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Toelichting
Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Algemeen
Het bestemmingsplan "16e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016,
pastorietuin Hoonhorst" is een herziening van het bestemmingsplan "Chw bestemmingsplan
Kernen gemeente Dalfsen 2016" zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Dalfsen op 26
juni 2017 en voor zover sindsdien is herzien.
In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor dit nieuwe bestemmingsplan beschreven. Daarnaast
worden de ligging en de begrenzing van het plangebied aangegeven. Tot slot wordt het geldende
bestemmingsplan beschreven. Deze komt met dit nieuwe bestemmingsplan te vervallen voor
het plangebied.

1.2

Aanleiding
Aan de Lage Weide, in de kern Hoonhorst, ligt een onbebouwd perceel, de zogenaamde
"Pastorietuin" (vanwege de ligging naast de pastorie). Het perceel heeft deels een
maatschappelijke bestemming, deels een woonbestemming en deels een tuinbestemming. Al
geruime tijd wordt er binnen de gemeente Dalfsen gesproken over woningbouwontwikkeling op
deze locatie. In 2020 zijn deze plannen geconcretiseerd en aan de gemeente Dalfsen
voorgelegd. Het concrete plan gaat uit van de bouw van een appartementengebouw met daarin
ruimte voor negen appartementen. Het gemeentebestuur heeft hier inmiddels een positief
principebesluit op genomen.
De beoogde plannen zijn niet in overeenstemming met de geldende bouw- en gebruiksregels
van het geldende bestemmingsplan "Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016" en
het bestemmingsplan "Chw bestemmingsplan 1e Verzamelplan Kernen gemeente Dalfsen
2016". Met een herziening van het bestemmingsplan kan het plan mogelijk worden gemaakt.
Dit bestemmingsplan voorziet in de gewenste juridisch-planologische kaders voor het initiatief
en deze toelichting toont aan dat het plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke
ordening en vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt verantwoord is.

1.3

Plangebied
Het plangebied omvat een onbebouwd perceel aan de Lage Weide te Dalfsen. Het plangebied
staat kadastraal bekend als gemeente Dalfsen, sectie H, nummer 3360 (deels).
In afbeelding 1.1 is de ligging van het plangebied in Hoonhorst en ten opzichte van de directe
omgeving weergegeven. In afbeelding 1.2 is een luchtfoto van het plangebied opgenomen.
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Afbeelding 1.1: Ligging van het plangebied in Hoonhorst en ten opzichte van de directe
omgeving (Bron: PDOK)

Afbeelding 1.2: Luchtfoto van het plangebied (Bron: Provincie Overijssel)

1.4

De bij het plan behorende stukken
Het bestemmingsplan "16e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016,
pastorietuin Hoonhorst" bestaat uit de volgende stukken:
toelichting;
verbeelding met identificatienummer NL.IMRO.0148.DKernen2016hz16-on01;
regels.
Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden en bouwwerken
aangegeven. Het plan gaat vergezeld van deze toelichting, waarin de aan het plan ten grondslag
liggende gedachten, de uitkomsten van het onderzoek en de beschrijving van de planopzet zijn
vermeld.
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1.5

Geldend bestemmingsplan

1.5.1

Algemeen
Het plangebied bevindt zich binnen de begrenzing van het bestemmingsplan "Chw
bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016". Dit bestemmingsplan is op 26 juni 2017
vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Dalfsen. Tevens geldt het
bestemmingsplan "Chw bestemmingsplan 1e Verzamelplan Kernen gemeente Dalfsen 2016"
(vastgesteld op 17 december 2018). In afbeelding 1.2 is een uitsnede van de verbeelding van het
geldende bestemmingsplan opgenomen, het plangebied is hierin aangegeven met de rode
omlijning.

Afbeelding 1.2: Uitsnede verbeelding geldend bestemmingsplan (Bron: gemeente Dalfsen)
1.5.2

Beschrijving bestemmingen
Op basis van het geldende bestemmingsplan "Chw bestemmingsplan Kernen gemeente
Dalfsen 2016" heeft het plangebied de enkelbestemmingen 'Wonen', 'Maatschappelijk' en 'Tuin'.
Tevens gelden de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' en de gebiedsaanduiding 'overige
zone - windturbine uitgesloten'. Binnen de woonbestemming ligt een bouwvlak, waarbinnen een
maatvoering voor de goothoogte is opgenomen.
Gronden met de bestemming 'Maatschappelijk' zijn met name bestemd voor maatschappelijke
voorzieningen. Wonen is uitsluitend toegestaan op de verdieping ter plaatse van een daarvoor
opgenomen aanduiding.
Gronden met de bestemming 'Wonen' zijn met name bestemd voor wonen, al dan niet in
combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep en/of bed & breakfast.
Hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd, met inachtneming van de daar
opgenomen maximum goothoogte. Tevens is specifiek bepaald dat gestapelde woningen niet
toegestaan zijn.
Gronden met de bestemming 'Tuin' zijn met name bestemd voor tuinen behorend bij de op de
aangrenzende gelegen gebouwen (in dit geval de woonbestemming).
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Gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie 4' zijn, naast de andere daar voorkomende
bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van de daar te verwachten archeologische
waarden.
Tot slot geldt dat ter plaatse van de overige zone - windturbine uitgesloten dat de bouw van
windturbines niet is toegestaan.
1.5.3

Strijdigheid
De voorgenomen woningbouwontwikkeling is niet in overeenstemming met de geldende bouwen gebruiksregels van het bestemmingplan "Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen
2016". Binnen de maatschappelijke bestemming en tuinbestemming is het wonen niet
toegestaan. Binnen de woonbestemming is dit uitsluitend toegestaan in het bouwvlak tot een
maximum goothoogte van 4 meter. Bovendien zijn gestapelde woningen niet toegestaan.
Om voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplanherziening
noodzakelijk. In de voorliggende plantoelichting wordt aangetoond dat de ontwikkeling in
overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.

1.6

Opbouw toelichting
Het beleidskader in algemene zin is opgenomen in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan
op alle onderzoeksaspecten. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de beoogde ontwikkeling. In
hoofdstuk 5 wordt een toelichting op de regels gegeven. Een beschouwing over de
economische uitvoerbaarheid is beschreven in hoofdstuk 6. De maatschappelijke
uitvoerbaarheid komt aan de orde in hoofdstuk 7.
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Hoofdstuk 2

