over een eigen opgravingsvergunning, verleend door de Minister van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zie tabel 1 voor de dateringen van de in deze

notitie genoemde archeologische perioden. Achter in dit rapport is een lijst met

gebruikte afkortingen opgenomen.
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2 Bureauonderzoek

2.1 Methoden

Het bureauonderzoek is uitgevoerd om een gespecificeerde archeologische ver-

wachting op te stellen. Daartoe zijn reeds bekende archeologische en aardkundige

gegevens verzameld en is het grondgebruik in het plangebied in het heden en

verleden geïnventariseerd. De volgende bronnen zijn geraadpleegd:

- het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHlS);

- de Archeologische Monumenten Kaart (AMK);

- de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW);

- literatuur, en historisch en aardkundig kaartmateriaal (zie literatuurlijst);

- het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

2.2 Resultaten

Huidige situatie
Op recente topografische kaarten (schaal 1:25.000) is het plangebied afgebeeld als

bebouwd terrein. Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) bedraagt de

huidige maaiveldhoogte in het plangebied ongeveer 16 m +NAP (http://www.ahn.nl).

Geo(morfo)logie
Het plangebied ligt op de geomorfologische kaart in een zone die niet gekarteerd is

wegens de ligging in de bebouwde kom. In de omgeving bevinden zich dekzand-

welvingen afgewisseld met beekoverstromingsvlakten (Alterra, 2006; De Roode

e.a., 2008).

Bodemgesteldheid
Het plangebied ligt in een zone die niet gekarteerd is wegens de ligging in de

bebouwde kom. In de omgeving bevinden zich hoge zwarte enkeerdgronden in

leemarm en zwak lemig fijn zand (Stiboka, 1979).

Archeologie

Indicatieve Kaart Archeologische waarden (IKAW; ROB, 2005)
Op de IKAW van de RACM valt het plangebied in een niet gekarteerde zone aange-

zien deze kaart is gebaseerd op de bodemkaart (Stiboka, 1979). Gezien de bodems

in de omgeving van het plangebied geldt voor het plangebied een middelmatige

archeologische verwachting.
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ARCHlS en Archeologische Monumentenkaart (AMK-Gelderland)
In de directe omgeving van het plangebied komen alleen vindplaatsen voor die in

verband staan met de middeleeuwse stadskern van Borculo ten zuiden van het

plangebied.

Historische situatie
Om inzicht te krijgen in het grondgebruik in het plangebied in de Nieuwe tijd biedt de

analyse van historische, topografische en kadastrale kaarten een goede invalshoek

(http://watwaswaar.nl). Op historische topografische kaarten uit de 18e eeuwen op

de kadastrale minuut uit 1832 is (de omgeving van) het plangebied in gebruik als tuin

(Versfeit, 2003). In het gebied ten noorden van de stad Borculo is nog nauwelijks

bebouwing aangegeven. Historische topografische kaarten uit het eind van de tse

eeuw laten een ander beeld zien (ROBAS Producties, 1989). Langs de Spoorstraat is

inmiddels sprake van een bebouwingslint. Achter deze bebouwing liggen nog steeds

tuinen. Deze situatie komt nog grotendeels overeen met de huidige, met dien verstan-

de dat achter de panden aan de Spoorstraat sindsdien veel (recente) bebouwing is

verrezen.

Gespecificeerde archeologische verwachting
Gezien de aanwezigheid van dekzandwelvingen in de naaste omgeving wordt ervan

uitgegaan dat ter plaatse van het plangebied vergelijkbare welvingen aanwezig zijn

(De Roode e.a., 2008). Op grond hiervan geldt voor het plangebied een middelmatige

archeologische verwachting en zullen eventuele archeologische resten zich in de top

van het dekzand, direct onder de moderne bouwvoor, bevinden. Tevens kan de

mogelijkheid niet uitgesloten worden dat ter hoogte van het plangebied sprake is van

beekdalafzettingen. In dat geval is de kans op archeologische resten gering. Indien

resten voorkomen, zal het hoofdzakelijk om losse vondsten gaan.
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3 Veldonderzoek

3.1 Methoden

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een karterend booronderzoek.

De onderzoeksmethode voor het veldwerk is bepaald op basis van de resultaten

van het bureauonderzoek (gespecificeerde archeologische verwachting) en het

protocol inventariserend veldonderzoek uit de KNA versie 3.1

Tijdens het veldonderzoek zijn 4 boringen verricht (figuur 1). De gehanteerde

methode wordt geschikt geacht voor het opsporen van de meeste in dit gebied te

verwachten nederzettingsterreinen uit de periode Ijzertijd t/rn Late Middeleeuwen.

Deze methode is niet geschikt om verkavelingspatronen, graven en andere zeer

lokale archeologische resten in kaart te brengen (Tol e.a., 2004).

Er is geboord tot maximaal 2.50 m -Mv. Er is afgeweken van de in de offerte

voorgestelde boorwijze omdat overal in het plangebied verharding in de vorm van

klinkers aanwezig is. Dit maakte het gebruik van een Edelmanboor met een

diameter van 15 cm erg moeizaam. Ook bleek tijdens het booronderzoek dat geen

sprake is van dekzand, maar van kleiige beekafzettingen. Derhalve is besloten om

het booronderzoek uit te voeren met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm

en een gutsboor met een diameter van 3 cm. De boringen zijn lithologisch conform

NEN 5104 beschreven en met meetlinten ingemeten (x- en y-waarden; Nederlands

Normalisatie-instituut, 1989). Van de boringen is de hoogte bepaald door middel

van het AHN. Het opgeboorde materiaal is in het veld gecontroleerd op de aanwe-

zigheid van archeologische indicatoren (zoals houtskool, vuursteen, aardewerk,

metaal, bot, verbrande leem en fosfaatvlekken).

3.2 Resultaten

Geologie en bodem
Tot circa 2.20 m -Mv komen beekdalafzettingen voor: humeuze, uiterst siltige zand-

lagen, soms afgewisseld met kleilagen. De afzettingen worden met het toenemen

van de diepte zandiger. Tussen 1,70 en 2,20 m -Mv gaat het kleiige sediment over

in zwak lemig dekzand. Tijdens het booronderzoek zijn geen aanwijzingen voor de

aanwezigheid van een dekzandwelving aangetroffen.

Archeologie
Tijdens het veldonderzoek zijn geen aanwijzingen voor archeologische resten

aangetroffen.
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4 Conclusies en aanbevelingen

4.1 Conclusies

Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat bij de realisering van de

bouwwerkzaamheden in plangebied Spoorstraat 22-26 vermoedelijk geen archeo-

logische waarden zullen worden verstoord. Meer specifiek zijn de volgende

bevindingen van belang:

- het plangebied ligt net buiten de historische (stads)kern van Borculo;

- in tegenstelling tot hetgeen verwacht werd op basis van het bureau onderzoek

(dekzandwelvingen met een middelhoge archeologische verwachting; zie § 2.2),

zijn tijdens het veldonderzoek beekdalafzettingen met een lage archeologische

verwachting aangetroffen.

4.2 Aanbevelingen

Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt in het plangebied, in het kader

van de voorgenomen bodemingrepen, geen archeologisch vervolgonderzoek

aanbevolen.

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische

resten worden aangetroffen, dan is conform artikel 53 van de Wet op de archeo-

logische monumentenzorg 2007 aanmelding van de betreffende vondsten bij het

bevoegd gezag (gemeente Berkeiland) verplicht.

Met betrekking tot de bevindingen van dit bureau- en inventariserend veldonderzoek

dient contact opgenomen te worden met het bevoegd gezag (gemeente Berkelland).
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen

Figuur 1. Boorpuntenkaart

Tabel 1. Archeologische tijdschaal.

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen.

Periode Datering

Nieuwe tijd 1500 - heden

Late Middeleeuwen 1050 - 1500 na Chr.

Vroege Middeleeuwen 450 - 1050 na Chr.

Romeinse tijd 12 voor - 450 na Chr.

IJzertijd 800 - 12 voor Chr.

Bronstijd 2000 - 800 voor Chr.

Neolithicum (nieuwe steentijd) 5300 - 2000 voor Chr.

Mesolithicum (midden steentijd) 8800 - 4900 voor Chr.

Paleolithicum (oude steentijd) 300.000 - 8800 voor Chr.
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Bijlage 1: Boorbeschrijvingen
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boring: BESR-1
beschrijver: KGrTVR, datum: 22-8-2008, X: 232.859, Y: 459.511, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 340, hoogte: 15,87, precisie

hoogte: 1 dm. referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, land gebruik:

verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Berkelland, plaatsnaam: Borculo, opdrachtgever: Mos Grondmechanica, uitvoerder: RAAP Oost

o cm -Mv /15,87 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn

Bodemkundig: interpretatie: verstoord

10 cm -Mv /15,77 m +NAP
Lithologie: zand, zwak 51111g.matig humeus, zwartbruin, matig fijn

Bodemkundig: interpretatie: verstoord

Archeologie: enkel fragment bouw puin (onbepaald)

100 cm -Mv /14,87 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs

140 cm -Mv /14,47 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, zwak humeus, bruin, matig fijn

150 cm -Mv /14,37 m +NAP
Lithologie: zand, zwak 5iltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, veel hout

Einde boring op 200 cm -Mv /13,87 m +NAP

•• + •••••

••• + ••••....... ........ ........ ........ ......... ........ ......... ........ .
••• • + •••....... .

boring: BESR-2
beschrijver: KGrTVR, datum: 22-8-2008, X: 232.835, Y: 459.506, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34D, hoogte: 17,18, precisie

hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik:

verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Berkelland, plaatsnaam: Borculo, opdrachtgever: Mos Grondmechanica, uitvoerder: RAAP Oost

.......... ................. ........................ .

o cm -Mv /17,18 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, matig fijn

Bodemkundig: interpretatie: verstoord

Archeologie: enkel fragment bouw puin (onbepaald)

30 cm -Mv /16,88 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkerbruin, kleibrokken, matig fijn

Bodemkundig: interpretatie: verstoord

Archeologie: enkel fragment aardewerk, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

110 cm -Mv /16,08 m +NAP
Lithologie: zand, kleiig, bruingrijs, matig fijn

BOdemkundig: Fe-concreties

170 cm -Mv /15,48 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, matig fijn, veel hout

220 cm -Mv /14,98 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkergeel, matig grof, spoor hout

............... ......... ............. ........... ........ ........ .
+ ••••••••.................. ........ ........ ........ ....... .... ......... ........ ........ ............. ........ ...... .~ ............. ......... ........ ....... ............. ........... ....... .. ..

Einde boring op 250 cm -Mv /14,68 m +NAP

......... ............ ............... ............ ........... .......... .......... ......... ....... ............. ........... .............. .

... .., .......... ............. ..
o..o. •.•.•.••........... .
.•.••.•.•.• o. •.
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boring: BESR-3
beschrijver: KGnvR, datum: 22-8-2008, X: 232.812, Y: 459.507, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34D, hoogte: 17,74, precisie

hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik:

verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Berkelland, plaatsnaam: Borculo, opdrachtgever: Mos Grondmechanica, uitvoerder: RAAP Oost

............... .
•• + •••••........ .•........................... .

. . ..................... ........... ........... ............ .......... .
••••• • .o ••......... .............. .

.•••.•.•• + .•............ .

.••••• +.o.-................ .

o cm -Mv /17,74 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, donkerbruingrijs, matig fijn

Bodemkundig: interpretatie: verstoord

Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

30 cm -Mv /17,44 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkergrijs, matig fijn, kalkconcreties

BOdemkundig: interpretatie: verstoord

Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

80 cm -Mv /16,94 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, donkergrijs, matig fijn

120 cm -Mv /16,54 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, blauwgrijs, matig fijn

Bodemkundig: volledig gereduceerd

Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

Opmerking: groen

160 cm -Mv /16,14 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, blauwgrijs, matig fijn

Bodemkundig: volledig gereduceerd

Archeologie: veel vlekken fosfaat

Opmerking: mint kleur

180 cm -Mv /15,94 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, groengrijs, matig grof

Bodemkundig: volledig gereduceerd

Einde boring op 210 cm -Mv /15,64 m +NAP

boring: BESR-4
beschrijver: KGnvR, datum: 22-13-2008, X: 232.839, Y: 459.522, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 34D, hoogte: 16,57, precisie

hoogte: 1 dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik:

verhard, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Gelderland, gemeente: Berkelland, plaatsnaam: Borculo, opdrachtgever: Mos Grondmechanica, uitvoerder: RAAP Oost

.... . ...................... ..
• 0 •••••••........... .•................. ........... .................. .... ........... .•....... ............ ................... .......... .................. ......... ..............:-:.:-»:-:.:.~ .
•••• 0 o. 0

••• 0 0 •••....... ... .. ..........
••.••• 0 ••

•••••• 0 •.

••.•• 0 ••.•........ ........ .................. ....... .....
...........................

.••••••• 0 0............. ...... .
•••• 0 ••.•

",",";",",",",","......... ........... ....... ........... ..
••.• ••• .,. t .•.......... .......... .... .

o cm -Mv /16,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruingrijs, matig fijn

Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

80 cm -Mv /15,77 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruin, matig fijn

Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

100 cm -Mv /15,57 m +NAP
Lithologie: zand, uiterst siltig, bruin, matig fijn

120 cm -Mv /15,37 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt «0,3 cm)

Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs

Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

170 cm -Mv /14,87 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt «0,3 cm)

Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn

Einde boring op 200 cm -Mv /14,57 m +NAP
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1 Inleiding
In opdracht van Mos Grondmechanica BV heeft Hamabest BV aan de Spoorstraat 22-26

te Borculo een quickscan uitgevoerd in het kader van de Flora- en faunawet.

1.1 Doelstelling quickscan

Het doel van onderhavige rapportage is een eerste inzicht te geven in het voorkomen van

beschermde flora- en faunasoorten op de locatie en de mogelijke effecten die de voorgenomen

activiteit op de locatie heeft op deze flora en fauna.

De rapportage kan als onderbouwing dienen bij de aanvraag van een bouw- en/of

sloopvergunning en bij een eventuele ontheffingsaanvraag ex artikel 75 in het kader van de

flora- en faunawet.

1.2 Gebiedsomschrijving

In de rapportage wordt gesproken over een plangebied en een studiegebied:

• het plangebied is het gebied waar de voorgenomen activiteit daadwerkelijk betrekking op

heeft;

• het studiegebied is het gebied waarbinnen zich het plangebied bevindt (de directe

omgeving van het plangebied).

Plangebied

Studiegebied

Foto 1. Situatieschets onderzoeksgebied (Bron: Google Earth).
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Het plan gebied is gelegen in Borculo (gemeente Berkelland) en bestaat uit een woning, een

voormalige woning en een tuin. Het plangebied wordt noordelijk en zuidelijk begrensd door

bebouwing, oostelijk door een hek met daarachter bestrating. Ten westen van het plangebied

loopt de Spoorstraat. Het voormalige huis wordt voornamelijk gebruikt als opslagplaats. De tuin

is verwilderd.

Foto's. Verschil/ende indrukken van het studiegebied.

Het studiegebied is niet gelegen in of nabij een Natura2000- of EHS-gebied.
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2 Wettelijk kader
Hieronder wordt in het kort het wettelijke kader en de toepassing op ruimtelijke ingrepen

beschreven.

De bescherming van natuur in Nederland vindt plaats door Europese en nationale wetgeving.

De Europese wet- en regelgeving uit de Vogel richtlijn en de Habitatrichtlijn is opgenomen in de

nationale Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet.

De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn kennen beide een gebiedbeschermings- en een

soortenbeschermingcomponent. De gebiedbescherming van de Vogelrichtlijn en de

Habitatrichtlijn is opgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998. Het aspect

soorten bescherming is in de Flora- en faunawet opgenomen. De soort- en gebied bescherming

staan geheel los van elkaar en hebben ieder hun eigen werking. Hieronder is het één en ander

toegelicht.

2.1 Gebiedbescherming

Het beschermen en in stand houden van bijzondere gebieden in Nederland is opgenomen in de

Natuurbeschermingswet 1998 die per 1 oktober 2005 van kracht is. Hieronder zijn beknopt de

doelstellingen van deze wetgeving en de Ecologische Hoofdstructuur beschreven.