Beleid

2.1

Rijksbeleid

2.1.1

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

2.1.1.1 Algemeen
Nederland staat voor grote uitdagingen die van invloed zijn op onze fysieke leefomgeving.
Complexe opgaven zoals verstedelijking, verduurzaming en klimaatadaptatie zijn nauw met
elkaar verweven. Dat vraagt een nieuwe, integrale manier van werken waarmee keuzes voor
onze leefomgeving sneller en beter gemaakt kunnen worden. De Nationale Omgevingsvisie
(NOVI) zorgt voor een gezamenlijke aanpak die leidt tot een duurzaam perspectief voor onze
leefomgeving. Dit is nodig om onze doelen te halen en is een zaak van overheid en
samenleving.
2.1.1.2 Vier prioriteiten
Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie in
beeld. Op nationale belangen wil het Rijk sturen en richting geven. Dit komt samen in vier
prioriteiten.
1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie
Nederland moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. In 2050 is Nederland
klimaatbestendig en waterrobuust. Dit vraagt om maatregelen in de leefomgeving, waarmee
tegelijkertijd de leefomgevingskwaliteit verbeterd kan worden en kansen voor natuur geboden
kunnen worden. In 2050 heeft Nederland daarnaast een duurzame energievoorziening. Dit vraagt
echter om ruimte. Door deze ruimte zoveel mogelijk te clusteren, wordt versnippering van het
landschap voorkomen en wordt de ruimte zo efficiënt mogelijk benut. Het Rijk zet zich in door
het maken van ruimtelijke reserveringen voor het hoofdenergiesysteem op nationale schaal.
2. Duurzaam economisch groeipotentieel
Nederland werkt toe naar een duurzame, circulaire, kennisintensieve en internationaal
concurrerende economie in 2050. Daarmee kan ons land zijn positie handhaven in de top vijf
van meest concurrerende landen ter wereld. Er wordt ingezet op een innovatief en sterk
vestigingsklimaat met een goede quality of life. Belangrijk is wel dat onze economie
toekomstbestendig wordt, oftewel concurrerend, duurzaam en circulair.
3. Sterke en gezonde steden en regio's
Er zijn vooral in steden en stedelijke regio's nieuwe locaties nodig voor wonen en werken. Het
liefst binnen de bestaande stadsgrenzen, zodat de open ruimten tussen stedelijke regio's
behouden blijven. Dit vraagt optimale afstemming op en investeringen in mobiliteit. Dit betekent
dat voorafgaand aan de keuze van nieuwe verstedelijkingslocaties helder moet zijn welke
randvoorwaarden de leefomgevingskwaliteit en -veiligheid daar stelt en welke extra maatregelen
nodig zijn wanneer er voor deze locaties wordt gekozen. Zo blijft de gezondheid in steden en
regio's geborgd.
4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied
Er ontstaat een nieuw perspectief voor de Nederlandse landbouwsector als koploper in de
duurzame kringlooplandbouw. Een goed verdienpotentieel voor de bedrijven wordt gecombineerd
met een minimaal effect op de omgevingskwaliteit van lucht, bodem en water. In alle gevallen
zet het Rijk in op ontwikkeling van de karakteristieke eigenschappen van het Nederlandse
landschap. Dit vertegenwoordigt een belangrijke cultuurhistorische waarde. Verrommeling en
versnippering, bijvoorbeeld door wildgroei van distributiecentra, is ongewenst en wordt
tegengegaan.
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2.1.1.3 Afwegingsprincipes
De druk op de fysieke leefomgeving in Nederland is zo groot, dat belangen soms botsen. Het
streven is combinaties te maken en win-win situaties te creëren, maar dit is niet altijd mogelijk.
Soms zijn er scherpe keuzes nodig en moeten belangen worden afgewogen. Hiertoe gebruikt
de NOVI drie afwegingsprincipes:
1. Combinatie van functies gaan voor enkelvoudige functies. In het verleden is scheiding van
functies vaak te rigide gehanteerd. Met de NOVI wordt gezocht naar maximale
combinatiemogelijkheden tussen functies, gericht op een efficiënt en zorgvuldig gebruik van
onze ruimte;
2. Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal. Het verschilt tussen gebieden wat
de optimale balans is tussen bescherming en ontwikkeling en tussen concurrentiekracht en
leefbaarheid. Sommige opgaven en belangen wegen in het ene gebied zwaarder dan in het
andere;
3. Afwentelen wordt voorkomen. Het is van belang dat de leefomgeving zoveel mogelijk
voorziet in mogelijkheden en behoeften van de huidige generatie inwoners, zonder dat dit
ten komst gaat van die van toekomstige generaties

2.1.1.4 Ladder voor duurzame verstedelijking
Ten tijde van de SVIR is de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is
per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2)
opgenomen. Op 1 juli 2017 is de Ladder in het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd. Aanleiding
voor de wijziging waren de in de praktijk gesignaleerde knelpunten bij de uitvoering van de
Ladder en de wens om te komen tot een vereenvoudigd en geoptimaliseerd instrument.
Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een
optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij geldt een motiveringsvereiste
voor het bevoegd gezag als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden
gemaakt.
Teneinde een ontwikkeling adequaat te kunnen toetsen aan de ladder is het noodzakelijk
inzicht te geven in de begrippen 'bestaand stedelijk gebied' en 'stedelijke ontwikkeling'.
In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor:
bestaand stedelijk gebied: 'bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve
van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende
openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur'.
stedelijke ontwikkeling: ´ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of
van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.´
Bij het beschrijven van de behoefte dient te worden uitgegaan van het saldo van de aantoonbare
vraag naar de voorgenomen ontwikkeling (de komende tien jaar, zijnde de looptijd van het
bestemmingsplan) verminderd met het aanbod in planologische besluiten, ook als het feitelijk
nog niet is gerealiseerd (harde plancapaciteit).

2.1.2

Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten in het rijksbeleid
De NOVI laat zich niet specifiek uit over dergelijke lokale ontwikkelingen. De voorgenomen
ontwikkeling raakt geen rijksbelangen als opgenomen in de structuurvisie. Wat betreft de
'Ladder voor duurzame verstedelijking' wordt opgemerkt dat deze van toepassing is bij nieuwe
stedelijke ontwikkelingen (3.1.6 Bro).
Het begrip 'stedelijke ontwikkeling' wordt in Bro 1.1.1. als volgt gedefinieerd: stedelijke
ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van
kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.
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Uit Afdelingsjurisprudentie blijkt dat de vraag wanneer sprake is van een nieuwe stedelijke
ontwikkeling in grote mate casuïstisch wordt beantwoord. Zo heeft de Afdeling uitgemaakt dat
de bouw van 11 woningen niet als stedelijke ontwikkeling wordt gezien. De raad is van oordeel
dat gelet het aantal woningen dat het plan mogelijk maakt, het plan niet voorziet in een
woningbouwlocatie of andere stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 1.1.1 eerste lid,
aanhef en onder i van het Bro. Artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro is dan ook niet van
toepassing (ABRvS 16 september 2015; ECLI:NL:RVS:2015:2921).
De in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling voorzien in het realiseren van 9 woningen.
Bovendien is er in het plangebied reeds één woning planologisch mogelijk, waardoor er
planologisch sprake is van het realiseren van 8 extra woningen. Gelet op het vorenstaande is de
ladder voor duurzame verstedelijking dan ook niet van toepassing. Geconcludeerd wordt dat er
geen sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling en geen sprake is van strijd met het
rijksbeleid.