2.1.1 Natuurbeschermingswet 1998

Natuurgebieden en andere gebieden die belangrijk zijn voor flora en fauna kunnen worden

aangemerkt als speciale beschermingszones (SBZ), de zogenaamde Natura2000 gebieden.

Natura2000 is een wijd Europees ecologisch netwerk van beschermde gebieden dat

bestaat uit:

• Speciale Beschermingszones (SBZ-V) van de Vogel richtlijn (voor 181 kwetsbare

vogelsoorten en voor trekvogels in voornamelijk waterrijke gebieden);

• Speciale Beschermingszones (SBZ-H) van de Habitatrichtlijn (voor 200 habitattypes en voor

ongeveer 700 soorten planten en dieren).

In het kader hieronder worden voor de Natura2000 gebieden de algemene Nederlandse

instandhoudingdoelstellingen weergegeven, zoals opgesteld door het ministerie van LNV.

Instandhoudingdoelen Natuurbeschermingswet 1998
Behoud van de bijdrage van het Natura2000 gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige
staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie.

Behoud van de bijdrage van het Natura2000 gebied aan de ecologische samenhang van het Natura2000
netwerk zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie.

Behoud en waar nodig herstel van de ruimtelijke samenhang met de omgeving ten behoeve van de
duurzame instandhouding van de in Nederland voorkomende natuurlijke habitats en soorten.

Behoud en waar nodig herstel van de natuurlijke kenmerken en van de samenhang van de
ecologische structuur en functies van het gehele gebied voor alle habitattypen en soorten waarvoor

instandhoudingdoelen zijn geformuleerd.

Behoud of herstel van gebiedsspecifieke ecologische vereisten voor de duurzame instandhouding van de
habitattypen en soorten waarvoor instandhoudingdoelen zijn geformuleerd.
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2.1.2 EHS

Vaak vallen de Natura2000 gebieden samen met de zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur

(EHS). Deze EHS is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft.

Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat

natuurgebieden hun waarde verliezen. De EHS kan worden gezien als de ruggengraat van de

Nederlandse natuur.

2.1.3 Uitvoering natuurbeschermingswet 1998

Handelingen binnen beschermde gebieden die de wezenlijke kenmerken van het gebied

aantasten, zijn in principe verboden en worden slechts onder strikte voorwaarden toegestaan.

Bij ruimtelijke ingrepen in de nabije omgeving van de beschermde gebieden, moet worden

bepaald in hoeverre de externe werking van de ingreep een effect heeft op het beschermde

gebied. Betreft het een Natura2000-gebied zal een vergunningsaanvraag op grond van de

natuurbeschermingswet 1998 moeten worden aangevraagd.

2.2 Soortbescherming

De bescherming van dier- en plantensoorten is sinds 1 april 2002 in de Flora- en faunawet

geregeld. Hieronder zijn beknopt de doelstellingen van deze wetgeving beschreven.

2.2.1 Flora- en faunawet

Het in stand houden en beschermen van in het wild voorkomende planten- en diersoorten is in

de Flora- en faunawet geregeld. Deze wet hanteert daarbij het 'nee, tenzij principe'. Dit betekent

dat alle schadelijke handelingen ten aanzien van beschermde planten- en diersoorten in

principe verboden zijn.

In de tabel hieronder zijn de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet opgenomen.

Verbodsbepalingen volgens de Flora- en faunawet

Verboden handelingen met betrekking tot beschermde planten:

Artikel 8: Het plukken, verzamelen, afsnijden, vernielen, beschadigen

ontwortelen of op een andere manier van de groeiplaats verwijderen

van planten.

Artikel 13: Het vervoeren en onder zich hebben (in verband met verplaatsen) van

planten

Verboden handelingen met betrekking tot beschermde dieren:

Artikel 9: Het doden, verwonden, vangen of bemachtigen van dieren.

Het met bovenstaande doelen opsporen van dieren.

Het opzettelijk verontrusten van dieren.

Het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen, verstoren van

nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of

verblijfsplaatsen van dieren;

Het vervoeren en onder zich hebben (in verband met verplaatsen) van

dieren.

Artikel 10:

Artikel 11:

Artikel 13:
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2.2.2 Uitvoering Flora- en faunawet

Bij ruimtelijke ingrepen is soortbescherming van toepassing op de huidige aanwezige soorten in

het plangebied of in de directe omgeving.

Indien zogenaamde 'strikt' beschermde soorten voorkomen (beschermde Rode Lijst soorten en

Habitatrichtlijn IV-soorten) is bescherming in het kader van de Habitatrichtlijn en/of Flora- en

faunawet van toepassing. Ontheffing is alleen mogelijk op basis van een passende beoordeling

in het kader van de Flora- en faunawet of Habitatrichtlijn. De resultaten van een quickscan
kunnen een passende beoordeling vormen. Het kan echter ook zo zijn dat een aanvullend

project- en compensatieplan noodzakelijk is, om de effecten van de ingreep in detail te

beschrijven en mitigerende en compenserende maatregelen uit te werken.

Indien het zogenaamde 'niet strikt' beschermde soorten betreft, is bescherming in het kader van

de Flora- en faunawet van toepassing. Voor enkele "niet strikt" beschermde soorten is een

algemene vrijstelling van toepassing.

In het geval van ruimtelijke ingrepen zijn afwijkingen van de verbodsbepalingen (zoals vermeld

op de voorgaande pagina) alleen mogelijk onder strikte voorwaarden. Hiertoe zal een ontheffing

ex artikel 75 vierde lid, onderdeel C, Flora- en faunawet (ontheffing voor ruimtelijke ingreep)

moeten worden aangevraagd.

Bij het beoordelen van aanvragen voor een ontheffing ex art. 75 van de Flora- en faunawet

wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën van beschermde soorten. Deze drie categorieën

worden hieronder verklaard. Aanvullend is de status van de Rode Lijst soorten vermeld.

Categorie 1;strikt beschermde soorten
Inheemse vogels alsmede planten- en diersoorten die vermeld staan in Bijlage IV van de

Habitatrichtlijn of bij Algemene Maatregel van Bestuur zijn aangewezen als bedreigde soorten

(ct. art. 75).

Voor planten- en diersoorten die vermeld staan in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn of bij
Algemene Maatregel van Bestuur zijn aangewezen als bedreigde soorten kan alleen
ontheffing worden verleend indien geen andere bevredigende oplossing voorhanden is, en
wanneer sprake is van een dwingende reden van openbaar belang (dit zijn:
volksgezondheid, veiligheid, milieu en dwingende redenen van sociaal economische aard).
Tevens mag geen afbreuk worden gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de
soort. Een compensatieplan kan daarom vereist zijn.

Alleen voor inheemse vogels geldt dat dwingende redenen van groot openbaar belang geen
reden zijn voor het verlenen van een ontheffing. De Vogelrichtlijn staat dat niet toe.

Categorie 2; minder algemeen voorkomende soorten
Onder categorie 2 vallen minder algemene soorten die niet onder punt 1 zijn genoemd. Vooral

beschermde soorten die vermeld zijn op de verschillende Rode Lijsten (en dus op een of

andere manier 'gevoelig', 'kwetsbaar' of 'bedreigd' zijn) vallen onder deze groep.

Ontheffing kan worden verleend indien geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige
staat van instandhouding van de soort.
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Categorie 3; algemeen voorkomende soorten
Soorten uit de categorieën 1 en 2 gelden samen als zogenaamde 'strikt' beschermde soorten,

soorten uit categorie 3 gelden als 'niet strikt' beschermde soorten.

Voor soorten uit categorie 3 kan zonder verdere toetsing aan de hand van de
bovenstaande criteria ontheffing worden verleend voor verjagen, verontrusten,
verstoren en onopzettelijk doden, indien er sprake is van bestendig beheer en
onderhoud, bestendig behoud of ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.

Rode Lijst soorten
Rode Lijst soorten zijn soorten die zijn opgenomen op officiële, door het parlement bekrachtigde

en in de Staatscourant gepubliceerde, lijsten van soorten die gevoelig of kwetsbaar zijn of zelfs

direct in hun voortbestaan bedreigd worden. De bedreigde dier- en plantensoorten op de Rode

Lijsten hebben geen juridische status, tenzij ze ook in de Flora- en faunawet zijn opgenomen.
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3 Onderzoeksopzet
In onderhavige quickscan is de locatie gescreend op de aanwezigheid van beschermde

plant- en diersoorten. De quickscan is een momentopname en kan slechts in beperkte mate

uitsluitsel geven over de aan- of afwezigheid van soorten. Verder is de quickscan geen

veldinventarisatie. Veldinventarisaties omvatten meerdere opnamerondes die

seizoensgebonden zijn en volgens standaardmethoden worden uitgevoerd.

In het kader van onderhavige quickscan is gestart met een deskresearch en vervolgens is het

terrein bezocht.

3.1 Deskresearch

Alvorens het terrein is bezocht, is bij "Het Natuurloket" een "globaal rapport verspreiding

beschermde en bedreigde soorten" opgevraagd. Hierin is een indicatie gegeven van de

beschikbaarheid en van soortengegevens bij de verschillende Particuliere Gegevensbeherende

Organisaties (PGO).

Voor informatie over het voorkomen van (broed)vogels en/of broedsels in het studiegebied zijn

SOVON en Vogelvisie geraadpleegd.

Voor informatie over zoogdieren is de databank van Zoogdiervereniging VZZ geraadpleegd.

3.2 Terreinbezoek

Het studiegebied is op 29 augustus en 3 september 2008 bezocht. De terreinbezoeken

bestonden uit een veldonderzoek en een schemeronderzoek. Tijdens het veldonderzoek is

zoveel mogelijk concrete informatie verzameld met betrekking tot de aan- of afwezigheid van

beschermde soorten (zicht- en geluidswaarnemingen, sporenonderzoek naar de aanwezigheid

van pootafdrukken, nesten, holen, uitwerpselen, haren, etc.). Het schemeronderzoek is bedoeld

om diersoorten die in de schemer actief worden, te kunnen waarnemen.

Tijdens het terreinbezoek zijn de eigenaar en de bewoner geïnterviewd. Relevante uitspraken

van deze personen zijn in de bevindingen meegenomen.
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4 Bevindingen onderzoek
Hieronder worden de bevindingen van de quickscan besproken, allereerst de bevindingen van

de deskresearch en vervolgens de bevindingen van het veldonderzoek.

4.1 Bevindingen deskresearch

Het studiegebied ligt in kilometerhok X:232/ Y:459 (zie bijlage 1; de coördinaten zijn niet de

kadastrale coördinaten).

Het "globaal rapport verspreiding beschermde en bedreigde soorten" geeft aan dat alleen de

vaatplanten en dagvlinders goed onderzocht zijn. Volgens deze gegevens zijn er binnen het

kilometerhok 3 strikt beschermde soorten zoogdieren en geen beschermde vlinders aanwezig.

Er zijn twee strikt beschermde vogelsoorten aangetroffen.

Bij de VZZ zijn geen tellingen, nestelplaatsen of vluchtroutes van vleermuizen bekend in het

betreffende plangebied. Tellingen van overige diersoorten zijn ook niet bekend.

Bij de SOVON zijn tevens geen gegevens bekend aangaande het plangebied.

4.2 Bevindingen veldonderzoek

Hieronder zijn de bevindingen van het veldonderzoek voor de relevante soortgroepen

opgenomen.

Flora
Tijdens het veld bezoek zijn er in het plangebied geen vaatplanten aangetroffen welke

beschermd zijn. Wel komen algemene soorten voor zoals stinkende gouwe, middelste

teunisbloem, distel, witte klaver, duizendblad en paardenbloem.

Vogels
Tijdens het veld bezoek zijn enkele algemeen voorkomende vogelsoorten waargenomen,

waaronder houtduiven en merels. Er zijn geen (verlaten) nesten aangetroffen.

Vleermuizen
De opstallen zijn gecontroleerd met behulp van een endoscoop en een batdetector. Er zijn geen

waarnemingen geweest van vleermuizen. Ook zijn er geen aanwijzingen aangetroffen die

wijzen op de aanwezigheid van vleermuizen. Tevens zijn er geen vleermuizen waargenomen

tijdens het schemeronderzoek. De eigenaar en de bewoner hebben nooit een vleermuis

waargenomen in het plangebied.

Zoogdieren
Op de zolder van het huis met huisnummer 22 is een uitwerpsel aangetroffen van een

rnarteráchtiqe. Een verblijfplaats of andere sporen zijn echter niet aangetroffen. Ook is er

tijdens het schemeronderzoek geen waarneming geweest van een steenmarter.

Er zijn fPoren van muizen aangetroffen.
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5 Effectenbeoordeling
Hieronder zijn de effecten van de voorgenomen ingrepen op de aanwezige flora en fauna in het

plangebied getoetst aan de wet- en regelgeving van de Flora- en faunawet.

In het kader van de Flora- en faunawet is nagegaan of vaste rust- en verblijfplaatsen door de

ingreep worden aangetast (verwijderd, ongeschikt gemaakt) of dat dieren opzettelijk worden

verontrust, verjaagd of gedood. Verder is er gekeken of er invloeden zijn die leiden tot een

verminderde geschiktheid als foerageergebied waarbij het een zodanig belang treft dat bij het

wegvallen van deze functie ook vaste rust en verblijfplaatsen niet langer kunnen functioneren.

5.1 Beknopte beschrijving voorgenomen ingrepen

De bestaande opstallen zullen gesloopt worden. Hiervoor in de plaats komen woningen en

kantoorruimtes.

5.2 Toetsing ingrepen aan de Flora- en faunawet

Binnen het plangebied zijn de effecten op de volgende relevante soortgroepen beoordeeld.

Flora

Bij de inventarisatie zijn geen beschermde (vaat)plant- of boomsoorten waargenomen.

Groeiplaatsen van beschermde boom- en plantensoorten worden daarom binnen het

plangebied niet aangetast, omdat deze ter plaatse niet voorkomen.

Vogels

Er zijn geen nesten of holen aangetroffen in het plangebied. Er zal dus geen negatief effect

optreden, aangaande vogels, bij het uitvoeren van de geplande ingrepen.

Vleermuizen

Er zijn geen vleermuizen waargenomen. Ook zijn er geen verblijfplaatsen aangetroffen.

Eventueel waargenomen vleermuizen in de directe omgeving zullen waarschijnlijk foeragerende

individuen zijn.

Zoogdieren

Er zijn sporen gevonden van muizen. Dit diersoort valt onder de soorten waarvoor een

algemene vrijstelling geldt, wanneer de ingrepen ruimtelijke ontwikkeling betreffen.

Er is enkel een uitwerpsel gevonden van de steenmarter. Er is niet geconstateerd dat er een

verblijfsplaats aanwezig is. Steenmarters onderzoeken hun gehele territorium zeer regelmatig.

Hierbij laten ze geursporen achter ter markering van het territorium. Dit doen ze door o.a. urine

en keutels neer te leggen. Omdat er geen verblijfplaats aanwezig is, zal er geen negatief effect

optreden aangaande de steenmarter.
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6 Conclusie en advies
Hieronder is de conclusie opgenomen over het feit of er al dan niet procedurele gevolgen zijn

voor de voorgenomen ingrepen in het plangebied. Tevens is een beknopt advies opgenomen

voor de herinrichting van het plangebied.

6.1 Conclusie

Op basis van onderhavige quickscan is beoordeeld of er voor de voorgenomen ingrepen in het

plangebied procedurele gevolgen zijn in de zin van:

• een ontheffingaanvraag ex artikel 75 vierde lid, onderdeel C, Flora- en faunawet

\

Op basis van de bevindingen kan geconcludeerd worden dat er in de huidige situatie geen

procedurele gevolgen zijn voor het plangebied.
I

Verder is er ten aanzien van de ingrepen nog een algemeen geldende voorwaarde vanuit de

Flora- en Faunawet van toepassing, namelijk:

Op basis van de zorgplicht volgens artikel 2 van de Flora- en Faunawet dient bij de uitvoering
van de werkzaamheden voldoende zorg in acht te worden genomen voor in het wild levende
dieren en hun leefomgeving. Dit houdt in dat bij het uitvoeren van werkzaamheden altijd
rekening moet worden gehouden met aanwezige planten en dieren. Zo dienen maatregelen te
worden getroffen om bijvoorbeeld verstoring tot een minimum te beperken. Dieren moeten de
gelegenheid hebben om uit te wijken en mogen niet opzettelijk worden gedood.
Maatregelen om de verstoring tot een minimum te beperken, kunnen zijn:
- het beperken van verlichting tijdens de avonduren in zomer, voorjaar en herfst ten

behoeve van vleermuizen en andere nachtdieren;
- het starten van rooi- en grondwerkzaamheden buiten het voortplantingsseizoen en het

winter( slaap )seizoen.

6.2 Advies

Bij de toekomstige inrichting van het plangebied kan mede rekening gehouden worden met het

behoud en stimuleren van natuurwaarden. Bij nieuwe beplanting (heggen, heesters en bomen)

is het gebruik van inlandse, bloem- en vruchtdragende soorten aan te bevelen. Gebruik van

inlandse soorten is vooral voor insecten en daarmee voor vleermuizen, maar ook voor vogels

geschikt. Tevens kunnen speciale vogeldakpannen geplaatst worden om broedplaatsen te

creëren.
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GEGEVENS NATUURLOKET



Gegevens 'Het Natuurloket'

Rapportage voor kilometerhok>C232! Y:459

Soortgroep FF1* FF23* H/V* RL* Volledigheid* Detail*

Vaatplanten 1 goed

Mossen niet

Ko rstmossen niet

Paddestoelen niet

Zoogdieren 2 1 redelijk 51-100%

Broedvogels 2 slecht 0%

Watervogels niet

Reptielen niet

Amfibieën 1 0 slecht 51-100%

Vissen niet

Dagvlinders goed 11-25%

Nachtvlinders niet

libellen redelijk

Sprinkhanen niet

Overige
niet

ongewervelden

FF1= Flora- en Faunawet

categorie 1 (vrijstelling)

FF23= Flora- en faunawet

Categorie 2 of 3 (streng

beschermd)

HN= habitatrichtlijn I
Vogelrichtlijn

RL= Rode Lijst
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Geachte heer Harmsen, 

 

Hierbij zend ik u de resultaten van het akoestisch onderzoek betreffende het bepalen van de 

geluidbelastingen ten gevolge van wegverkeerslawaai ter plaatse van de gevels van de te realiseren 

twee appartementen gelegen aan de Spoorstraat 22 te Borculo.  

 

1 Inleiding 

Door Munsterhuis Geluidsadvies  is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting, 

afkomstig van het wegverkeer op de Lichtenhorst en de Graaf Wichmanstraat. 

In bijlage 1 zijn de figuren, ligging van de beoordelingspunten en wegen opgenomen.  

 

Het voornemen is het bestaande gebouw te slopen en nieuwbouw van twee appartementen te 

realiseren. Hiervoor  dient een akoestisch onderzoek opgesteld te worden.  

Ter plaatse van het plan is het wegverkeerslawaai (50 km wegen) en het industrielawaai (in de 

geluidszone van de zuivelfabriek) van invloed.  

Via de gemeente is een actueel geluidsrapport van de zuivelfabriek aangeleverd.  

 

Het onderzoek richt zich op het bepalen van de geluidbelastingen ten gevolge van 

wegverkeerslawaai op de Lichtenhorst en de Graaf Wichmanstraat ter plaatse van de te bouwen 

appartementen. De Spoorstraat betreft een 30 km/uur weg. Deze zal in het onderzoek worden 

betrokken in het kader van de goede ruimtelijke ordening. 

 

De geluidbelastingen zijn vastgesteld door middel van Standaard Rekenmethode II, zoals 

beschreven in het ‘Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012. 

 Pardal 

De heer R. Harmsen 
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2 Wetgeving Wegverkeer  

Onderzoekszone 

De Wet geluidhinder stelt eisen aan de in de omgeving van een weg toelaatbaar geachte 

geluidniveaus. De omgeving waarbinnen bij een weg aandacht aan het geluid dient te worden 

besteed wordt de geluidzone rond een weg genoemd. 

De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving 

(stedelijk of buitenstedelijk). De omvang van de geluidzone is opgenomen in artikel 74 van de 

Wgh. De definities van het buitenstedelijk en binnenstedelijk gebied zijn opgenomen in artikel 1 

van de Wgh. 

Als buitenstedelijk gebied wordt aangemerkt het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied 

binnen de zone van een autoweg of autosnelweg, die binnen de bebouwde kom ligt.  

Dit resulteert in de volgende zonebreedtes voor de beschouwde wegen, zie tabel 1. 

 

Tabel 1. Zonebreedte beschouwde wegen. 

Weg Binnen/buitenstedelijk Rijstroken Zonebreedte [m] 

Lichtenhorst en de Graaf 

Wichmanstraat 

Binnenstedelijk 1 of 2 200 

 

De te bouwen appartementen liggen aan de Spoorstraat. Deze weg is bestemd en ingericht als               

30 km/uur weg. De functie van deze weg is uitsluitend de ontsluiting van de langs deze wegen 

gelegen functies. Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is deze weg ook 

meegenomen in het onderhavig onderzoek. 

 

Grenswaarden geluidbelasting 

In de Wgh worden twee grenswaarden gesteld ten aanzien van wegverkeerslawaai, de 

zogenaamde voorkeursgrenswaarde en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde.  

In onderstaande tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de grenswaarden die voor het plan van 

toepassing zijn. 

 

Tabel 2. Overzicht grenswaarden wegverkeerslawaai. 

 aanwezige weg binnenstedelijk 

voorkeursgrenswaarde maximaal te verlenen ontheffingswaarde 

Woningen  48 dB 63 dB 
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Indien de geluidbelasting hoger is dan de voorkeursgrenswaarde moeten er maatregelen worden 

getroffen om hieraan alsnog te kunnen voldoen. Blijkt dat niet mogelijk te zijn of op zwaarwegende 

bezwaren te stuiten van de stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële 

aard,  kan een hogere waarde worden vastgesteld door Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Berkelland. 

Wanneer ook de maximaal te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is in principe geen 

bouw van woningen mogelijk tenzij deze worden voorzien van dove gevels of afschermende 

voorzieningen. 

 

Aftrek conform artikel 110g Wgh 

Op de berekende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai mag, conform artikel 110g van de 

Wet geluidhinder, een correctie worden toegepast. Zoals omschreven in artikel 3.6 van het RMG 

2006 is de te hanteren aftrek 5 dB voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 

70 km/uur en 2 dB voor wegen waar een representatief te achten snelheid gelijk aan of hoger is dan 

70 km/uur. Voor de onderzochte wegen (Lichtenhorst en de Graaf Wichmanstraat) is een aftrek 

van 5 dB toegepast. Deze aftrek mag alleen worden toegepast bij toetsing aan de grenswaarden uit 

de Wet geluidhinder. 

 

Bouwbesluit 

Volgens hoofdstuk 3 van het Bouwbesluit dient de overeenkomstig NEN 5077 bepaalde 

karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied ten 

minste gelijk te zijn aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en de volgens 

tabel 3 genoemde waarde, met een minimum van 20 dB. Voor het plan dient voor 

wegverkeerslawaai hierbij te worden uitgegaan van de geluidbelasting zonder aftrek zoals 

hierboven bedoeld in alinea Aftrek conform artikel 110g Wgh 

 

Tabel 3. Overzicht grenswaarden Bouwbesluit conform afdeling 3.1. 

Gebruiksfunctie Grenswaarde 

Weg 

1 woonfunctie: b andere woonfunctie  

                                 2 ander verblijfsgebied  33 B 
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3 Wegverkeergegevens 

De verkeersgegevens van de wegen  de Lichtenhorst, de Graaf Wichmanstraat en de Spoorstraat 

zijn afkomstig van verkeerstellingen aangeleverd door de gemeente Berkelland geldig voor het jaar 

2030. De intensiteiten die zijn opgegeven betreffen voor een weekdag. De gehanteerde 

verkeersgegevens zijn in onderstaande tabellen samengevat. De verkeersintensiteiten zijn in tabel 4 

opgenomen. In tabel 5 zijn de overige situatie- en verkeersgegevens gegeven. 

 

Tabel 4: Verkeersintensiteiten en verdelingen voor het jaar 2026 

 

Wegen 

Procentuele verdeling aantal motorvoertuigen  

Dag,- avond- 

en nachtuur 

Lichte 

voertuigen 

Middelzware 

voertuigen 

Zware 

voertuigen 

Etmaalint

ensiteit 

[mvt/dag] 

d a n d – a – n d – a – n d – a – n  

Lichtenhorst  6,67 3,75 0,63 97 1 2 

1.985 

1948 

2179 

Graaf 

Wichmanstr. 
6,67 3,75 0,63 97 1 2 2.378 

Spoorstraat 6,67 3,75 0,63 99 0,5 0,5 1.510 

 

Tabel 5: Situatie- en verkeersgegevens 

 Lichtenhorst Graaf Wichmanstraat Spoorstraat  

Snelheid 50 km/uur 50 km/uur 30 km/uur 

Wegdekhoogte 0 meter 0 meter 0 meter 

Wegdektype Referentie (DAB) Klinkers in keperverband Klinkers in keperverband 

Beoordelingshoogte  1.5, 4.5 en 7.5 meter 1.5, 4.5 en 7.5 meter 1.5, 4.5 en 7.5 meter 

 

4 Resultaten 

Voor de bepaling van de geluidbelasting door het wegverkeer zijn berekeningen uitgevoerd 

conform Standaard Rekenmethode II, zoals beschreven in het ‘Reken- en meetvoorschrift Geluid 

2012. In het rekenmodel (Geomilieu, versie 4.10 ) zijn de gebouwen, bodemgebieden bronnen 

(wegen) ingevoerd. Voor de nieuwe appartementen zijn ter plaatse van de gevels 

beoordelingspunten ingevoerd op 1.5, 4.5 en 7.5 meter hoogte (appartement in drie bouwlagen). Er 

is voor het wegverkeermodel gerekend met een bodemfactor van 0,5 (akoestisch half hard).  
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Aan de hand van de door de opdrachtgever aangeleverde digitale ondergrond van de omgeving en 

van het project is het rekenmodel ontwikkeld. Dit rekenmodel is aangevuld met informatie van de 

gemeente. De invoergegevens zijn gegeven in bijlage 2. De rekenresultaten, inclusief en exclusief 5 

dB aftrek ex artikel 110g Wgh, zijn opgenomen in  bijlage 3.  

 

Resultaten geluidbelasting wegverkeerslawaai voor toetsing Wgh 

In de onderstaande tabel 6 en 7 zijn de maatgevende berekeningsresultaten per ontvangerpunt, 

inclusief 5 dB aftrek ex artikel 110g Wgh, per weg samengevat. 

 

Tabel 6: Maatgevende geluidbelasting Lichtenhorst incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh. 

Beoordelingspunten Geluidbelasting [dB] 

Lichtenhorst 

1,5 m 4,5 m 7,5 m 

01/02/03 Voorgevel (west) 36 37 37 

06 Rechter zijgevel (zuid) 24 26 - 

07 Linker zijgevel (noord) 37 38 - 

08/09 Linker zijgevel (noord) 35 35 37 

10/11 Achtergevel (oost) 32 34 38 

   Overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

 

Uit tabel 6 blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van Lichtenhorst ter plaatse 

van de twee toekomstige appartementen niet wordt overschreden. Er dient voor de betreffende 

woningen geen hogere grenswaarde procedure gevolgd te worden voor wegverkeerslawaai. 

 

Tabel 7: Maatgevende geluidbelasting Graaf Wichmanstraat incl. aftrek 5 dB ex artikel 110g Wgh. 

Beoordelingspunten Geluidbelasting [dB] 

Graaf Wichmanstraat 

1,5 m 4,5 m 7,5 m 

01/02/03 Voorgevel (west) 32 35 37 

06 Rechter zijgevel (zuid) 26 31 - 

07 Linker zijgevel (noord) 32 34 - 

08/09 Linker zijgevel (noord) 24 26 32 

10/11 Achtergevel (oost) 18 17 18 

   Overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 
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Uit tabel 7 blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ten gevolge van Graaf Wichmanstraat ter 

plaatse van de twee toekomstige appartementen niet wordt overschreden. Er dient voor de 

betreffende woningen geen hogere grenswaarde procedure gevolgd te worden voor 

wegverkeerslawaai. 

 

Geluidbelasting cumulatief (Lichtenhorst, de Graaf Wichmanstraat en de Spoorstraat) 

Resultaten cumulatieve geluidbelasting wegverkeerslawaai exc. 5 dB aftrek ex artikel 110g Wgh 

Ten behoeve van de bepaling van eventuele geluidwerende voorzieningen, dient gerekend te 

worden met de geluidbelasting exclusief de aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder. Extra 

geluidwerende voorzieningen kunnen noodzakelijk zijn om het maximale binnenniveau niet te 

overschrijden. 

 

Het maximaal toelaatbare binnenniveau bedraagt 33 dB in de woningen. Conform het Bouwbesluit 

wordt als uitgangspunt genomen dat een gevel van een gebouw een minimale gevelwering heeft 

van 20 dB. Derhalve dient bij een geluidbelasting vanaf 53 dB geluidwerende voorzieningen 

bepaald te worden. In tabel 8 wordt de maatgevende geluidbelasting gegeven. In bijlage 3.3 

worden de uitgebreide rekenresultaten gegeven.  

 

Tabel 8: Geluidbelasting exclusief aftrek van 5 dB ex artikel 110g Wgh.  

Beoordelingspunten Geluidbelasting [dB] cumulatief 

Lichtenhorst, de Graaf Wichmanstraat en 

de Spoorstraat 

1,5 m 4,5 m 7,5 m 

01/02/03 Voorgevel (west) 57 56 55 

04 Voorgevel (west) 56 56 - 

05 (voorgevel (west) 56 56 - 

06 Rechter zijgevel (zuid) 51 52 - 

07 Linker zijgevel (noord) 52 53 - 

08/09 Linker zijgevel (noord) 50 50 50 

10/11 Achtergevel (oost) 36 38 41 

    De geluidbelasting van 53 dB wordt overschreden; 

 

Uit tabel 8 blijkt dat ter plaatse van twee van de toekomstige appartementen langs de Spoorstraat 

22 de maximale geluidbelasting van 53 dB ter plaatse van de voorgevel wordt overschreden. 
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Derhalve dienen er extra geluidwerende voorzieningen bepaald te worden voor deze woning om 

aan het maximale binnenniveau van 33 dB(A) te kunnen voldoen. 

 

5 Industrielawaai  

Het plangebied ligt binnen de zone van het industrieterrein Lichtenhorst, dat is meer dan alleen de 

FCD locatie. De geluidsbelasting kan worden bepaald aan de hand van het zonemodel van dit 

industrieterrein. Aan de hand van het model is door de gemeente de geluidsbelasting op het plan 

doorgerekend en de uitkomsten staan in haar advies.  

Om ruimte in de zone te houden, moet een hogere grenswaarde van 55 dB(A) etmaalwaarde 

worden vastgesteld en dus aangevraagd. 

 

Cumulatieve geluidbelasting wegverkeer en industrielawaai 

Deze rekenmethode wordt toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één 

geluidsbron. Allereerst dient vastgesteld te worden of van een relevante blootstelling door 

meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van 

die onderscheiden bronnen wordt overschreden. Uit de bovenstaande berekeningen van het 

onderhavig onderzoek blijkt dat de voorkeurswaarden voor het wegverkeerslawaai niet wordt 

overschreden en als gevolg van het industrielawaai wordt overschreden. In dit geval kan de 

berekening van de gecumuleerde geluidbelasting rekening houdend met de verschillende dosis-

effectrelaties van de verschillende geluidbronnen buiten beschouwing worden gelaten.  

 

6 Conclusie 

Door Munsterhuis Geluidsadvies  is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting, 

afkomstig van het wegverkeer op de Lichtenhorst en de Graaf Wichmanstraat. 

Het voornemen is het bestaande gebouw te slopen en nieuwbouw van twee appartementen te 

realiseren. Hiervoor  dient een akoestisch onderzoek opgesteld te worden.  