2.2

Water

2.2.1

Kaderrichtlijn Water
De Kaderrichtlijn Water (KRW), is een Europese richtlijn. Deze richtlijn is bedoeld om de
kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Europa op goed niveau te houden en te krijgen.
Het doel is om in 2015 een goede ecologische en chemische toestand voor alle
oppervlaktewateren te hebben en een goede chemische en kwantitatieve toestand voor alle
grondwateren. Voor grondwater betekent dit onder meer dat er geen directe lozingen mogen
plaatsvinden en de toename van chemische verontreiniging moet worden voorkomen.
Het grondgebied van de gemeente Dalfsen behoort tot het stroomgebied van de Rijn, deelgebied
Rijn-Oost. Voor dit deelgebied is in 2009 het stroomgebiedsbeheerplan vastgesteld.

2.2.2

Nationaal Waterplan 2
Het Nationaal Waterplan geeft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale waterbeleid
in de planperiode 2016-2021, met een vooruitblik richting 2050. Het plan is een volgende
ambitieuze stap in het robuust en toekomstgericht inrichten van het watersysteem, gericht op
een goede bescherming tegen overstromingen, het voorkomen van wateroverlast en droogte en
het bereiken van een goede waterkwaliteit, een duurzaam beheer en goede milieutoestand van
de Noordzee en een gezond ecosysteem als basis voor welzijn en welvaart. Uitgangspunt is het
streven naar een integrale benadering, door economie (inclusief verdienvermogen), natuur,
scheepvaart, landbouw, energie, wonen, recreatie en cultureel erfgoed zo veel mogelijk in
samenhang met de wateropgaven te ontwikkelen.

2.2.3

Waterbeleid 21e eeuw
Met het Waterbeleid 21e eeuw wordt ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen
die hogere eisen stellen aan het waterbeheer. Het gaat hierbij om onder andere de
klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelrijzing. Het Waterbeleid 21e eeuw heeft twee
principes voor duurzaam waterbeheer geïntroduceerd, te weten de tritsen:
vasthouden, bergen en afvoeren;
schoonhouden, scheiden en zuiveren.
De trits vasthouden, bergen en afvoeren houdt in dat overtollig water zoveel mogelijk
bovenstrooms wordt vastgehouden in de bodem en in het oppervlaktewater. Vervolgens wordt zo
nodig het water tijdelijk geborgen in bergingsgebieden en pas als vasthouden en bergen te
weinig opleveren, wordt het water afgevoerd. Bij de trits schoonhouden, scheiden en zuiveren
gaat het erom dat het water zoveel mogelijk wordt schoongehouden. Vervolgens worden schoon
en vuil water zoveel mogelijk gescheiden en als laatste wanneer schoonhouden en scheiden
niet mogelijk is, komt het zuiveren van verontreinigd water aan bod.
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In de waterparagraaf (zie paragraaf 3.1.11) wordt ingegaan op de wateraspecten.
2.2.4

Waterschapsbeleid
Het plangebied ligt binnen het beheergebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het
waterschap heeft een Keurverordening waarin haar waterstaatkundige belangen worden
beschermd. Het waterschap adviseert de gemeente Dalfsen binnen de watertoetsprocedure over
de invloed van ruimtelijke inrichtingsplannen op het watersysteem en omgekeerd. De
uitgangspunten van het Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn in de waterparagraaf (zie
paragraaf 3.1.11) meegenomen.

2.3

Natuur

2.3.1

Vogel- en Habitatrichtlijn
Natura 2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden, dat door de lidstaten van de
Europese Unie wordt opgezet. Het Natura 2000-netwerk dient ter bescherming van zowel de
gebieden (natuurlijke habitatten) als wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de
lidstaten. Natura 2000 wordt op zijn beurt weer gevormd door de Vogelrichtlijn (1979) en de
Habitatrichtlijn (1992). Deze richtlijnen richten zich op de (directe) bescherming van soorten en
op de instandhouding van hun leefgebieden en andere natuurlijke habitatten. Sinds 1 oktober
2005 vallen de Natura 2000-gebieden samen met de beschermde natuurmonumenten (voorheen
(staats)natuurmonumenten) onder de Natuurbeschermingswet 1998. Daarnaast was het
soortenbeleid uit de Vogel- en Habitatrichtlijn vertaald in de Flora- en faunawet. Per 1 januari
2017 is deze wetgeving opgenomen in de Wet Natuurbescherming.

2.3.2

Wet natuurbescherming
Vanaf 1 januari 2017 is de wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt 3
wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.

2.3.2.1 Gebiedsbescherming
Met het onderdeel gebiedsbescherming uit de Wet natuurbescherming (Wnb) worden
waardevolle, kwetsbare Natura 2000-gebieden beschermd. Hiermee voldoet de provincie aan
internationale verdragen en de Europese regelgeving voor de beschermde natuurgebieden en
beschermde soorten planten en dieren in die gebieden. De provincie Overijssel kent 25
Natura2000-gebieden.
Er is een vergunning nodig als u een project of handeling wil uitvoeren die schadelijk kan zijn
voor een beschermd natuurgebied. Dit zijn met name activiteiten waarbij stikstof vrijkomt, zoals
het uitbreiden van een bestaand veehouderijbedrijf of het bouwen van een nieuwe fabriek.
Naast de zogeheten stikstofdepositie kunnen ook andere verstorende factoren leiden tot
vergunningplicht. Voorbeelden daarvan zijn:
geluidsbelasting;
wijziging van grondwaterstanden of –stromen;
opzetten peil of peilverlagingen;
aanzuigende werking verkeer;
uitstoot van schadelijke stoffen;
lichthinder of versnippering van gebied.
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2.3.2.2 Soortenbescherming
De aanwezigheid van veel verschillende planten- en dierensoorten in voldoende aantallen, in
ecologisch gezonde natuurgebieden, zorgen ervoor dat de natuur tegen een stootje kan.
Sommige soorten, zoals vleermuizen, gierzwaluwen, steenuilen en huismussen, zijn
kwetsbaar. In een dichtbevolkt land als Nederland is daarom goede bescherming voor de
aanwezige natuur belangrijk. Wanneer het met de natuur goed gaat, kunnen we economische
en andere maatschappelijke activiteiten meer ruimte te bieden.
Via het onderdeel soortenbescherming in de Wet natuurbescherming (Wnb) beschermt de
provincie plant- en diersoorten die in het wild voorkomen. Alle vogels en ruim 230 plant- en
diersoorten vallen onder de bescherming van deze wet, met als doel de biodiversiteit te
bevorderen. In de wet is een aantal verboden opgenomen. Het is bijvoorbeeld verboden om
beschermde dieren opzettelijk te doden, te verstoren of te verjagen of om voortplantingsplaatsen
en rustplaatsen te beschadigen en vernielen. In bepaalde situaties is het mogelijk deze
verboden te overtreden, maar daarvoor is dan wel een vrijstelling of een ontheffing nodig.
Zorgplicht: Of dieren en planten nu beschermde soorten zijn of niet: de Wnb schrijft voor dat we
nadelige gevolgen voor planten en dieren moeten voorkomen. We moeten dus zorgvuldig
omgaan met onze omgeving. Deze zogenoemde zorgplicht geldt voor iedereen
2.3.3

Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS)
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.
Welke natuurgebieden vallen onder het Natuurnetwerk Nederland?
In het Natuurnetwerk Nederland liggen:
bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken;
gebieden waar nieuwe natuur wordt aangelegd;
landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;
ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de
Waddenzee;
alle Natura 2000-gebieden.
Binnen de provincie Overijssel heeft de begrenzing van deze gebieden op perceelsniveau
vastgelegd in de provinciale Omgevingsvisie. De bescherming is geregeld in de provinciale
Omgevingsverordening Overijssel.
Paragraaf 3.1.4 gaat in op de voor het plangebied relevante natuuraspecten.