Ter plaatse van het plan is het wegverkeerslawaai (50 km wegen) en het industrielawaai (in de 

geluidszone van de zuivelfabriek) van invloed.  

 

Het onderzoek richt zich op het bepalen van de geluidbelastingen ten gevolge van 

wegverkeerslawaai op de Lichtenhorst en de Graaf Wichmanstraat ter plaatse van de te bouwen 

appartementen. De Spoorstraat betreft een 30 km/uur weg. Deze zal in het onderzoek worden 

betrokken in het kader van de goede ruimtelijke ordening. 

 

De geluidbelastingen zijn vastgesteld door middel van Standaard Rekenmethode II, zoals 

beschreven in het ‘Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012. 
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De nieuwe bestemming is geluidgevoelig en ligt binnen een zone van een weg en van het 

industrieterrein. Het plan valt daarmee onder de Wet geluidhinder. 

 

Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelastingen ten gevolge van het wegverkeer op zowel de 

Lichtenhorst en de Graaf Wichmanstraat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ter plaatse van de 

twee toekomstige appartementen niet wordt overschreden.  

Derhalve dient er voor deze twee appartementen geen hogere grenswaarde procedure gevolgd te 

worden voor wegverkeerslawaai afkomstig van  de Lichtenhorst en de Graaf Wichmanstraat.  

 

Volgens opgave door de gemeente Berkelland bedraagt de geluidsbelasting 55 dB (A) vanwege het 

industrieterrein Lichtenhorst. De hogere grenswaarde die hiervoor aangevraagd dient te worden is 

55 dB voor de toekomstige appartementen. 

 

De voorkeurswaarden voor het wegverkeerslawaai wordt niet overschreden en als gevolg van het 

industrielawaai wordt deze wel overschreden. In dit geval kan de berekening van de gecumuleerde 

geluidbelasting rekening houdend met de verschillende dosis-effectrelaties van de verschillende 

geluidbronnen buiten beschouwing worden gelaten.  

 

De cumulatieve geluidbelasting van het wegverkeer van de Lichtenhorst, de Graaf Wichmanstraat 

en de Spoorstraat exclusief de aftrek ex. Artikel 110g Wgh, bedraagt maximaal 57 dB ter plaatse van 

voorgevel van de twee appartementen langs  de Spoorstraat.  

De waarde van 53 dB (33 + 20 (standaard wering gevel)) wordt ter plaatse van de gevels van de 

betreffende toekomstige appartementen overschreden. Derhalve dienen er extra geluidwerende 

voorzieningen bepaald te worden voor de woningen om aan het maximale binnenniveau van  

33 dB(A) te kunnen voldoen. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ing. R.P.M. Munsterhuis  

Munsterhuis Geluidsadvies  

 

 

Bijlagen: 1, 2 en 3  
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16.164Spoorstraat 22 te Borculo
Bijlage 2Invoergegevens, gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Cp Refl. 1k

01 Plan Spoorstraat 22     3,00      0,00 0 dB 0,80

02 Plan Spoorstraat 22     6,00      0,00 0 dB 0,80

03 Plan Spoorstraat 22     9,00      0,00 0 dB 0,80

04 Spoorstraat 18     4,00      0,00 0 dB 0,80

05 Spoorstraat 18     8,00      0,00 0 dB 0,80

06 Spoorstraat 18    10,00      0,00 0 dB 0,80

07 Spoorstraat 14-16     5,00      0,00 0 dB 0,80

08 Spoorstraat 12-10     5,00      0,00 0 dB 0,80

09 Spoorstraat 12     5,00      0,00 0 dB 0,80

10 Spoorstraat 8     5,00      0,00 0 dB 0,80

11 Spoorstraat 8     7,00      0,00 0 dB 0,80

12 Spoorstraat 6     7,00      0,00 0 dB 0,80

13 Spoorstraat 6     9,00      0,00 0 dB 0,80

14 Spoorstraat gebouw     8,00      0,00 0 dB 0,80

15 Spoorstraat gebouw     8,00      0,00 0 dB 0,80

16 Spoorstraat gebouw     4,00      0,00 0 dB 0,80

17 Spoorstraat 30     6,00      0,00 0 dB 0,80

18 Spoorstraat 30     9,00      0,00 0 dB 0,80

19 Gebouw Kringloop     3,00      0,00 0 dB 0,80

20 Gebouw Kringloop     8,00      0,00 0 dB 0,80

21 Gebouw Hogeweg, Spoorstraat 15-17 en 19     6,50      0,00 0 dB 0,80

22 Gebouw Hogeweg, Spoorstraat 19     8,00      0,00 0 dB 0,80

23 Gebouw     8,00      0,00 0 dB 0,80

24 Gebouw     8,00      0,00 0 dB 0,80

25 Spoorstraat 13     3,00      0,00 0 dB 0,80

26 Spoorstraat 13     7,00      0,00 0 dB 0,80

27 Spoorstraat 11     3,00      0,00 0 dB 0,80

28 Gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80

29 Spoorstraat 11     9,00      0,00 0 dB 0,80

30 Gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80

31 Spoorstraat 9     3,00      0,00 0 dB 0,80

32 Spoorstraat 9     6,00      0,00 0 dB 0,80

33 Spoorstraat 7     4,00      0,00 0 dB 0,80

34 Spoorstraat 7     6,00      0,00 0 dB 0,80

35 Spoorstraat 7     9,00      0,00 0 dB 0,80

36 Spoorstraat 7     6,00      0,00 0 dB 0,80

37 Gebouw     6,00      0,00 0 dB 0,80

38 Gebouw     9,00      0,00 0 dB 0,80

39 Welkoop     3,00      0,00 0 dB 0,80

40 Gebouw     7,00      0,00 0 dB 0,80

41 Gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80

42 Gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80

43 Gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80

44 Gebouw     4,50      0,00 0 dB 0,80

45 Gebouw     3,50      0,00 0 dB 0,80

46 Gebouw     2,50      0,00 0 dB 0,80

20-1-2017 14:33:43Geomilieu V4.10



16.164Spoorstraat 22 te Borculo
Bijlage 2Invoergegevens, gebouwen

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Cp Refl. 1k

47 Gebouw     2,50      0,00 0 dB 0,80

48 Gebouw     5,50      0,00 0 dB 0,80

49 nr 3     4,00      0,00 0 dB 0,80

50 nr 3     8,00      0,00 0 dB 0,80

51 Gebouw     4,00      0,00 0 dB 0,80

52 Gebouw     8,00      0,00 0 dB 0,80

53 Gebouw     3,00      0,00 0 dB 0,80

54 Gebouw     8,00      0,00 0 dB 0,80

20-1-2017 14:33:43Geomilieu V4.10





16.164Spoorstraat 22 te Borculo
Bijlage 2Invoergegevens, bodemgebieden

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

01 Spoorstraat 0,00

02 Graaf Wichmanstraat 0,00

03 Graaf Wichmanstraat/ Lichtenhorst 0,00

04 Needseweg 0,00

20-1-2017 14:34:07Geomilieu V4.10
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16.164Spoorstraat 22 te Borculo
Bijlage 2Invoergegevens, ontvangers

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 Voorgevel beg. grond      0,00 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

02 Voorgevel 1e verd      0,00 Relatief --      4,50 -- -- -- -- Ja

03 Voorgevel 2e verd      0,00 Relatief -- --      7,50 -- -- -- Ja

04 Voorgevel beg. gr. + 1e verd      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

05 Voorgevel beg. gr. + 1e verd      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

06 Rechter zijgevel beg. gr. + 1e verd      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

07 Linker zijgevel beg. gr. + 1e verd      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

08 Linker zijgevel beg. gr. + 1e verd      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

09 Linker zijgevel 2e verd      0,00 Relatief -- --      7,50 -- -- -- Ja

10 Achtergevel beg. gr. + 1e verd      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

11 Achtergevel 2e verd      0,00 Relatief -- --      7,50 -- -- -- Ja

20-1-2017 14:33:16Geomilieu V4.10
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16.164Spoorstraat 22 te Borculo
Bijlage 3.1Rekenresultaten, Lichtenhorststraat incl. 5 dB aftrek conform ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lichtenhorststraat
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Voorgevel beg. grond 1,50 33,1 30,6 27,9 35,7

02_B Voorgevel 1e verd 4,50 34,4 31,9 29,1 36,9

03_C Voorgevel 2e verd 7,50 34,6 32,1 29,4 37,2

04_A Voorgevel beg. gr. + 1e verd 1,50 34,3 31,8 29,0 36,8

04_B Voorgevel beg. gr. + 1e verd 4,50 34,6 32,1 29,4 37,1

05_A Voorgevel beg. gr. + 1e verd 1,50 26,1 23,6 20,9 28,6

05_B Voorgevel beg. gr. + 1e verd 4,50 34,3 31,8 29,1 36,8

06_A Rechter zijgevel beg. gr. + 1e verd 1,50 22,0 19,5 16,8 24,5

06_B Rechter zijgevel beg. gr. + 1e verd 4,50 23,7 21,2 18,4 26,2

07_A Linker zijgevel beg. gr. + 1e verd 1,50 34,2 31,7 29,0 36,8

07_B Linker zijgevel beg. gr. + 1e verd 4,50 35,2 32,7 30,0 37,8

08_A Linker zijgevel beg. gr. + 1e verd 1,50 32,1 29,6 26,9 34,6

08_B Linker zijgevel beg. gr. + 1e verd 4,50 32,9 30,4 27,6 35,4

09_C Linker zijgevel 2e verd 7,50 34,1 31,6 28,9 36,6

10_A Achtergevel beg. gr. + 1e verd 1,50 29,6 27,1 24,4 32,2

10_B Achtergevel beg. gr. + 1e verd 4,50 31,7 29,2 26,5 34,3

11_C Achtergevel 2e verd 7,50 35,1 32,6 29,9 37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-1-2017 14:34:44Geomilieu V4.10



16.164Spoorstraat 22 te Borculo
Bijlage 3.2Rekenresultaten, Graaf Wichmanstraat incl. 5 dB aftrek conform ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Graaf Wichmanstraat
Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Voorgevel beg. grond 1,50 32,0 29,5 21,8 32,5

02_B Voorgevel 1e verd 4,50 34,1 31,6 23,9 34,6

03_C Voorgevel 2e verd 7,50 36,8 34,3 26,6 37,3

04_A Voorgevel beg. gr. + 1e verd 1,50 34,0 31,5 23,8 34,5

04_B Voorgevel beg. gr. + 1e verd 4,50 35,2 32,7 25,0 35,7

05_A Voorgevel beg. gr. + 1e verd 1,50 29,1 26,6 18,8 29,6

05_B Voorgevel beg. gr. + 1e verd 4,50 34,1 31,6 23,9 34,6

06_A Rechter zijgevel beg. gr. + 1e verd 1,50 26,1 23,6 15,8 26,5

06_B Rechter zijgevel beg. gr. + 1e verd 4,50 30,6 28,1 20,3 31,0

07_A Linker zijgevel beg. gr. + 1e verd 1,50 31,8 29,3 21,5 32,2

07_B Linker zijgevel beg. gr. + 1e verd 4,50 33,5 30,9 23,2 33,9

08_A Linker zijgevel beg. gr. + 1e verd 1,50 23,8 21,3 13,6 24,3

08_B Linker zijgevel beg. gr. + 1e verd 4,50 25,9 23,4 15,7 26,4

09_C Linker zijgevel 2e verd 7,50 31,2 28,7 21,0 31,7

10_A Achtergevel beg. gr. + 1e verd 1,50 17,8 15,3 7,5 18,3

10_B Achtergevel beg. gr. + 1e verd 4,50 16,3 13,8 6,1 16,8

11_C Achtergevel 2e verd 7,50 17,1 14,6 6,8 17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-1-2017 14:35:46Geomilieu V4.10



16.164Spoorstraat 22 te Borculo
Bijlage 3.3Rekenresultaten, alle wegen excl. 5 dB aftrek conform ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Voorgevel beg. grond 1,50 56,6 54,1 46,3 57,0

02_B Voorgevel 1e verd 4,50 55,8 53,3 45,6 56,3

03_C Voorgevel 2e verd 7,50 54,7 52,2 44,4 55,1

04_A Voorgevel beg. gr. + 1e verd 1,50 55,7 53,2 45,5 56,2

04_B Voorgevel beg. gr. + 1e verd 4,50 56,0 53,5 45,7 56,4

05_A Voorgevel beg. gr. + 1e verd 1,50 55,5 53,0 45,3 56,0

05_B Voorgevel beg. gr. + 1e verd 4,50 55,9 53,4 45,6 56,4

06_A Rechter zijgevel beg. gr. + 1e verd 1,50 50,9 48,4 40,7 51,4

06_B Rechter zijgevel beg. gr. + 1e verd 4,50 51,1 48,6 40,9 51,6

07_A Linker zijgevel beg. gr. + 1e verd 1,50 52,0 49,5 41,8 52,5

07_B Linker zijgevel beg. gr. + 1e verd 4,50 52,3 49,8 42,1 52,8

08_A Linker zijgevel beg. gr. + 1e verd 1,50 49,5 47,0 39,2 49,9

08_B Linker zijgevel beg. gr. + 1e verd 4,50 49,8 47,3 39,6 50,3

09_C Linker zijgevel 2e verd 7,50 49,4 46,9 39,2 49,9

10_A Achtergevel beg. gr. + 1e verd 1,50 35,2 32,7 25,0 35,7

10_B Achtergevel beg. gr. + 1e verd 4,50 37,0 34,5 26,8 37,5

11_C Achtergevel 2e verd 7,50 40,5 38,0 30,3 41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-1-2017 14:36:14Geomilieu V4.10





16.164Spoorstraat 22 te Borculo
Bijlage 3.3.1Rekenresultaten, alleen Spoorstraat excl. 5 dB aftrek conform ex. art. 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Spoorstraat
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Voorgevel beg. grond 1,50 56,5 54,0 46,2 56,9

02_B Voorgevel 1e verd 4,50 55,6 53,1 45,4 56,1

03_C Voorgevel 2e verd 7,50 54,3 51,8 44,0 54,8

04_A Voorgevel beg. gr. + 1e verd 1,50 55,5 53,0 45,3 56,0

04_B Voorgevel beg. gr. + 1e verd 4,50 55,7 53,2 45,5 56,2

05_A Voorgevel beg. gr. + 1e verd 1,50 55,5 53,0 45,2 56,0

05_B Voorgevel beg. gr. + 1e verd 4,50 55,7 53,2 45,4 56,1

06_A Rechter zijgevel beg. gr. + 1e verd 1,50 50,9 48,4 40,6 51,3

06_B Rechter zijgevel beg. gr. + 1e verd 4,50 51,0 48,5 40,8 51,5

07_A Linker zijgevel beg. gr. + 1e verd 1,50 51,6 49,1 41,4 52,1

07_B Linker zijgevel beg. gr. + 1e verd 4,50 51,8 49,3 41,6 52,3

08_A Linker zijgevel beg. gr. + 1e verd 1,50 49,2 46,7 38,9 49,6

08_B Linker zijgevel beg. gr. + 1e verd 4,50 49,5 47,0 39,2 49,9

09_C Linker zijgevel 2e verd 7,50 48,8 46,3 38,5 49,2

10_A Achtergevel beg. gr. + 1e verd 1,50 23,8 21,3 13,6 24,3

10_B Achtergevel beg. gr. + 1e verd 4,50 23,9 21,4 13,6 24,3

11_C Achtergevel 2e verd 7,50 29,0 26,5 18,8 29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van Pardal opdracht gekregen voor het uitvoeren van een quickscan flora en 

fauna aan de Spoorstraat 22 te Borculo. 

 

De quickscan flora en fauna is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging en 

actualisatie van de vorige quickscan flora en fauna. 

 

De quickscan flora en fauna heeft als doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en 

diersoorten aanwezig of te verwachten zijn, die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde 

status hebben en die mogelijk negatieve invloed kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. 

Tevens is beoordeeld of de voorgenomen ingreep invloed kan hebben op Natura 2000 gebieden, 

houtopstanden die middels de Wet natuurbescherming zijn beschermd, of op gebieden die deel 

uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland. 

 

Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door 

het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen. In dat kader verklaart Econsultancy ten behoeve 

van de onderzoekslocatie niet eerder betrokken te zijn geweest voor ecologische advisering of ecolo-

gisch onderzoek. 
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2 GEBIEDSBESCHRIJVING 

 

2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving 

 

De onderzoekslocatie (± 365 m²) ligt aan de Spoorstraat 22 en is gelegen in de kern van Borculo. In 

figuur 1 is de topografische ligging van de onderzoekslocatie weergegeven. Volgens de topografische 

kaart van Nederland, kaartblad 34 D (schaal 1:25.000), zijn de coördinaten van het midden van de 

onderzoekslocatie X = 232.815, Y = 459.500.  

 

 
Figuur 1. Topografische ligging van de onderzoekslocatie.  

De onderzoekslocatie is bebouwd met een onbewoond woonhuis. Het woonhuis bestaat uit drie 

verdiepingen en een kelder. Het woonhuis is enkelsteens en heeft een schilddak. De dakbedekking 

bestaat uit dakpannen en het dak heeft geen dakbeschot.  

 

Ten noorden van de onderzoekslocatie zijn woonhuizen met tuinen en een grasveld gelegen. Ten 

noordoosten is, aan de Spoorstraat 26, is een bedrijfspand. Aan de zuidzijde zijn een woonhuis met 

tuin en diverse bedrijfspanden gelegen. Aan de westzijde is de Spoorstraat gelegen met 

aangrenzende bedrijfspanden en woonhuizen. 

 

In figuur 2 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie en de directe omgeving weergegeven. De figu-

ren 3 t/m 5 geven een impressie van de onderzoekslocatie, middels foto‟s die zijn genomen tijdens 

het veldbezoek. 
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Figuur 2. Luchtfoto onderzoekslocatie en directe omgeving. 

 
Figuur 3. Te slopen woonhuis (links), 

gezien vanaf het westen. 

 
Figuur 4. De noordelijke zijde van de te 

slopen bebouwing. 

 
Figuur 5. De oostzijde van het gebouw. 

2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen 

 

De initiatiefnemer is voornemens nieuwbouw in de vorm van een woonhuis en twee appartementen te 

realiseren op de onderzoekslocatie. Ten behoeve van deze ontwikkeling wordt de huidige bebouwing 

gesloopt. 

 

De toekomstige situatie is weergegeven in figuur 6. 
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2.3 Resultaten voorgaand onderzoek 

 

 
Figuur 6. Toekomstige situatie en impressie van de nieuwbouw. 

In 2008 is een quickscan flora en fauna uitgevoerd door Hamabest op de onderzoekslocatie 

(rapportnummer  R08.254-JMW-F01). Gedurende deze quickscan behoorde Spoorstraat 26 ook tot 

de onderzoekslocatie. Tijdens het veldbezoek zijn sporen van muizen en één uitwerpsel van de 

steenmarter aangetroffen. Echter een verblijfplaats is niet geconstateerd. Op basis van deze 

bevindingen is geconcludeerd dat er in de toenmalige situatie geen procedurele gevolgen zijn voor 

het plangebied. In onderstaand figuur zijn de bevindingen overgenomen van het rapport. 

 

 
Figuur 7. Bevindingen quickscan flora en fauna 2008 (bron: Hamabest). 
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3 ONDERZOEKSMETHODIEK 

 

Het onderzoek is uitgevoerd middels het verrichten van een veldbezoek en een bureauonderzoek. Op 

deze wijze is inzicht verkregen in de aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te verwachten 

beschermde soorten, gesitueerd op of nabij de onderzoekslocatie. 

 

Het veldbezoek is afgelegd op 9 januari 2017. Tijdens dit veldbezoek is de gehele onderzoekslocatie, 

alsmede de directe omgeving beoordeeld. Gedurende het veldbezoek is gelet op de mogelijke 

aanwezigheid van beschermde en bedreigde soorten op basis van het aanwezige habitat.  

 

Vanwege de aanwezigheid van een ondergrondse ruimte en zolder is er met behulp van onder 

andere een zaklantaarn gezocht naar de aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen van 

vleermuizen, overige zoogdieren en vogels.  

 

Verder is aan de hand van verspreidingsatlassen, andere standaardwerken en op basis van “expert 

judgement” nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten er voor kunnen komen op de 

onderzoekslocatie en zijn omtrent gebiedsbescherming gegevens van de provincie Gelderland. 

Actuele verspreidingsgegevens van flora en fauna zijn uit de Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF) opgevraagd. 

 

De quickscan flora en fauna is een toets van de ecologische potenties van de onderzoekslocatie en 

betreft geen volwaardig soort(en) specifiek onderzoek. Er zijn in het onderhavige onderzoek geen 

inventarisaties uitgevoerd van soorten en soortgroepen. Een ecologische inventarisatie beslaat 

meerdere veldbezoeken gedurende de voor de soortgroep meest gunstige periode van het jaar.  
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4 OVERZICHT VAN DE NATIONALE NATUURWETGEVING 

 

Dit hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over de natuurwetgeving waaraan de voorgenomen ingreep 

op de onderzoekslocatie wordt getoetst. Er wordt een globale toelichting gegeven ten aanzien van 

potentiële overtredingen van de Wet natuurbescherming bij de meest voorkomende soorten en 

soortgroepen. Dit hoofdstuk is niet toegespitst op de situatie op de onderzoekslocatie, maar geeft 

enkel een beschrijving van de vigerende wetgeving. De Wet natuurbescherming is gericht op:  

 

 het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde en het 

behouden en herstellen van de biologische diversiteit; 

 het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van 

maatschappelijke functies; 

 het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van 

waardevolle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun 

cultuurhistorische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies. 

 
De bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen bij soortenbescherming ligt 

grotendeels bij de provincies. De provincie is bevoegd gezag voor de toetsing van handelingen met 

mogelijke gevolgen voor beschermde dier- en plantensoorten (de soortenbeschermingsbepalingen) 

én voor Natura 2000-gebieden (de gebiedenbeschermingsbepalingen). Alleen bij ruimtelijke ingrepen 

waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, blijft het Rijk bevoegd gezag. 

 

4.1 Zorgplicht 

 

Het eerste artikel (artikel 1.11) in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en 

heeft betrekking op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover 

deze niet middels overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd. Het gaat daarbij in de praktijk vooral 

om minder streng beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient 

te worden vermeden.  

 

In bijlage 1 (tabel I) worden dit artikel nader toegelicht.  

 

4.2 Soortenbescherming 

 

Bij een quickscan flora en fauna wordt in beeld gebracht of er (potentiële) vaste rust- of verblijf-

plaatsen aanwezig zijn van de soorten uit de verschillende beschermingsregimes. Vervolgens wordt 

beoordeeld of de voorgenomen ingreep verstorend kan zijn en of nader onderzoek noodzakelijk wordt 

geacht.  

 

De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van 

internationale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd 

worden. Hierdoor zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per 

categorie soorten: 

 

 soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1); 

 soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5); 

 andere soorten (artikel 3.10). 

 

In bijlage 1 (tabel II t/m IV) worden deze artikelen nader toegelicht.  
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4.3 Gebiedenbescherming 

 
Indien een plangebied in of nabij een beschermd gebied is gelegen, dan dient te worden bepaald of 

er een (extern) effect valt te verwachten. Het gaat daarbij om Natura 2000-gebieden en gebieden 

behorend tot het Natuurnetwerk Nederland.  

 
4.3.1 Natura 2000 

 
Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora 

en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Met Natura 2000 wil men deze flora en 

fauna duurzaam beschermen. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft voor Nederland 

ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. Gezamenlijk hebben ze een oppervlak van ruim 1,1 

miljoen hectare. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de 

Europese Unie die zijn aangewezen op grond van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. Het doel van 

Natura 2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit. 

 
Binnen een gebied kan spanning optreden tussen economie en ecologie. In een zogenaamd 

beheerplan leggen Rijk en provincies vast welke activiteiten, op welke wijze mogelijk zijn. Uitgangs-

punt is steeds het realiseren van ecologische doelen met respect voor en in een zorgvuldige balans 

met wat particulieren en ondernemers willen. Het opstellen gebeurt daarom in overleg met alle direct 

betrokkenen, zoals beheerders, gebruikers, omwonenden, gemeenten, natuurorganisaties en 

waterschappen. Samen geven ze invulling aan beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het 

om in de Nederlandse Natura 2000-gebieden (bron: Regiegroep Natura 2000). 

 
Het is krachtens de Wet natuurbescherming verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten 

projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudings-

doelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van 

soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de 

soorten waarvoor dat gebied is aangewezen (artikel 2.7, lid 2).  

 

Handelingen die een negatieve invloed hebben op Natura 2000-gebieden, worden slechts onder 

strikte voorwaarden toegestaan. Een vergunning is vereist. Door middel van het Nederlandse vergun-

ningsstelsel wordt een zorgvuldige afweging gewaarborgd. De vergunningen zullen beoordeeld en 

afgegeven worden door de Provincie.  

 
4.3.2 Natuurnetwerk Nederland 

 
Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen 

natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het 

omringende agrarisch gebied. 

 
Het Natuurnetwerk Nederland bestaat uit:  
 

 bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken; 

 gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt; 

 landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer; 

 ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de Noordzee en de Waddenzee; 

 alle Natura 2000-gebieden. 
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Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen gedeputeerde staten in hun provincie 

zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, 

genaamd „natuurnetwerk Nederland‟. Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit 

netwerk behoren. 

 
De planologische begrenzing en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk Nederland loopt via 
het traject van de provinciale ruimtelijke structuurvisies en verordeningen.  
 
4.4 Houtopstanden 

 

De bescherming van houtopstanden onder conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft 

als doel om het aanwezige  areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle 

zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of 

meer of rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.  

 

Binnen de Wet natuurbescherming zijn op houtopstanden de artikelen van toepassing die zijn 

opgenomen in tabel V. 

 
Tabel V.        Bescherming houtopstanden in de Wet natuurbescherming 
 

Artikel 4.1  De artikelen uitgezonderd artikel 4.6 zijn niet van toepassing op: 

a) Houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom; 

b) Houtopstanden op erven of in tuinen;  

c) Fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 

d) Naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar; 

e) Kweekgoed; 

f) Wegbeplantingen, beplantingen langs waterwagen en eenrijige beplantingen langs landbouwgronden 

bestaande uit wilgen en populieren; 

g) het dunnen van een houtopstand; 

h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie 

van houtige biomassa, indien zij:  

1. ten minste eens per tien jaar worden geoogst;  

2. bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een 

aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan 

twee meter, en  

3. zijn aangelegd na 1 januari 2013.  

Artikel 4.2  1. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met uitzondering van het 

periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding daarvan bij gedeputeerde staten. 

 

3. Gedeputeerde staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens voor ten hoogste vijf jaar verbieden ter 

bescherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden. 

 

Artikel 4.3 lid 1 en 

2 

Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of 

hakhout, of anderszins teniet is gegaan, draagt de rechthebbende zorg voor het op bosbouwkundig verantwoorde 

wijze herbeplanten van dezelfde grond binnen drie jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand. 

 

De rechthebbende vervangt binnen drie jaar na de herbeplanting, bedoeld in het eerste lid, herbeplanting die niet is 

aangeslagen. 

Artikel 4.4 lid 1 De artikelen 4.2, eerste en derde lid, en 4.3, eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing op: 

 

het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in en aantoonbaar wordt gerealiseerd 

overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode. 

 

het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel in het 

kader van natuurontwikkeling en -beheer 

Artikel 4.5 
Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van artikel 4.3, eerste en tweede lid, ten behoeve van 

herbeplanting op andere grond, indien de herbeplanting voldoet aan bij provinciale verordening gestelde regels. 
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Wanneer houtopstanden geveld worden, niet vallende onder artikel 4.1 van de Wet 

natuurbescherming, geldt een meldingsplicht bij Gedeputeerde Staten van desbetreffende provincie 

(artikel 4.2 Wnb). Op basis van deze melding wordt door de provincie beoordeeld of de voorgenomen 

velling aanvaardbaar is in het kader van natuur- en landschapswaarden. Indien er geen bezwaar is 

om de houtopstanden te kappen, verplicht artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming om binnen 3 

jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand op dezelfde grond houtopstanden opnieuw aan te 

planten. Er  geldt een algehele vrijstelling van de herplantplicht voor houtopstanden die gekapt 

worden in het kader van natuurbeheer en natuurbehoud. 

 

Indien bij de voorgenomen ontwikkeling herplantplicht geldt, maar niet voldaan kan worden aan de 
herplantplicht op de projectlocatie zelf, dan dient een ontheffing aangevraagd te worden met 
betrekking tot de herplantplicht bij de desbetreffende provincie. De provincie toetst vervolgens of 
voldaan wordt aan de bij de provinciale verordening gestelde regels voor herbeplanting op andere 
perceelsgronden. Deze regels hebben onder andere betrekking op de kwaliteit, oppervlakte en locatie 
van de andere grond en de natuurwaarde van de te vellen houtopstand. Tevens kan ontheffing 
verleend worden van herplantplicht ter plaatse, indien gewerkt wordt via een door het ministerie 
goedgekeurde gedragscode die gebruikt mag worden door een van de betrokken partijen voor een 
wijze van vellen en een wijze van herplanten.   
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5 AANGETROFFEN EN TE VERWACHTEN BESCHERMDE SOORTEN 

 

Het voorkomen van planten- en diersoorten in een gebied wordt mede bepaald door de aanwezigheid 

van geschikt leefgebied. Een soort kan in zijn leefgebied gebruik maken van verschillende plekken 

om te verblijven. Al deze plekken (biotopen) kunnen een bepaalde functie voor de soort vervullen. In 

dit hoofdstuk wordt op basis van het aanwezige habitat / verblijfsmogelijkheden samen met 

verspreidingsgegevens beschreven welke beschermde soorten binnen de onderzoekslocatie kunnen 

voorkomen. Afhankelijk van de soort wordt ingegaan op de potentiële aanwezigheid van vaste rust- 

en verblijfplaatsen, foerageergebied en verbindingroutes. Tevens wordt beoordeeld of de 

voorgenomen plannen een negatief effect kunnen hebben op de mogelijk aanwezige beschermde 

soorten. In hoofdstuk 6 wordt beschreven welke juridische implicaties dit voor het project heeft.  

 

5.1 Vogels 

 

5.1.1 Broedvogels (nesten jaarrond beschermd) 

 

Volgens de waarnemingsgegevens van de NDFF zijn binnen een kilometer van de onderzoekslocatie 

de afgelopen vijf jaar de gierzwaluw, grote gele kwikstaart, huismus en slechtvalk waargenomen. 

 

Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de 

voortplanting in gebruik zijn. Binnen de bebouwde kom kunnen dit zijn: huismus, gierzwaluw en 

slechtvalk. Van deze soorten kan de slechtvalk op voorhand worden uitgesloten. Deze soort broedt 

enkel op hoge stenige bebouwing, zoals kantoorgebouwen, torens en fabrieksschoorstenen. Tevens 

is de onderzoekslocatie voor zowel de huismus als gierzwaluw ongeschikt. Deze soorten broeden 

kunnen onder het dak tot broeden komen, echter het woonhuis op de onderzoekslocatie heeft geen 

dakbeschot waardoor de vogels niet onder het dak kunnen broeden (zie figuur 8). Tevens is het niet 

mogelijk om onder de nokpannen te broeden vanwege aangebracht cement (zie figuur 9). 

 

 
Figuur 8. Het dak heeft geen dakbeschot. 

 
Figuur 9. Dichtgemetselde nokpannen. 

5.1.2 Overige broedvogels 

 

De bebouwing op de onderzoekslocatie kan nauwelijks onderdak bieden aan broedvogelsoorten 

zoals koolmees, pimpelmees, houtduif of andere broedvogels. Vanwege het ontbreken van geschikte 

nestlocaties worden er geen broedvogels verwacht op de onderzoekslocatie, het is echter niet 

volledig uit te sluiten. De nesten van deze soorten zijn alleen beschermd op het moment dat ze als 

zodanig in gebruik zijn. Overtreding van verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming zijn te 

voorkomen (zie hoofdstuk 6). 
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5.2 Vleermuizen 

 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF zijn in de afgelopen 5 jaar binnen enkele kilometers 

van de onderzoekslocatie de volgende vleermuissoorten waargenomen: gewone dwergvleermuis, 

gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis.  