2.4

Provinciaal beleid
Het provinciaal beleid is verwoord in tal van plannen. Het belangrijkste plan betreft de
Omgevingsvisie- en de daarbij behorende verordening Overijssel. Op 12 april 2017 zijn de
omgevingsvisie- en verordening door Provinciale Staten vastgesteld en op 1 mei 2017 in werking
getreden.

2.4.1

Uitgangspunten van de Omgevingsvisie Overijssel, Beken kleur
De Omgevingsvisie is het integrale provinciale beleidsplan voor de fysieke leefomgeving van
Overijssel. De hoofdambitie van de Omgevingsvisie is een toekomstvaste groei van welvaart en
welzijn met een verantwoord beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voorraden.
Enkele belangrijke beleidskeuze waarmee de provincie haar ambities wil realiseren zijn:
goed en plezierig wonen, nu en in de toekomst door een passend en flexibel aanbod van
woonmilieus (typen woningen en woonomgeving) die voorzien in de vraag (kwantitatief en
kwalitatief);
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versterken complementariteit van bruisende steden en vitaal platteland als ruimtelijke,
cultureel, sociaal en economisch samenhangend geheel. Dit door behoud en versterking
van leefbaarheid en diversiteit van het landelijk gebied, stedelijke netwerken versterken,
behoud en versterken van cultureel erfgoed als drager van identiteit.
investeren in een hoofdinfrastructuur voor wegverkeer, trein, fiets en waarbij veiligheid en
doorstroming centraal staan;
beter benutten van ruimte, bestaande bebouwing en infrastructuur door multifunctioneel en
complementair ruimtegebruik (zowel boven- als ondergronds), hergebruik en
herbestemming van vrijkomend vastgoed (in stedelijk en landelijk gebied) en het
concentreren van ontwikkelingen rond bestaande infrastructuurknooppunten;
ruimtelijke plannen ontwikkelen aan de hand van gebiedskenmerken en keuzes voor
duurzaamheid.
2.4.2

Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel
Om te bepalen of een initiatief bijdraagt aan de provinciale ambities wordt gebruik gemaakt van
het 'Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel'. In dit uitvoeringsmodel staan de stappen of,
waar en hoe centraal. Bij een initiatief voor bijvoorbeeld woningbouw, een nieuwe bedrijfslocatie,
toeristisch-recreatieve voorzieningen, natuurontwikkeling, etcetera kun je aan de hand van deze
drie stappen bepalen of een initiatief binnen de geschetste visie voor Overijssel mogelijk is,
waar het past en hoe het uitgevoerd kan worden.
De eerste stap, het bepalen van de of-vraag, lijkt in strijd met de wens zoveel mogelijk ruimte te
willen geven aan nieuwe initiatieven. Met het faciliteren van initiatieven moet echter wel gekeken
worden naar de (wettelijke) verantwoordelijkheden zoals veiligheid of gezondheid. Het
uitvoeringsmodel maakt helder wat kan en wat niet kan.
Om een goed evenwicht te vinden tussen het bieden van ruimte aan initiatieven en het
waarborgen van publieke belangen, varieert de provinciale sturing: soms normstellend, maar
meestal richtinggevend of inspirerend.
Afbeelding 2.1 geeft dit schematisch weer.
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Afbeelding 2.1: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: provincie Overijssel)
Hierna worden de lagen nader toegelicht.
Of - generieke beleidskeuzes
Maatschappelijke opgaven zijn leidend in ons handelen. Allereerst is het dan ook de vraag of er
een maatschappelijke opgave is. Of een initiatief mogelijk is, wordt onder andere bepaald door
generieke beleidkeuzes van EU, Rijk of provincie. Denk hierbij aan beleidskeuzes om
basiskwaliteiten als schoon drinkwater en droge voeten te garanderen. Maar ook aan
beleidskeuzes om overaanbod van bijvoorbeeld woningbouw- en kantorenlocaties – en daarmee
grote financiële en maatschappelijke kosten – te voorkomen.
In de omgevingsvisie zijn de provinciale beleidskeuzes hieromtrent vastgelegd.
De generieke beleidskeuzes zijn vaak normstellend. Dit betekent dat ze opgevolgd moeten
worden: het zijn randvoorwaarden waarmee iedereen rekening moet houden vanwege
zwaarwegende publieke belangen. De normstellende beleidskeuzes zijn vastgelegd in de
omgevingsverordening.
Waar - ontwikkelingsperspectieven
Na het beantwoorden van de of-vraag, is de vraag waar het initiatief past of ontwikkeld kan
worden. In de omgevingsvisie op de toekomst van Overijssel onderscheid de provincie zes
ontwikkelingsperspectieven. Deze ontwikkelingsperspectieven schetsen een ruimtelijk
perspectief voor een combinatie van functies en geven aan welke beleids- en kwaliteitsambities
leidend zijn. De ontwikkelingsperspectieven geven zo richting aan waar wat ontwikkeld zou
kunnen worden.
De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend. Dit betekent dat er ruimte is voor lokale
afweging: een gemeente kan vanwege maatschappelijke en/of sociaal-economische redenen in
haar Omgevingsvisie en bestemmings- of omgevingsplan een andere invulling kiezen. Die dient
dan wel te passen binnen de – voordat ontwikkelingsperspectief – geldende kwaliteitsambities.
Daarbij dienen de nieuwe ontwikkelingen verbonden te worden met de bestaande kenmerken
van het gebied, conform de Catalogus Gebiedskenmerken (de derde stap in het
uitvoeringsmodel). Naast ruimte voor een lokale afweging t.a.v. functies en ruimtegebruik, is er
ruimte voor een lokale invulling van de begrenzing: de grenzen van de
ontwikkelingsperspectieven zijn signaleringsgrenzen.
Hoe - gebiedskenmerken
Tenslotte is de vraag hoe het initiatief ingepast kan worden in het landschap. De
gebiedskenmerken spelen een belangrijke rol bij deze vraag. Onder gebiedskenmerken worden
verstaan de ruimtelijke kenmerken van een gebied of gebiedstype die bepalend zijn voor de
karakteristiek en kwaliteit van dat gebied of gebiedstype. Voor alle gebiedstypen in Overijssel is
in de Catalogus Gebiedskenmerken beschreven welke kwaliteiten en kenmerken van provinciaal
belang zijn en behouden, versterkt of ontwikkeld moeten worden.
De gebiedskenmerken zijn soms normstellend, maar meestal richtinggevend of inspirerend.
Voor de normerende uitspraken geldt dat deze opgevolgd dienen te worden; ze zijn dan ook in
de omgevingsverordening geregeld. De richtinggevende uitspraken zijn randvoorwaarden
waarmee in principe rekening gehouden moet worden. Hier kan gemotiveerd van worden
afgeweken, mits aannemelijk is gemaakt dat met het alternatief de kwaliteitsambities even
goed of zelfs beter gerealiseerd kunnen worden. De inspirerende uitspraken bieden een
wenkend perspectief: het zijn voorbeelden van de wijze waarop ruimtelijke kwaliteitsambities
ingevuld kunnen worden. Initiatiefnemers kunnen zich hierdoor laten inspireren, maar dit hoeft
niet.
2.4.3

Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel
Wanneer het concrete initiatief wordt getoetst aan de Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie
Overijssel ontstaat globaal het volgende beeld.
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2.4.3.1 Generieke beleidskeuzes
De generieke beleidskeuzes zijn vaak normstellend. Dit betekent dat ze opgevolgd moeten
worden. De normstellende beleidskeuzes zijn vastgelegd in de Omgevingsverordening
Overijssel. Deze worden nader toegelicht in paragraaf 2.4.4.
2.4.3.2 Ontwikkelingsperspectieven
Het plangebied kent op basis van de ontwikkelingsperspectievenkaart van de provincie
Overijssel het ontwikkelingsperspectief 'Woon- en werklocaties buiten de stedelijke netwerken'.
Afbeelding 2.2 bevat een uitsnede van de ontwikkelingsperspectievenkaart.

Afbeelding 2.2: Uitsnede ontwikkelingsperspectievenkaart Omgevingsvisie Overijssel (Bron:
provincie Overijssel)
'Woon- en werklocaties buiten de stedelijke netwerken'
De steden en dorpen buiten de stedelijke netwerken mogen altijd bouwen voor de lokale
behoefte aan wonen, werken en voorzieningen, inclusief lokaal gewortelde bedrijvigheid, mits
onderbouwd en regionaal afgestemd. Herstructurering en transformatie van de woon-, werk-,
voorzieningen- en mixmilieus moeten deze vitaal en aantrekkelijk houden en de diversiteit aan
milieus versterken. Herstructurering en transformatie bieden kansen om te anticiperen op
klimaatverandering (bijvoorbeeld door ruimte voor groen, natuur en water te reserveren). Van
belang is de stedelijke ontwikkeling altijd af te stemmen op de kenmerken van het
watersysteem, bijvoorbeeld in laaggelegen gebieden bij bouw- en evacuatieplannen rekening
houden met risico’s op overstroming of wateroverlast. Herstructurering en transformatie kunnen
ook bijdragen aan de energietransitie (door het nemen van energie-efficiënte maatregelen en/of
het opwekken van duurzame energie door bijvoorbeeld het aanwezige dakoppervlak te
benutten).
Toetsing van het initiatief aan de 'Ontwikkelingsperspectieven'
Binnen gebieden met het ontwikkelingsperspectief ‘Woon- en werklocaties buiten de stedelijke
netwerken’ is ruimte voor herstructurering, inbreiding en transformatie. In voorliggend geval wordt
binnen het plangebied een appartementengebouw voor negen appartementen gebouwd.
Hiermee wordt voorzien in een lokale woonbehoefte van Hoonhorst. Gesteld wordt dat het
project goed aansluit op de ambities binnen het perspectief en aansluit op de
stedenbouwkundige en functionele structuur van de omgeving (woongebied). Met het ontwerp is
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nadrukkelijk rekening gehouden met omliggende bebouwing en naastgelegen monumentale
pastorie. Geconcludeerd wordt dat het voornemen in overeenstemming is met het
ontwikkelingsperspectief ‘Woon- en werklocaties buiten de stedelijke netwerken’.
2.4.3.3 Gebiedskenmerken
Met behulp van de gebiedskenmerken, de 'Natuurlijke laag', de 'Laag van het agrarisch
cultuurlandschap', de 'Stedelijke laag' en de 'Laag van de beleving', wordt de doorwerking van
het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsbeleid van de Omgevingsvisie op gebieds- en
uitvoeringsniveau geborgd. Bij ieder nieuw ruimtelijk initiatief moet getoetst worden aan deze
gebiedskenmerken.
In voorliggend geval gaat het om een locatie die is gelegen in de kern Hoonhorst (stedelijk
gebied). Dit betekent dat de 'Natuurlijke laag' en de 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap'
buiten beschouwing kunnen blijven aangezien deze (oorspronkelijke) waarden niet meer
voorkomen in het plangebied en redelijkerwijs ook niet meer te herstellen zijn.
1.

De 'Stedelijke laag'

Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart van de 'Stedelijke laag' aangeduid met het
gebiedstype 'Woonwijken 1955 - nu'. Onderstaande afbeelding betreft een uitsnede van de
gebiedskenmerkenkaart van de 'Stedelijke laag'. Het plangebied is weergegeven met de rode
cirkel.

Afbeelding 2.3 Uitsnede gebiedskenmerken 'Stedelijke laag' Omgevingsvisie Overijssel (Bron:
provincie Overijssel)
'Woonwijken 1955 - nu'
De woonwijken van 1955 tot nu zijn planmatig opgezette uitbreidingswijken op basis van een
collectief idee en grotere bouwstromen. De functies (wonen, werken, voorzieningencentra) zijn
uiteengelegd en de wijken zijn opgedeeld in buurten met een homogeen bebouwingskarakter:
buurten met eengezinswoningen, flatwijken, villawijken, wijk(winkel)centra. Er is sprake van een
tijdsgebonden verkavelingsstructuur op basis van verschillende ordeningsprincipes.
Als ontwikkelingen plaats vinden de naoorlogse woonwijken, dan voegt nieuwe bebouwing zich
in de aard, maat en het karakter van het grotere geheel (patroon van o.a. wooneenheden en
parken), maar is als onderdeel daarvan wel herkenbaar. De groenstructuur is onderdeel van het
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wijkontwerp.
Toetsing van het initiatief aan de 'Ontwikkelingsperspectieven'
Met het realiseren van het appartementengebouw wordt rekening gehouden met omliggende
functies en bestaande bebouwingsstructuren. De bouwkenmerken worden afgestemd op de
omgeving zodat de hoofdgebouwen en de mogelijke ondergeschikte gebouwen qua bouwmassa
en verschijningsvorm goed opgaan in het bebouwingskarakter van de omgeving. Zo wordt het
gebouw aan de zijkanten voorzien van een lagere hoogte van het centrale deel. Ook wordt het
zodanig gesitueerd dat naastgelegen monumentaal pand visueel niet wordt beperkt. De invulling
van het plangebied is in overeenstemming met het ter plekke geldende gebiedskenmerk van de
‘Stedelijke laag’.
2.