 

Verblijfplaatsen op de onderzoekslocatie 

De bebouwing op de onderzoekslocatie is niet geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. Er zijn 

geen spouwmuren aanwezig die middels stootvoegen bereikbaar zijn voor vleermuizen. De ruimte 

langs de dakranden geeft toegang tot ruimte onder de dakpannen, echter de ruimte onder de 

dakpannen is niet geschikt als verblijfplaats vanwege het ontbreken van dakbeschot (zie figuur 8). 

Verder zijn er geen ruimtes achter betimmeringen waargenomen, waar vleermuizen gebruik van 

kunnen maken.  

 

Verblijfplaatsen buiten de onderzoekslocatie 

Het is door de onderlinge afstand tot de bebouwing in de omgeving niet aannemelijk dat er in de 

directe invloedssfeer van de onderzoekslocatie potentiële verblijfplaatsen aanwezig zijn die negatieve 

invloed kunnen ondervinden van de werkzaamheden. 

 

Foerageerhabitat 

De onderzoekslocatie zal, gelet op het aanwezige habitat minimaal gebruikt kunnen worden door in 

de omgeving verblijvende vleermuizen als gewone dwergvleermuis en laatvlieger om te foerageren. 

De plannen zullen echter geen aantasting van belangrijk foerageerhabitat vormen vanwege de zeer 

matige geschiktheid van de onderzoekslocatie. Door de voorgenomen ingreep zal het aanbod van 

foerageermogelijkheden niet in het geding komen, in de directe omgeving is meer geschikt 

foerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig. Het betreft de directe omgeving zoals de bomen in de 

Spoorstraat en in de omliggende tuinen. 

 

Vliegroutes 

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen als houtsingels, 

beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. Doordat 

dergelijke lijnvormige elementen ontbreken op de onderzoekslocatie, worden er geen potentiële 

vliegroutes verstoord. 

 

5.3 Overige zoogdieren 

 

Streng beschermde soorten 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF zijn in de afgelopen 5 jaar binnen enkele kilometers 

van de onderzoekslocatie bewoningssporen van de volgende strenger beschermde grondgebonden 

zoogdieren waargenomen: eekhoorn en steenmarter. 

 

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor de steenmarter. Deze soort komt in de omgeving 

veelvuldig voor. Steenmarters gebruiken hooizolders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes en 

dergelijke, als verblijfplaats. Een steenmarter heeft binnen zijn territorium verscheidene 

verblijfplaatsen. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen, zoals uitwerpselen of prooiresten, 

aangetroffen die duiden op het gebruik van de onderzoekslocatie als vaste rust- of verblijfplaats door 

deze soort. Bij intensief gebruik van een locatie door deze soort zijn dergelijke sporen vrij eenvoudig 

aan te treffen. Gelet op het ontbreken ervan kan worden gesteld dat de onderzoekslocatie niet in 

gebruik is door de steenmarter. 
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Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren, zoals eekhoorn, waarvoor geen vrijstelling 

geldt, is tijdens het veldbezoek niet vastgesteld. Vanwege het ontbreken van hoge bomen kan het 

voorkomen van de eekhoorn op de onderzoekslocatie redelijkerwijs worden uitgesloten.  

 

Licht beschermde soorten 

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het 

gaat daarbij om algemene soorten als huisspitsmuis en rosse woelmuis. De verblijfplaatsen van deze 

soorten worden mogelijk door de voorgenomen ingrepen echter aangetast (zie hoofdstuk 6). 

 

5.4 Reptielen, amfibieën en vissen 

 

Reptielen 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF zijn er in de afgelopen 5 jaar in de directe omgeving 

van de onderzoekslocatie geen (streng) beschermde reptielen waargenomen. Reptielen stellen 

specifieke eisen aan het habitat die betrekking hebben op verschillende factoren. Op de 

onderzoekslocatie is geen geschikt habitat voor reptielen aanwezig aangezien de onderzoekslocatie 

volledig bebouwd en onverhard 

 

Amfibieën en vissen 

Volgens gegevens van de NDFF zijn binnen enkele kilometers rondom de onderzoekslocatie in de 

afgelopen 5 jaar de volgende beschermde soorten waargenomen: bruine kikker, bastaardkikker, 

gewone pad, kleine watersalamander en meerkikker. 

 

Doordat wateroppervlakten als poelen, sloten en plassen op de onderzoekslocatie ontbreken zijn 

voortplantingsmogelijkheden voor amfibieën en het voorkomen van vissen op de onderzoekslocatie 

uitgesloten.  

 

De onderzoekslocatie vormt weinig geschikt landhabitat voor amfibieën vanwege het ontbreken van 

schuilmogelijkheden. Incidenteel kunnen algemene soorten als bruine kikker en gewone pad zich 

over de onderzoekslocatie verplaatsen. Voor de mogelijk incidenteel te verwachten soorten geldt een 

algehele vrijstelling van de Wet natuurbescherming bij ruimtelijke ontwikkelingen (zie hoofdstuk 6).  

 

5.5 Ongewervelden 

 

Libellen 

Er zijn slechts enkele libellensoorten die binnen de Wet natuurbescherming een strenge bescherming 

genieten. Deze zijn voor wat betreft hun verspreiding gebonden aan specifieke habitateisen, die 

veelal alleen in natuurgebied zijn te vinden. Beschermde soorten zijn op de onderzoekslocatie niet te 

verwachten. Voor libellen geldt dat water nodig is ter voortplanting. Gezien het ontbreken hiervan en 

het ontbreken van waarnemingen in de directe omgeving volgens NDFF kan gesteld worden dat deze 

soortgroep niet in staat is zich in de huidige situatie te vestigen.  

 

Dagvlinders 

Beschermde dagvlinders stellen specifieke eisen aan het voortplantingshabitat. Bij het habitat is het 

belangrijk dat aan de eisen van alle stadia van de vlindersoort wordt voldaan. Voor de beschermde 

soorten in Nederland geldt dat deze veelal gebonden zijn aan zeldzame waardplanten, die vaak 

alleen in natuurterreinen zijn te vinden. Volgens de waarnemingsgegevens van NDFF is de kleine 

ijsvogelvlinder twee maal waargenomen op vier kilometer afstand van de onderzoekslocatie. 

Vanwege de afstand en het ontbreken van de waardplant, kamperfoelie, is het uitgesloten dat er 

binnen de onderzoekslocatie geschikt habitat aanwezig is voor een (deel)populatie van een 

beschermde vlindersoort zoals de kleine ijsvogelvlinder. 
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Overige soorten 

Overige beschermde soorten, zoals vliegend hert, Europese rivierkreeft en platte schijfhoorn, zijn niet 

op de onderzoekslocatie te verwachten. Er is geen geschikt habitat voor dergelijke beschermde 

soorten op de onderzoekslocatie aanwezig en er zijn geen waarnemingen bekend in de directe 

omgeving van de onderzoekslocatie. 

 

5.6 Vaatplanten 

 

De afgelopen vijf jaar zijn binnen enkele kilometers van de onderzoekslocatie geen beschermde 

vaatplanten waargenomen volgens NDFF. Aangezien de locatie geheel bestaat uit bebouwing en 

verharding, is het niet te verwachten dat er beschermde of zeldzame plantensoorten op de locatie te 

vinden zijn. Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde planten waargenomen. Hierbij is tevens 

gelet op de aanwezigheid van (beschermde) muurvegetatie.  
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6 TOETSING AAN SOORTENBESCHERMING 

 

Als gevolg van de voorgenomen ingreep op de onderzoekslocatie kunnen er overtredingen van 

verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming optreden of kan er sprake zijn van negatieve 

gevolgen voor door de wetgever vanuit natuurwetgeving beschermde gebieden. In dit hoofdstuk wordt 

beschreven voor welke soorten er sprake is van dreigende overtreding van de Wet 

natuurbescherming en overige natuurwetgeving en of met eenvoudige maatregelen overtreding is te 

voorkomen. Verder wordt beschreven voor welke soorten een vervolgtraject noodzakelijk is, 

bijvoorbeeld omdat toetsing van de ingreep aan de Wet natuurbescherming op basis van de huidige 

onderzoeksinspanning niet mogelijk is, en wat de eventuele consequenties zijn ten aanzien van 

vergunningen en ontheffingen.  

 

6.1 Broedvogels 

 

Voor de algemene broedvogelsoorten die op de onderzoekslocatie zijn te verwachten geldt dat, indien 

de bebouwing buiten het broedseizoen wordt verwijderd, er geen overtredingen plaats zullen vinden 

met betrekking tot deze soorten. Artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming (Het is verboden nesten 

te beschadigen, te vernielen of weg te nemen) is van toepassing. De nesten mogen echter wel 

worden weggenomen wanneer deze op dat moment niet in gebruik zijn. In de Wet natuurbescherming 

wordt geen vaste periode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de 

periode maart tot half augustus worden aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een 

broedgeval op het moment van ingrijpen. 

 

6.2 Overige zoogdieren en amfibieën 

 

Voor de te verwachten soorten geldt dat de werkzaamheden mogelijk verstorend kunnen werken. Als 

gevolg van (graaf)werkzaamheden kunnen dieren verwond of gedood worden en holen kunnen 

worden verwijderd. Dit houdt een overtreding van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming in. Voor 

de te verwachten soorten geldt, op grond van het provinciale soortenbeleid, bij ruimtelijke 

ontwikkelingen echter een vrijstelling, waardoor geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Het is 

echter in het kader van de algemene zorgplicht wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor 

de aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van 

individuen te voorkomen.  

 

Het doden of verwonden kan plaatsvinden indien schuil- of voortplantingslocaties worden beschadigd. 

Dit kan door het verwijderen van stenenstapels en andere materialen die door langdurige opslag of 

aanwezigheid schuilplaatsen bieden. Het verwijderen van de materialen dient daarom buiten de 

gevoelige periode van voortplanting of winterrust plaats te vinden. Aanwezige dieren moeten de 

gelegenheid krijgen om veilig weg te komen.  

 

6.3 Overige soort(groep)en 

 

Overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van beschermde soorten behorend tot de 

overige soortgroepen zijn wegens het ontbreken van geschikt habitat/verblijfsmogelijkheden, op basis 

van verspreidingsgegevens, de aanwezigheid van voldoende alternatieven en/of gezien de aard van 

de ingreep in dit geval niet aan de orde. 
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7 TOETSING AAN GEBIEDENBESCHERMING 

 

Door planvorming kan er sprake zijn van negatieve gevolgen vanuit natuurwetgeving beschermde 

gebieden. In dit hoofdstuk wordt beschreven voor welke gebieden er mogelijk sprake is van negatieve 

effecten als gevolg van de voorgenomen ingrepen op de onderzoekslocatie. Verder wordt beschreven 

of een vervolgtraject noodzakelijk is en wat de eventuele consequenties zijn ten aanzien van 

vergunningen. 

 

7.1 Natura 2000 

 

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van een gebied dat 

aangewezen is als Natura 2000. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, Stelkampsveld, bevindt 

zich op circa 2,8 kilometer afstand ten westen van de onderzoekslocatie. In figuur 10 wordt de ligging 

van de onderzoekslocatie ten op zichte van het gebied Stelkampsveld weergegeven. 

 

 
Figuur 10. Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van de Natura 2000 (rood).  

 

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Indien er sprake zou zijn van 

een effect, betreft dit een extern effect, zoals toenamen van geluid, licht of depositie van stikstof. 

Externe effecten als gevolg van de voorgenomen plannen op de onderzoekslocatie zijn, gezien de 

afstand tot het nabijgelegen Natura 2000-gebied in combinatie met de aard van de plannen (sloop en 

nieuwbouw van twee appartementen) niet te verwachten. Vervolgonderzoek in het kader van de Wet 

natuurbescherming wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

7.2 Natuurnetwerk Nederland 

 

De onderzoekslocatie maakt geen deel uit van het Gelders Natuurnetwerk. De onderzoekslocatie ligt 

ook niet in de nabijheid van een gebied, behorend tot het Natuurnetwerk. Het meest nabijgelegen 

gebied bevindt zich circa 610 meter ten zuiden van de onderzoekslocatie. Het betreft de Berkel. In 

figuur 11 is de ligging van de onderzoekslocatie ten opzichte van het Natuurnetwerk weergegeven.  
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Figuur 11. Ligging onderzoekslocatie ten opzichte van het Gelders Natuurnetwerk (groen) en Groene Ontwikkelingszone 

(lichtgroen) Nederland.  

 

De onderzoekslocatie is op ruim 500 meter afstand van een onderdeel van het Natuurnetwerk 

Nederland gelegen. Door de voorgenomen plannen op de onderzoeklocatie in combinatie met de 

afstand, zullen de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland derhalve niet 

worden aangetast. Vervolgonderzoek in het kader van het Natuurnetwerk Nederland wordt niet 

noodzakelijk geacht. 
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8 HOUTOPSTANDEN 

 

Het is mogelijk dat bij een voorgenomen ontwikkeling sprake is van het verloren gaan van 

houtopstanden die beschermd zijn conform artikel 4 van de Wet natuurbescherming. In dat geval kan 

er sprake zijn van een meldingsplicht en herplantplicht. In dit hoofdstuk wordt beschreven of bij de 

voorgenomen ontwikkeling mogelijk sprake is van een  meldingsplicht en herplantplicht conform 

artikel 4.3 van de Wnb. Verder wordt beschreven of vervolgstappen nodig zijn in kader van 

beschermde houtopstanden en of een ontheffingsaanvraag in het kader van de herplantplicht 

noodzakelijk is. 

 

In de huidige situatie bestaat de onderzoekslocatie volledig uit verharding en bebouwing. Vanwege 

het ontbreken van bomen is er geen kap noodzakelijk. Hierdoor is in de huidige situatie geen 

onderzoek benodigd om te bepalen of er sprake is van een meldingsplicht.   



 

Rapport 3307.001 versie D1  Pagina 18 van 19 

9 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

 

Econsultancy heeft in opdracht van Pardal een quickscan flora en fauna uitgevoerd aan de 

Spoorstraat 22 te Borculo. 

 

De quickscan flora en fauna is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging en 

actualisatie van de vorige quickscan flora en fauna. 

 

Het onderzoek heeft tot doel om in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten, 

gebieden of houtopstanden aanwezig zijn die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde 

status hebben en die mogelijk negatieve gevolgen kunnen ondervinden door de voorgenomen 

ingreep. 

 

De initiatiefnemer is voornemens nieuwbouw in de vorm van een woonhuis en twee appartementen te 

realiseren op de onderzoekslocatie. Ten behoeve van deze ontwikkeling wordt de huidige bebouwing 

gesloopt. 

 

De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de verschillende soorten en 

soortgroepen is weergegeven in tabel VI. In de tabel is samengevat of de voorgenomen ingreep 

mogelijk verstorend kan werken en wat de consequenties zijn voor eventuele vervolgstappen, zoals 

soortgericht nader onderzoek of vergunningtrajecten. In de tabel is weergegeven of maatregelen 

noodzakelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen.  

 
Tabel VI. Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgroepen en te nemen vervolgstappen 

 

Soortgroep Geschikt 

habitat 

Ingreep 

verstorend 

Nader 

onderzoek 

Ontheffingsaa

nvraag 

Bijzonderheden / opmerkingen 

Broedvogels  algemeen minimaal ja nee nee het verwijderen van nestgelegenheden 

buiten het broedseizoen uitvoeren 

jaarrond 

beschermd 

nee nee nee nee - 

Vleermuizen  verblijfplaatsen nee nee nee nee - 

foerageergebied minimaal nee nee nee - 

vliegroutes nee nee nee nee - 

Grondgebonden zoogdieren ja mogelijk nee nee aandacht voor zorgplicht ten aanzien van 

algemene soorten 

Amfibieën minimaal mogelijk nee nee aandacht voor zorgplicht ten aanzien van 

algemene soorten 

Reptielen nee nee nee nee - 

Vissen nee nee nee nee - 

Libellen en dagvlinders nee nee nee nee - 

Overige ongewervelden nee nee nee nee - 

Vaatplanten nee nee nee nee - 

 

Gebiedsbescherming Gebied 

aanwezig 

Ingreep 

verstorend 

Nader 

onderzoek 

Vergunningpli

cht 

 

Natura 2000 2,8 km nee nee nee - 

Natuurnetwerk Nederland 0,6 km nee nee nee - 

Houtopstanden Bebouwde kom Meldingsplicht  



 

Rapport 3307.001 versie D1  Pagina 19 van 19 

Soortgroep Geschikt 

habitat 

Ingreep 

verstorend 

Nader 

onderzoek 

Ontheffingsaa

nvraag 

Bijzonderheden / opmerkingen 

 nvt nvt geen bomen aanwezig 

 

Conclusie 

 

Op de onderzoekslocatie worden geen (streng) beschermde soorten verwacht, er zijn geen 

aanvullende onderzoeken en ontheffingen noodzakelijk. Ten aanzien van algemene broedvogels 

kunnen overtredingen worden voorkomen door rekening te houden met het broedseizoen. Tevens 

dient rekening te worden gehouden met de algemene zorgplicht.  

 

  

Econsultancy 

Doetinchem, 13 januari 2017 

 

 

 



 

Rapport 3307.001 versie D1   

GERAADPLEEGDE BRONNEN 

 

De Wever, J.M. 2008. Quickscan flora en fauna percelen Spoorstraat 22-26 te Borculo, 

rapportnummer R08.254-JMW-F01. Hamabest Asbest & milieu advies. 

 

www.gelderland.nl (GNN en beschermde gebieden in Gelderland) 

www.gelderland.nl/Kaartenencijfers  

www.ndff-ecogrid.nl (waarnemingsgegevens NDFF) 

www.ravon.nl (soortgegevens amfibieën, reptielen en vissen) 

www.zoogdiervereniging.nl (soortgegevens zoogdieren) 

 

 

 

 

  

http://www.gelderland.nl/
http://www.gelderland.nl/Kaartenencijfers
http://www.ndff-ecogrid.nl/
http://www.zoogdiervereniging.nl/


 

Rapport 3307.001 versie D1   

Bijlage 1 toelichting verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
 

Zorgplicht 

 

Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking 

op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels 

overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd (zie tabel I). Het gaat daarbij in de praktijk vooral om 

minder streng beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te 

worden vermeden.  

 
Tabel I.   Zorgplicht 
 

Artikel 1.11. Zorgplicht 

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild 

levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

2. De zorg houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige 

gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild 

levende dieren en planten: 

a) dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 

b) indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te 

voorkomen, of 

c) voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt. 

 

Overtreding van de Zorgplicht is niet strafbaar gesteld; “de Zorgplicht kan wel door toepassing van 

bestuursdwang worden gehandhaafd”. Deze formulering van de Zorgplicht brengt met zich mee dat 

wanneer men een bepaalde handeling wilt verrichten die gevolgen voor natuurwaarden zou kunnen 

hebben, men zich daaraan voorafgaand op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de 

kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van het voorgenomen handelen. De 

Zorgplicht is te allen tijde van toepassing, ook al vindt er geen overtreding van een verbodsbepaling 

plaats. Indien er aanleiding is maatregelen te nemen ten aanzien van de zorgplicht, zal dat voor het 

betreffende beschermde natuurgebied en de betreffende soortgroep in deze rapportage worden 

aangegeven. 

 

Soortenbescherming 

 

De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van 

internationale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd 

worden. Hierdoor zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per 

categorie soorten; 

 

 soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1); 

 soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5); 

 andere soorten (artikel 3.10). 

 

In tabel II t/m IV worden deze artikelen nader toegelicht. 
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Tabel II.    Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.1 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.1. Soorten van de Vogelrichtlijn  

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de 

Vogelrichtlijn te doden of te vangen. 

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of 

nesten van vogels weg te nemen. 

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben. 

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 

5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van 

instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

Toelichting 

Alle inheemse vogelsoorten in Nederland vallen onder de Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn is een richtlijn vanuit de Europese Unie uit 1979 en 
heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de Lidstaten 
waarop het Verdrag van toepassing is. De lijst met soorten is niet limitatief. 

 
Tabel III.    Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.5 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het 

Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn 

 

1. Het is verboden in het wild levende dieren van deze soorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te 

vangen.  

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  

3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.  

4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren te beschadigen of te vernielen.  

5. Het is verboden planten van soorten uit de Habitatrichtlijn of het Verdrag van Bern in hun natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Toelichting 

Het gaat bij artikel 3.5 over in het wild levende dieren van verschillende soortgroepen. In de wet wordt voor vogelsoorten uit bijlage II van het 

verdrag van Bern geen uitzondering gemaakt. Van de vogelsoorten die in Nederland voorkomen is hieronder een selectie gemaakt. Van de 

overige soortengroepen zijn alle soorten genoemd. 

Soorten 

Planten drijvende waterweegbree, groenknolorchis, kruipend moerasscherm, zomerschroeforchis  

Zoogdieren bever, hamster, hazelmuis, lynx, Noordse woelmuis, otter, wolf, wilde kat 

Walvisachtigen bruinvis, bultrug, butskop (hille), dwergpotvis, dwergvinvis, gestreepte dolfijn, gewone dolfi jn, gewone spitsdolfijn, gewone vinvis, griend, grijze 

dolfijn, kleine zwaardwalvis, narwal, Noordse vinvis, orka, potvis, spitsdolfijn van Gray, tuimelaar, walrus witflankdolfijn, witsnuitdolfijn, witte 

dolfijn 

Vleermuizen Bechsteins vleermuis, bosvleermuis, Brandts vleermuis, franjestaart, gewone baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone 

grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, grote hoefijzerneus, grote rosse vleermuis, ingekorven vleermuis, kleine dwergvleermuis, kleine 

hoefijzerneus, laatvlieger, meervleermuis, mopsvleermuis, Noordse vleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis, 

vale vleermuis, watervleermuis 

Amfibieën boomkikker, geelbuikvuurpad, heikikker, kamsalamander, knoflookpad, poelkikker, rugstreeppad, vroedmeesterpad 

Reptielen dikkopschildpad, gladde slang, Kemps‟ zeeschildpad, lederschildpad, muurhagedis, soepschildpad, zandhagedis  

Vissen houting, steur 

Vlinders apollovlinder, boszandoog, donker pimpernelblauwtje, grote vuurvlinder, moerasparelmoervlinder, monarchvlinder, pimpernelblauwtje, 

teunisbloempijlstaart, tijmblauwtje, zilverstreephooibeestje  

Libellen bronslibel, gaffellibel, gevlekte witsnuitlibel, groene glazenmaker, mercuurwaterjuffer, Noordse winterjuffer, oostelijke witsnuitlibel, 

rivierrombout, sierlijke witsnuitlibel 

Insecten brede geelrandwaterroofkever, gestreepte waterroofkever, heldenbok, juchtleerkever, oeveraas, pijlstaart, vermiljoenkever 

Overig Bataafse stroommossel, platte schijfhoren 
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Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het 

Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn 

Vogels appelvink, baardman, beflijster, bergeend, bergfluiter, bijeneter, blauwborst, blauwe kiekendief, boerenzwaluw, bontbekplevier, bonte 

strandloper, bonte vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, boompieper, boomvalk, bosrietzanger bosruiter, bosuil, braamsluiper, brandgans, 

bruine kiekendief, buizerd, casarca, Cetti‟s zanger, draaihals, duinpieper, dwergmeeuw, dwergstern, Engelse kwikstaart, Europese kanarie, 

fitis, fluiter, geelgors, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart, geoorde fuut, glanskop, goudhaan, grasmus, graspieper, graszanger, grauwe 

kiekendief, grauwe klauwier, grauwe vliegenvanger, griel, groene specht, groenling, grote bonte specht, grote gele kwikstaart, grote karekiet, 

grote stern, grote zilverreiger, havik, heggenmus, hop, huiszwaluw, ijsvogel, kerkuil, klapekster, klein waterhoen, kleine barmsijs, kleine bonte 

specht, kleine karekiet, kleine plevier, kleine zilverreiger, kleinst waterhoen, kluut, kneu, koolmees, koereiger, kraanvogel, krekelzanger, 

kortsnavelboomkruiper, kruisbek, kuifmees, kwak, kwartelkoning, lepelaar, matkop, middelste bonte specht, nachtegaal, Noordse stern, oehoe, 

oeverloper, oeverpieper, oeverzwaluw, ooievaar, orpheusspotvogel, paapje, pestvogel, pimpelmees, poelruiter, porseleinhoen, purperreiger, 

putter, ransuil, rietgors, rietzanger, rode wouw, roerdomp, roodborst, roodborsttapuit, roodhalsfuut, rouwkwikstaart, sijs, slangenarend, 

slechtvalk, smelleken, snor, sperwer, spotvogel, sprinkhaanzanger, steenuil, steltkluut, strandplevier, taigaboomkruiper, tapuit, tjiftjaf, torenvalk, 

tuinfluiter, velduil, visarend, visdief, vuurgoudhaan, wespendief, wielewaal, winterkoning, witbandkruisbek, witte kwikstaart, witwangstern, 

nachtzwaluw, woudaap, zeearend, zwarte mees, zwarte ooievaar, zwarte roodstaart, zwarte specht, zwarte stern, zwarte wouw, zwartkop, 

zwartkopmeeuw 

 
Tabel IV.    Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.10 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.10. Andere soorten  

Het is verboden om:  

 

1. In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de 

bijlage, onderdeel A1, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen. 

2. De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen. 

3. Vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B2, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk 

te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Toelichting 

Het gaat bij artikel 10 om in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers. Dieren zijn opgenomen 

in bijlage onderdeel A1. Planten zijn opgenomen in bijlage onderdeel B2 van de Wet natuurbescherming. Voor een aantal zoogdieren, 

amfibieën en reptielen geldt per provincie een vrijstelling onder bepaalde voorwaarden. Dit verschilt per provincie. De betreffende soorten 

zijn aangegeven met een sterretje. Daarnaast is het mogelijk dat sommige provincies ook „eigen‟ beschermde soorten hanteren, als 

aanvulling op het landelijke.  

Soorten 

Dieren Zoogdieren aardmuis*, boommarter, bosmuis*, bunzing*, damhert, das, dwergmuis*, dwergspitsmuis*, edelhert, eekhoorn*, egel*, eikelmuis, 

gewone bosspitsmuis*, gewone zeehond, grote bosmuis, grijze zeehond, haas*, hermelijn*, huisspitsmuis*, konijn*, molmuis, 

ondergrondse woelmuis*, ree*, rosse woelmuis*, steenmarter*, tweekleurige bosspitsmuis*, veldmuis*, veldspitsmuis, vos*, 

waterspitsmuis, wezel*, wild zwijn, woelrat* 

 Amfibieën Alpenwatersalamander, bruine kikker*, gewone pad*, kleine watersalamander*, meerkikker*, middelste groene kikker*, 

vinpootsalamander, vuursalamander 

 Reptielen adder, hazelworm*, levendbarende hagedis*, ringslang 

 Vissen beekdonderpad, beekprik, elrits, gestippelde alver, grote modderkruiper, kwabaal 

 Dagvlinders aardbeivlinder, bosparelmoervlinder, bruin dikkopje, bruine eikenpage, donker pimpernelblauwtje, 

duinparelmoervlinder, tweekleurige bosspitsmuis, gentiaanblauwtje, grote parelmoervlinder, grote vos, grote 

vuurvlinder, grote weerschijnvlinder, iepenpage, kleine heivlinder, kleine ijsvogelvlinder, kommavlinder, 

pimpernelblauwtje, sleedoornpage, spiegeldikkopje, veenbesblauwtje, veenbesparelmoervlinder, 

veenhooibeestje, veldparelmoervlinder, zilveren maan 

 Libellen beekrombout, bosbeekjuffer, donkere waterjuffer, gevlekte glanslibel, gewone bronlibel, hoogveenglanslibel, 

Kempense heidelibel, speerwaterjuffer 

 Overige 

soorten 

Europese rivierkreeft, vliegend hert 

Planten akkerboterbloem, akkerdoornzaad, akkerogentroost, beklierde ogentroost, berggamander, bergnachtorchis, blaasvaren, 

blauw guichelheil, bokkenorchis, bosboterbloem, bosdravik, brave hendrik, brede wolfsmelk, breed wollegras, bruinrode 

wespenorchis, dennenorchis, dreps, echte gamander, franjegentiaan, geelgroene wespenorchis, geplooide vrouwenmantel, 

getande veldsla, gevlekt zonneroosje, glad biggenkruid, gladde zegge, groene nachtorchis, groensteel, groot spiegelklokje, 

grote bosaardbei, grote leeuwenklauw, honingorchis, kalkboterbloem, kalketrip, karthuizeranjer, karwijselie, kleine ereprijs, 

kleine schorseneer, kleine wolfsmelk, kluwenklokje, knollathyrus, knolspirea, korensla, kranskarwij, kruiptijm, lange 

zonnedauw, liggende ereprijs, moerasgamander, muurbloem, naakte lathyrus, naaldenkervel, pijlscheefkalk, roggelelie, rood 

peperboompje, rozenkransje, ruw parelzaad, scherpkruid, schubvaren, schubzegge, smalle raai, spits havikskruid, 

steenbraam 
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Volgens artikel 3.31 zijn de verboden, bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 niet van toepassing op 

handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig een door het 

Ministerie van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode en die plaatsvinden in het kader van 

bestendig beheer, bestendig gebruik, of ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. 
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Bijlage 2 Verklarende woordenlijst 
 

Externe werking 

 Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/EHS hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied, 

ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" 

genoemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/ EHS, ongeacht de afstand tot 

het beschermde gebied.  

 

Expert Judgement 

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

 

Foerageerhabitat 

  Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt.  

 

Foerageren 

  Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied).  

 

Functioneel leefgebied 

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

verblijfplaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren, 

wanneer er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, 

eieren te leggen en jongen groot te brengen.  

 

Gunstige staat van instandhouding 

  Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de omstandigheden waarin de 

soort of het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitattype. 

 

Habitat 

  Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en 

levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, 

groeien en zich voortplanten.  

 

Kraamverblijfplaats 

  Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel 

kraamgroep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kun 

oplopen tot meerdere honderden exemplaren. 

 

Landschappelijk inpassingsplan 

Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat 

voldoet aan het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling 

past in het landschap.  

 

Landhabitat 

  Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik 

van landhabitat als onderdeel van het leefgebied. Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of 

opgaande vegetatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras.  

 

Mitigerende maatregelen 

 Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren. 

 

Omgevingscheck 

  Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die 

door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld 

op aanwezigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen. 

 

Ontheffing  

De Wet natuurbescherming is gemaakt om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze 

kwetsbare soorten te beschermen bevat de Wet natuurbescherming een aantal verbodsbepalingen. Onder bepaalde 

voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een 

besluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt. 

 

Paarverblijfplaats 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Abiotische_factoren
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  Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te 

paren. Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving van de 

paarverblijfplaats wordt veelal door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken. 

 

Projectplan 

Een projectplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het projectplan zijn maatregelen 

verwoord waarmee de functionaliteit van een rust- of verblijfplaats van een beschermde soort behouden blijft en schade 

aan individuen wordt voorkomen.  

 

Populatie 

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

geïsoleerd is van andere zulke groepen. 

 

Rode Lijst 

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

zeldzaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en 

voor allerlei andere soortgroepen. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een 

dier dus nog geen 'beschermde diersoort' in de zin van de Wet natuurbescherming. De Rode Lijsten hebben in de praktijk 

wel een belangrijke signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud 

te maken hebben rekening houden met bedreigde soorten. 

 

Significant negatief effect 

  Een effect is in het kader van de Wet natuurbescherming significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-

gebied dreigen te worden aangetast. 

 

  Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel 

vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing, een zogenaamde 

passende beoordeling, moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of 

leefgebied, aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de 

instandhoudingsdoelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen. Voor het goede begrip, de soorten hoeven er 

niet te zitten, het gebied moet geschikt zijn voor de soorten. 