De 'Laag van de beleving'

De 'Laag van de beleving' is het domein van de belevenis, de betekenis en identiteit. Het voegt
kenmerken toe als landgoederen, recreatieparken, recreatieve routes maar benut ook vooral de
kwaliteit van de andere drie lagen. Het maakt beleefbaar en veroorzaakt een belevenis. Dit
belevenisaspect wordt een steeds belangrijke pijler onder het ruimtelijk kwaliteitsbeleid.
Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart de 'Laag van de beleving' aangeduid met de
kenmerken 'donkerte' en 'IJssellinie inundatieveld'. In afbeelding 2.4 is dat aangegeven.

Afbeelding 2.4 Uitsnede gebiedskenmerken 'Laag van de beleving' Omgevingsvisie Overijssel
(Bron: provincie Overijssel)
'Donkerte'
Lichte gebieden geven een beeld van economische dynamiek, zoals de steden en dorpen, de
snelwegen, de kassengebieden, attractieparken en grote bedrijventerreinen. De donkere
gebieden geven daarentegen een indicatie van het rustige buitengebied van Overijssel. Het zijn
relatief luwe en dunbevolkte gebieden met een lage gebruiksdruk. De ambitie is gericht op het
koesteren van donkerte als kwaliteit. Het streven is gericht op het handhaven van de donkerte
en, waar mogelijk, de gebieden bij ontwikkelingen nog donkerder te maken.
De sturing is gericht op het minimaal toelaten van kunstlicht. Het vereist het selectief inzetten
en 'richten' van kunstlicht en het vermijden van onnodig kunstlicht bij ontwikkelingen. De kansen
hiervoor doen zich met name voor bij ontwikkelingen die een grote invloed hebben op het aspect
donkerte, zoals grotere woon- en werklocaties en wegen. Ook de projectering van passages van
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auto(snel)wegen en regionale wegen speelt daarbij een grote rol vanwege het feit dat op- en
afritten veelal leiden tot stedelijke ontwikkelingen.
''Bakens in de tijd – IJssellinie inundatieveld”
Bakens in de tijd zijn relicten van diverse aard uit verschillende perioden van de
wordingsgeschiedenis van Overijssel. Geologische monumenten (bv pingo's), archeologische
monumenten en vindplaatsen, schansen, verdedigingslinies, kapelletjes, religieuze
monumenten, historische wegen tot landschappelijke ensembles zoals De Kolonie. Bakens zijn
niet alleen (water)torens en andere hoge, kenmerkende bouwsels, ook patronen als de
(ruil)verkavelingsstructuur vormen een baken in de tijd. De essentie van de bakens in de tijd is,
dat ze de verhalende laag toevoegen aan het landschap. Het zijn belangrijke ingrediënten in de
opbouw van gebiedsidentiteit. Het zijn plekken waar 'tijdsdiepte' tot intense indrukken leidt.
Creëer verbindingen en verbanden tussen bestaande bakens die onderdeel van een groter
geheel zijn, maar nu verloren of geïsoleerd in het landschap liggen. Voeg bakens van deze tijd
toe. Behoud monumenten, karakteristieke gebouwen en cultuurhistorische waarden door ze
bewust in te zetten in gebiedsopgaves. Maak de bakens meer zichtbaar en ontwikkel
recreatieve routes langs deze bakens met uitleg over de ontstaansgeschiedenis.
Toetsing van het initiatief aan de 'Laag van de beleving'
Ten aanzien van het aspect donkerte is het van belang om op te merken dat de volledige kern
Hoonhorst als zodanig is aangemerkt. In hoeverre hier daadwerkelijk sprake is van een kwaliteit
valt, gezien het feit dat verlichting in woon- en werkgebieden noodzakelijk is vanuit het oogpunt
van sociale en verkeersveiligheid, te betwijfelen. Het gebruik van verlichting is namelijk inherent
bij woon- en werkgebieden. Wel zal geprobeerd worden onnodige verlichting (lichtvervuiling) te
voorkomen onder meer door de toepassing van LED verlichting. LED kenmerkt zich door de
gerichte verlichting en weinig verstrooiing van licht naar de omgeving. Wat betreft de IJssellinie
inundatieveld kan worden gesteld dat er in het plangebied geen bijzondere geologische danwel
bouwkundige monumenten aanwezig zijn. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen
naar paragraaf 3.1.1, waar nader wordt ingegaan op het aspect archeologie en cultuurhistorie.
Geconcludeerd wordt dat de 'Laag van de beleving” zich niet verzet tegen de voorgenomen
ontwikkeling.
2.4.4