 

Vaste rust- of verblijfplaats 

Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levencyclus van een individu. De Wet 

natuurbescherming omschrijft niet exact wat een vaste rust- of verblijfplaats is. Dit is soortafhankelijk.  

 

Vliegroute 

  Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden.  

 

Winterverblijfplaats 

  Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar 

koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen, verblijfplaatsen van kleine groepen of één of 

enkele individuen.  

 

Zomerverblijfplaats 

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

gebruikt, binnen de kraamperiode door individuele mannetjes. 
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Bijlage 6:   

 

Tekeningenboek van de ontwerpfase, IAA Architecten, 05-12-2016 
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SITUATIE / TERREIN
schaal 1:500
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SITUATIE / TERREIN
schaal 1:200
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BEGANE GROND
schaal 1:100

oppervlak appartement:  103m2
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VERDIEPING 1 
schaal 1:100

oppervlak appartement:  105m2

oppervlak balkon:    10,5m2
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VERDIEPING 2
schaal 1:100

oppervlak appartement:  72m2

oppervlak balkon:    13m2



IAA Architecten  -  Nieuwbouw appartementen De Spoorstraat 22 te Borculo 

VOORGEVEL
schaal 1:100
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RECHTER ZIJGEVEL
schaal 1:100
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ACHTERGEVEL
schaal 1:100
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LINKER ZIJGEVEL
schaal 1:100
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IMPRESSIE 1
Zicht vanaf de Spoorstraat
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IMPRESSIE 2
Zicht vanaf de Spoorstraat
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IMPRESSIE 3
Zicht vanaf de Spoorstraat
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IMPRESSIE 4
Zicht vanaf de Spoorstraat
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IMPRESSIE 5
Zicht op de achterzijde
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IMPRESSIE 6
Zicht op de achterzijde
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MATERIALISATIE ONTWERP
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Bijlage 7:  

 

Akoestisch onderzoek industrie Omgevingsdienst Achterhoek, 

zaaknummer 2016EARO0058, datum 16-01-2017 



 

        

 

 
ADVIES BESTEMMINGSPLANPROCEDURE 
 
Zaaknr.  : 2016EARO0058 

Zaakomschrijving : Vervangende nieuwbouw Spoorstraat 22 

Specialisme  : Geluid 

Behandeld door : Hans Haas 

Datum   : 16 januari 2017 

 

Beoordelingskader 

Bij het opstellen van een bestemmingsplan moet het aspect geluid worden meegewogen.  

Het belangrijkste hierbij is dat wonen en werken geen dusdanige invloed op elkaar hebben dat 

een onaanvaardbare situatie ontstaat. Wonen en werken mogen elkaar niet hinderen. 

Enerzijds is hiervoor de benodigde wetgeving, anderzijds zijn richtlijnen en handreikingen. 

In de Wet geluidhinder (Wgh) is de zonering van industrieterreinen, wegen en spoorwegen 

geregeld.  

Dit betekent dat (geluid) eisen worden gesteld aan de milieubelastende functies en dat er 

beperkingen worden opgelegd aan milieugevoelige functies. 

 

In algemene zin is een ontwikkeling alleen mogelijk als aan de volgende 3 punten wordt 

voldaan. 

 

1. De normen uit de Wet geluidhinder; 

2. Dat door het plan bedrijven in de omgeving niet in hun bedrijfsvoering worden belemmerd 

en  

3. er op en rond het plangebied sprake blijft van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  

 

Wanneer een ontwikkeling een niet geluidgevoelig object betreft, zijn de onder punt 1 en 2 

genoemde aspecten niet aan de orde. Er zal dan alleen moeten worden gekeken of een 

aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de omgeving ook na realisatie van het plan blijft 

gegarandeerd. 

Woningen en geluidgevoelige objecten zullen aan alle drie de punten moeten worden getoetst. 

 

Ad 1 

Als een ontwikkeling in een zone valt zoals aangegeven in de Wet geluidhinder, zal akoestisch 

moeten worden aangetoond dat aan de grenswaarden in deze Wet wordt voldaan. Kan niet 

worden voldaan aan deze grenswaarden, dan bestaat onder voorwaarden de mogelijkheid 

hogere grenswaarden vast te stellen. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd om deze 

hogere grenswaarden vast te stellen. Hierbij moet een procedure worden doorlopen die aan 

de eisen van de Wet geluidhinder moet voldoen. Valt een nieuwe ontwikkeling in meerdere 

zones, dan zal ook aandacht moeten worden geschonken aan eventuele cumulatie van de 

verschillende geluidsbronnen. 

 

Ad 2 

Wat betreft het tweede punt kunnen door een ruimtelijke ontwikkeling woningen of 

geluidgevoelige objecten dichter naar bedrijven toe komen. Omdat bedrijven ten aanzien van 

deze woningen en objecten geluidsnormen zijn opgelegd, zal het realiseren van woningen of 

geluidsgevoelige objecten dichter naar de bedrijven toe altijd een beperking voor de bedrijven 

betekenen. Of deze beperking ook leidt tot directe gevolgen voor de bedrijfsvoering, dient te 

worden vastgesteld. 

In dergelijke gevallen zal akoestisch moeten worden onderzocht welke geluidsbelasting het 

bedrijf op het plangebied heeft. Blijkt uit het onderzoek dat de bedrijven ook in de nieuwe 

situatie kunnen voldoen aan de gestelde geluidsnormen, dan is in feite voldaan aan dit punt. 

 

Ad 3 

Als woningen en geluidgevoelige objecten en geluidproducerende objecten als bedrijven en 

wegen in elkaars nabijheid worden gerealiseerd, dient bepaald en afgewogen te worden of er 
in en om de woningen en overige geluidgevoelige objecten een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat blijft gegarandeerd. Om hierover een goed oordeel te kunnen vormen dient te 
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worden bepaald wanneer sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Hiervoor 

kunnen natuurlijk de normen worden gevolgd die in verschillende milieuwetten voor geluid 

zijn vastgelegd. 

Voor wat betreft rail- en wegverkeerslawaai zijn hiervoor normen opgenomen in de Wet 

geluidhinder. Ook als er sprake is van een industrieterrein in of rond een plangebied kent de 

Wet geluidhinder normen. 

Voor het overige lawaai van bedrijven kent Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het 

Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) regels en normen. 

 

Toch blijkt uit vaste jurisprudentie dat bij ruimtelijke plannen verder moet worden gekeken 

dan de normen uit de diverse wetten. Om hierin toch enige orde te krijgen heeft de VNG de 

brochure “bedrijven en milieuzonering” opgesteld. In het hoofdstuk bedrijven en 

milieuzonering is hier nader op ingegaan. 

Er kan echter niet worden gesteld dat als aan de afstanden wordt voldaan die zijn gesteld in 

deze VNG brochure er zondermeer sprake is van en aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

De VNG brochure is een algemene richtlijn, die niet in alle gevallen dekkend is. Er zal 

derhalve moeten worden gekeken of ook ten aanzien van andere regelgeving wordt voldaan. 

De Handreiking industrielawaai en vergunningverlening en een eventueel gemeentelijk 

geluidbeleid kunnen hierbij ook een rol spelen. 

 

Als het plan een geluidgevoelige bestemming betreft zullen alle drie punten moeten worden 

onderzocht en afgewogen. Betreft het niet geluidgevoelige bestemming, dan kan er worden 

volstaan met het onderzoeken en afwegen van het woon- en leefklimaat in de omgeving van 

het plan. 

 

Overwegingen 

Het voorliggende plan betreft het bestemmen van appartementen, die als een geluidgevoelige 

functie moet worden aangemerkt. 

De volgende punten moeten worden overwogen: 

- Wet geluidhinder 

- Belemmering omliggende bedrijven 

- Woon- en leefklimaat. 

 

Wet geluidhinder 

De Wet geluidhinder kent een drietal bronnen van geluid waarvoor zoneringen zijn 

opgenomen. 

Het betreft: 

- Railverkeerslawaai 

- Wegverkeerslawaai 

- Industrielawaai 

 

Het plangebied is gelegen aan de Spoorstraat. Deze weg is ingericht als weg met een 

maximum rijsnelheid tot 30 km/uur. Deze weg is daarmee niet gezoneerd op grond van de 

Wet geluidhinder. Het plangebied is alleen gelegen binnen de geluidszone van de Graaf 

Wichmanstraat/Lichtenhorst.  Er dient daarom te worden gekeken of aan de 48 dB 

grenswaarde voor deze weg kan worden voldaan. 

De woning is gelegen op 90 tot 100 meter van de Graaf Wichmanstraat/Lichtenhorst. 

Gezien deze afstand en de verkeersintensiteit van circa 4500 motorvoertuigen per etmaal is 

het niet waarschijnlijk dat de geluidsbelasting op de gevel boven de grenswaarde (48dB) van 

de Wet geluidhinder zal komen. Indicatieve berekening geeft aan dat de geluidsbelasting op 

de geluidgevoelige functie niet boven 48 dB komt. Dit is nog zonder de aftrek van 5 dB 

conform artikel 110g van de Wet geluidhinder.  

 

Het plangebied is eveneens gelegen binnen de geluidszone van het industrieterrein 

Lichtenhorst. De geluidgevoelige functie binnen het plangebied zal daarom getoetst moeten 

worden aan de grenswaarde van 50dB(A) etmaalwaarde uit de Wet geluidhinder. 

De functie is ingevoerd in het zonemodel en het geheel doorgerekend. 

De huidige vergunde geluidsbelasting van het industrieterrein is: 

 
 

 



 

 3 van 4 

Naam  Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 

spoor 22_A Spoorstraat 22 1,50  41,4 40,7 40,5 50,5 dB(A) 

spoor 22_B Spoorstraat 22 5,00  43,4 42,9 42,8 52,8 dB(A) 

spoor 22_C Spoorstraat 22 8,50  44,3 43,8 43,6 53,6 dB(A) 

 

 

Uit de berekening blijkt dat niet kan worden voldaan aan de grenswaarde uit de Wet 

geluidhinder. Om het plan te kunnen realiseren zal een hogere grenswaarde moeten worden 

vastgesteld. De Wet geluidhinder biedt hiertoe onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid. 

Voor het vaststellen van een hogere grenswaarde zal een afzonderlijke procedure worden 

doorlopen. 

 

Voor wat betreft de hoogte van de hogere grenswaarde heeft het bevoegd gezag enige 

vrijheid. De maximaal vast te stellen hogere grenswaarde is wel in de Wet geluidhinder 

vastgelegd en bedraagt 55 dB(A). Uit de berekening blijkt dat de hoogste geluidsbelasting van 

het industrieterrein 53,6 dB(A) etmaalwaarde bedraagt. Bepalend hierbij is de 

geluidsbelasting in de nachtperiode. Uit het zonemodel blijkt eveneens dat de geluidsruimte 

aan de westzijde van het industrieterrein nog niet volledig is benut. Bij het volledig benutten 

van de gehele geluidsruimte, zal de geluidsbelasting op de geluidgevoelige functie 55 dB(A) 

etmaalwaarde gaan bedragen. Er is daarom gekozen een hogere grenswaarde van 55 dB(A) 

etmaalwaarde vast te stellen. 

 

Het plangebied ligt binnen een zone die is vastgesteld voor wegverkeer en een 

industrieterrein. Conform artikel 110f dient rekening te worden gehouden met de effecten van 

cumulatie van deze bronnen. Dit wordt bij het vaststellen van de hogere grenswaarde 

meegenomen.  

 

 

Belemmering bedrijfsvoering 

Reeds bestaande bedrijven in de buurt van dit plangebied kunnen door het realiseren van het 

plan worden belemmerd in hun bestaande bedrijfsvoering. Belemmering is mogelijk als 

binnen het plangebied een woning of een ander geluidsgevoelig object als bedoeld in de Wet 

geluidhinder wordt geprojecteerd. 

 

In het voorliggende geval betreft het een omzetting van 1 woning naar een 

appartementencomplex. Er is sprake van een reeds aanwezig geluidgevoelig object. 

Aangezien de afstanden niet veranderen zal de nieuwe bestemming in feite eenzelfde 

belemmering vormen als de reeds aanwezige.  

 

Bedrijven in de omgeving worden door de realisatie van het plan niet extra belemmerd. 

 

Aanvaardbaar Woon- en Leefklimaat 

Bij de afweging of een goed woon- en leefklimaat ook in een nieuwe situatie aanwezig blijft, 

moet worden betrokken: 

 

- De aard van het plan; 

- De bestaande aard van de omgeving en/of het referentieniveau van het 

achtergrondgeluid; 

- De verandering in geluidsbelasting die de nieuwe situatie voortbrengt;  

- De geluidsbelasting op de woning of het geluidsgevoelige object in de nieuwe situatie; 

- Cumulatie van verschillende geluidsbronnen. 

- De geluidsnormen die eventueel worden opgelegd aan omliggende bedrijven. 

 

Een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan gelden voor het te realiseren plan, maar geldt 

ook voor de omgeving van het plan. 

 

In dit plan betreft het de realisatie van geluidgevoelig object. Dit betekent dat er ook na 

realisatie van het plan sprake moet zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de 

bestemming. 



 

 4 van 4 

Het plangebied is gelegen aan een straat waar detailhandel en horeca is gevestigd. Gezien de 

bedrijvigheid wordt ingeschat dat het referentieniveau van het omgevingsgeluid tussen 50 en 

55 db(A) etmaalwaarde zal liggen. 

 

Aan de voorzijde van het gebouw zal de geluidsbelasting van de bedrijven in buurt en de 

Spoorstraat niet boven 55 dB(A) uitkomen. Aangezien moderne woningen doorgaans meer 

dan 20 dB(A) geluidsisolatie hebben, zal het geluidsniveau in de appartementen rond 35 

dB(A) liggen en kan daarmee als aanvaardbaar worden betiteld. Wel zijn er aan de voorzijde 

balkons gepland. Een geluidsbelasting van maximaal 55 dB(A) wordt, gezien de omgeving, als 

aanvaardbaar geacht. 

 

De geluidsbelasting op de beide zijgevels van het gebouw zal de 55 dB(A) niet overschrijden. 

 

Aan de achterzijde van het gebouw kan er vanwege het industrieterrein een geluidsbelasting 

op de gevel plaatsvinden van 55 dB(A). Daarnaast hebben nog enkele bedrijven het recht om 

een geluidsbelasting van 50 dB(A) op de achterzijde te hebben. Dit betekent dat in theorie de 

totale geluidsbelasting hoger dan 55 dB(A) kan zijn. Aan de achterzijde van het gebouw is 

geen tuin gelegen en geen balkon, daarom zal alleen het geluidsniveau in het gebouw 

bepalend zijn. Aangezien moderne woningen doorgaans meer dan 20 dB(A) geluidsisolatie 

hebben, zal het geluidsniveau rond 35 dB(A) liggen en kan daarmee als aanvaardbaar worden 

betiteld. 

 

Resumerend kan worden gesteld dat het plan niet leidt tot een onaanvaardbaar woon- en 

leefklimaat. 

 

Conclusie en advies. 

 

- De nieuwe bestemming is geluidgevoelig en ligt binnen een zone van een weg. Het plan 

valt daarmee onder de Wet geluidhinder; 

- Gezien de ligging van de Graaf Wichmanstraat/Lichtenhorst ten opzichte van de 

bestemming kan er van worden uitgegaan dat op de gevel van de woning wordt voldaan 

aan de grenswaarde van 48dB uit de Wet geluidhinder; 

- De ontwikkeling ligt in een zone van een industrieterrein. Het plan valt daarmee eveneens 

onder de Wet geluidhinder; 

- Uit berekening blijkt dat niet kan worden voldaan aan de grenswaarde van 50 dB(A) uit de 

Wet geluidhinder. Een hogere grenswaarde zal moeten worden vastgesteld;  

- Aangezien de geluidgevoeligheid van de bestemming niet wijzigt, zullen de omliggende 

bedrijven geen extra belemmering ondervinden; 

- Zowel ten aanzien van wegverkeerslawaai als industrielawaai blijft een aanvaardbaar 

woon- en leefklimaat ook na het realiseren van het plan aanwezig; 
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