Omgevingsverordening Overijssel
De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. Het
gaat er daarbij om steeds de meest optimale mix van instrumenten toe te passen, zodat
effectief en efficiënt resultaat wordt geboekt voor alle ambities en doelstellingen van de
Omgevingsvisie. De keuze voor inzet van deze instrumenten is bepaald aan de hand van een
aantal criteria. In de Omgevingsvisie is bij elke beleidsambitie een realisatieschema opgenomen
waarin is aangegeven welke instrumenten de provincie zal inzetten om de verschillende
onderwerpen van provinciaal belang te realiseren.
Eén van de instrumenten om het beleid uit de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de
Omgevingsverordening Overijssel. De Omgevingsverordening is het provinciaal juridisch
instrument dat wordt ingezet voor de onderwerpen waarvoor de provincie hecht aan de juridische
borging van de doorwerking van het Omgevingsvisiebeleid.
In dit geval zijn bij de afweging onder andere de artikelen 2.1.3 (zuinig en zorgvuldig
ruimtegebruik), 2.2.2 (Realisatie nieuwe woningen), 2.13.3 (Grondwaterbeschermingsgebieden
en intrekgebieden) en 2.13.4 (Niet risicovolle functies en grote risicovolle functies in
intrekgebieden) van de Omgevingsverordening Overijssel van belang. Dit wordt in onderstaande
tekst nader toegelicht.
Artikel 2.1.3 Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik
Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in stedelijke ontwikkelingen die een extra
ruimtebeslag door bouwen en verharden leggen op de Groene Omgeving wanneer aannemelijk
is gemaakt:
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1. dat er voor deze opgave in redelijkheid geen ruimte beschikbaar is binnen het bestaande
bebouwd gebied en de ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied ook niet geschikt te
maken is door herstructurering en/of transformatie;
2. dat mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied
optimaal zijn benut.
In de Omgevingsverordening Overijssel is het begrip “groene omgeving” nader gedefinieerd als:
de gronden die niet vallen onder bestaand bebouwd gebied. In de Omgevingsverordening
Overijssel is het begrip “bestaand bebouwd gebied” nader gedefinieerd als: de gronden binnen
steden en dorpen die benut kunnen worden voor stedelijke functies op grond van geldende
bestemmingsplannen en op grond van voorontwerp-bestemmingsplannen voor zover de
provinciale diensten daarover schriftelijk een positief advies hebben uitgebracht in het kader
van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro.
Toetsing van het initiatief aan Artikel 2.1.3 Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik
Het voornemen betreft een binnenstedelijke herontwikkeling van een inbreidingslocatie die
voldoet aan de uitgangspunten van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. Zoals is gebleken uit het
ter plekke geldende ontwikkelingsperspectief en het ter plekke geldende gebiedskenmerk van
de 'Stedelijke laag' ligt het plangebied in bestaand bebouwd gebied. Met de invulling van het
plangebied met woningbouw vindt geen extra ruimtebeslag op de groene omgeving plaats. Gelet
op het vorenstaande is het project in overeenstemming met artikel 2.1.3. uit de
Omgevingsverordening Overijssel.
Artikel 2.2.2 Realisatie nieuwe woningen
1. Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c
van de Wabo, voorzien uitsluitend in de mogelijkheid tot het realiseren van nieuwe
woningen als de behoefte daaraan is aangetoond door middel van actueel onderzoek
woningbouw.
2. In bestemmingsplannen wordt in maximaal 80% van de behoefte aan nieuwe woningen
zoals vastgesteld in het kader van actueel onderzoek woningbouw, voorzien.
3. In bestemmingsplannen van gemeenten waarvoor woonafspraken van toepassing zijn, mag
- in afwijking van lid 2 - in een hoger percentage dan 80% worden voorzien, met een
maximum van 100% van de behoefte zoals vastgesteld in het kader van de
woonafspraken.
4. De behoefte aan nieuwe woningen zoals bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval geacht te zijn
aangetoond als realisatie daarvan past binnen de geldende woonafspraken zoals die zijn
gemaakt tussen gemeente en provincie op basis van regionale afstemming.
5. Wanneer de realisatie van nieuwe woningen niet past binnen geldende woonafspraken of
wanneer er voor de gemeente geen woonafspraken gelden, dan moet de behoefte aan
nieuwe woningen aangetoond worden door middel van actueel onderzoek woningbouw
waarop de instemming is verkregen van zowel de gemeenten in de regio als Gedeputeerde
Staten.
6. In afwijking van het bepaalde in lid 5 geldt de eis dat gemeenten in de regio moeten
hebben ingestemd niet voor buurgemeenten die gelegen zijn buiten de provincie Overijssel.
In dat geval moet zijn aangetoond dat afstemmingsoverleg heeft plaatsgevonden
De van belang zijnde begrippen in het kader van artikel 2.2.2 zijn hierna opgenomen:
Nieuwe woningen: te realiseren woningen, waarvoor nog geen omgevingsvergunning is
afgegeven
Actueel onderzoek woningbouw: door de raad vastgesteld onderzoek waarin de behoefte
van de gemeente aan nieuwe woningen is onderbouwd op basis van de regionale behoefte
woningbouw, markt- en vastgoedanalyses en andere relevante gegevens.
Regionale behoefte woningbouw: door Gedeputeerde Staten vastgestelde provinciale
analyse waarin de regionale behoefte aan nog te realiseren woningen is onderbouwd op
basis van provinciale behoefteprognoses.
Woonafspraken: bestuurlijke afspraken tussen provincie Overijssel en gemeenten over
onder meer doelgroepen, wonen en zorg, stedelijke vernieuwing, toekomstbestendigheid
bestaande voorraad, programmeren en zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik en bijbehorende
16e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, pastorietuin Hoonhorst (vastgesteld)
18

programmeringsdocumenten, zoals voor een aangegeven periode zijn gemaakt.
Regio: de gemeenten die onderdeel uitmaken van de samenhangende woningmarkt die
bediend wordt met de woningbouwmogelijkheden die een gemeente biedt.
In artikel 2.2.3 lid 1 van de Omgevingsverordening wordt onder actueel onderzoek woningbouw
verstaan: onderzoek wat eens in de 2 jaar wordt geactualiseerd.
Toetsing van het initiatief aan Artikel 2.2.2 Realisatie nieuwe woningen
Met dit plan wordt voorzien in de lokale woonbehoefte van Hoonhorst, die met name gericht is
op appartementen voor jongeren en senioren. In paragraaf 2.5.2 wordt op de gemeentelijke
woonvisie ingegaan. Aangezien bij de uitwerking van de Woonvisie 2019 t/m 2024 nadrukkelijk
rekening is gehouden met de eisen uit de Omgevingsverordening Overijssel die door de
provincie zijn gesteld, is de Woonvisie 2019 t/m 2024 het ontwikkelingskader voor woningbouw
en bestemmingsplannen die voorzien in woningbouw in de gemeente Dalfsen. De beoogde
woningbouwontwikkeling is in overeenstemming met de Woonvisie 2019 t/m 2024 en het daarin
opgenomen woningbouwprogramma.
Artikel 2.13.3 Grondwaterbeschermingsgebieden en intrekgebieden
Bestemmingsplannen voorzien in een aanduiding voor grondwaterbeschermingsgebieden en
intrekgebieden waarbij alleen functies worden toegestaan die harmoniëren met de functie voor
de drinkwatervoorziening.
Artikel 2.13.4 Niet risicovolle functies en grote risicovolle functies in intrekgebieden
In afwijking van het bepaalde in artikel 2.13.3. kunnen in intrekgebieden ook nieuwe
niet-risicovolle en grote risicovolle functies worden toegestaan, mits daarbij wordt voldaan aan
het stand-stillprincipe.
De van belang zijnde begrippen in het kader van artikel 2.13.3 en 2.13.4 zijn hierna opgenomen:
niet-risicovolle functies: alle functies behalve harmoniërende functies en grotere of
grootschalige risicovolle functies.
harmoniërende functies: functies die goed samengaan met de drinkwaterwinning.
grote en grootschalige risicovolle functies: functies die gelet op de risico's voor de
grondwaterkwaliteit én als zodanig, ongewenst zijn in grondwaterbeschermingsgebieden en
intrekgebieden.
stand-stillprincipe: beginsel dat erop gericht is verslechtering van de grondwaterkwaliteit
tegen te gaan en het vergroten van risico's op verontreiniging van het grondwater te
voorkomen.
Toetsing van het initiatief aan artikel 2.13.3 en 2.13.4
Het plangebied ligt in een grondwaterbeschermingsgebied. De activiteit 'woningbouw' wordt, als
het gaat om minder dan 10 woningen in het grondwaterbeschermingsgebied, niet aangemerkt
als risicovolle functie (Bron: Aan de slag met de methodiek 'gebiedsgerichte
grondwaterbescherming', Tauw, 11 augustus 2009). Het aantal woningen bedraagt in dit geval
negen. Bovendien gaat het om gestapelde woningen (kleiner oppervlak aan verstoring en
kleinere woonvormen) en is er op basis van het nu geldende planologische regime reeds een
woning mogelijk.
De voorgenomen ontwikkeling vormt dus geen risicovolle activiteit. Er wordt voldaan het
stand-stillprincipe (beginsel dat gericht is om verslechtering van de grondwaterkwaliteit tegen te
gaan en het vergroten van risico's op verontreiniging te voorkomen).
Voor het overige zijn er in het kader van de “generieke beleidskeuzes” geen aspecten die
nadere onderbouwing behoeven.
2.4.5

Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid
De ruimtelijke ontwikkeling in dit bestemmingsplan, is in overeenstemming met het provinciaal
beleid uit de Omgevingsvisie en -verordening Overijssel.
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2.5

Gemeentelijk beleid

2.5.1

Structuurvisie Kernen Gemeente Dalfsen

2.5.1.1 Algemeen
Op 27 september 2010 is de 'Structuurvisie Kernen gemeente Dalfsen' door de gemeenteraad
vastgesteld. Aanleiding voor het opstellen van een structuurvisie is de wens vanuit de gemeente
om een actuele en heldere toekomstvisie te hebben voor de kernen. De structuurvisie spreekt
zich uit over de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Doel is om de verschillende belangen
af te wegen en overeenstemming te bereiken over de te volgen koers voor de komende 10-20
jaar. De structuurvisie is richtinggevend en vormt de basis voor toekomstig ruimtelijk beleid.
Omdat ruimtelijke ontwikkelingen zich niet beperken tot een periode van 10 jaar, is ook
gekozen voor een doorkijk tot 2025.
Hierna wordt op de visie voor de kern Hoonhorst ingegaan.
2.5.1.2 Hoonhorst
Algemeen
Hoonhorst is in de toekomstvisie 'Bij Uitstek Dalfsen, Missie | Visie gemeente Dalfsen 2020'
gekarakteriseerd als een kern bestemd voor landelijk wonen, landschapsontwikkeling en
cultuurhistorie. Dit de basis voor de uitwerking van de ruimtelijke toekomstvisie voor de kern
Hoonhorst.
Voor de noordrand van Hoonhorst is een landschapsvisie opgesteld. Doel van deze visie was
tweeledig. Ten eerste is specifiek gekeken naar de vraag of Hoonhorst aan de noordzijde kan
worden uitgebreid (bedrijven of wonen). De tweede vraag die speelde was of landschappelijke
versterking aan de noordelijke dorpsrand nodig is en in welke vorm.
Uit de landschapsvisie blijkt dat het voorkeur verdient de openheid van het beekdal te behouden
en vooral de randen te versterken door groenaanplant daar waar deze is weggehaald of
ontbreekt. Het toevoegen van bebouwing in dit gebied is vanuit dit oogpunt dan ook niet
wenselijk.
Wonen
Inclusief vervangende woningbouw is voor Hoonhorst een woningbehoefte berekend van 50
woningen (bruto programma) in de periode van 2010 tot 2025. Ten aanzien van het bestaande
woongebied geldt dat behoud en identiteit van de dorpse kwaliteit voorop staan. Er wordt
ingezet op het versterken van de dorpskern (gebied rond molen). Rond de molenstomp kunnen
mogelijk in samenhang met het herstel en restauratie van de molen en molenaarswoning een
beperkt aantal woningen worden gebouwd als inbreidingslocatie.
2.5.1.3 Uitvoeringsprogramma
In het uitvoeringsprogramma is voor de kern Hoonhorst het volgende opgenomen:
inbreiding van woningbouw in samenhang met restauratie molen/molenaarswoning
2.5.1.4 Toetsing van het initiatief aan de Structuurvisie Kernen Dalfsen
De in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling voorziet in een inbreiding van negen
appartementen in de kern Hoonhorst. Deze ontwikkeling past binnen woonbehoefte voor de kern
Hoonhorst. Met het ontwerp is rekening gehouden met de bestaande bebouwing, zodat
aangesloten wordt bij de visie dat identiteit en dorpse kwaliteit voorop staan. Tevens wordt
bijgedragen aan de doelstelling om de dorpskern te versterken en het doel in het
uitvoeringsprogramma op inbreiding te realiseren. Samenvattend wordt gesteld dat de
ontwikkeling in overeenstemming is met de structuurvisie.
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2.5.2

Woonvisie 2019-2024

2.5.2.1 Algemeen
In november 2019 heeft de gemeente Dalfsen een actuele woonvisie vastgesteld. Deze
woonvisie is de opvolger van de Woonvisie 2016 t/m 2020. Een actualisatie was nodig, omdat
de woningmarkt de afgelopen jaren is veranderd. Door de actualisatie zorgt de gemeente ervoor
dat het kan blijven sturen op basis van actuele inzichten en maatregelen die passen bij de
huidige woningmarkt.
De doelstellingen die in de vorige de vorige woonvisies zijn opgenomen, zijn nog onverminderd
actueel. Dat zijn:
Voorzien in de lokale woningbehoefte.
Bevorderen van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat.
De doelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende vijf thema's:
1.
2.
3.
4.
5.

Wonen, zorg en welzijn;
Betaalbaarheid;
Bestaande woningvoorraad;
Nieuwbouw;
Overige doelgroepen.

Naast deze vijf thema's zijn er vier algemene principes die in alle thema's terug moeten kernen.
Dit zijn:
Leefbaarheid;
Duurzaamheid;
Flexibiliteit;
Burgerinitiatief;
Dit betekent dat alle instrumenten en maatregelen die worden ingezet op de vijf thema’s de
leefbaarheid moeten bevorderen, duurzaam en flexibel moeten zijn, waarbij de initiatieven vanuit
de samenleving zoveel mogelijk worden ondersteund.
2.5.2.2 Woningbehoefte
In de gemeente Dalfsen is er een grote woonbehoefte voor doorstromers, vestigers, starters en
senioren (75+). Er is sprake van een mismatch tussen de gewenste en de aanwezige
woningtypen: er worden relatief veel minder 'traditionele' woningtypen gevraagd (vrijstaande
woningen, 2-onder-1-kap woningen en rijtjeswoningen) en veel meer woningtypen die nu in
Dalfsen nog maar weinig aanwezig zijn (appartementen en patiowoningen of bungalows). Dit
laatste duidt op een specifieke vraag van ouderen: voor veel huishoudens zijn hun woning en
tuin te groot geworden en zij willen verhuizen naar een meer geschikte gelijkvloerse woning,
zoals een appartement, patiowoning of bungalow. In afbeelding 2.5 is dit in een tabel
weergegeven.
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Afbeelding 2.5 Vergelijking tussen gewenste en aanwezige woningtypen (Bron: Gemeente
Dalfsen)
2.5.2.3 Ambitie van Dalfsen
Hierna wordt op de ambitie van de gemeente Dalfsen ingegaan, waarbij de genoemde
doelstellingen kort worden uitgewerkt. Er is uitsluitend ingegaan op de voor dit plan relevante
ambities, waardoor de ambitie t.a.v. de bestaande voorraad buiten beschouwing is gelaten. Er
is immers sprake van nieuwbouw. De ambities sluiten aan bij de twee hoofddoelstellingen van
de woonvisie, namelijk:
Voorzien in de lokale woningbehoefte;
Bevorderen van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat.
Wonen, zorg en welzijn
De inwoners van de gemeente worden gemiddeld ouder. De meeste ouderen willen zelfstandig
thuis wonen. Door het grote aantal grote woningen in de gemeente zijn veel woningen al
geschikt voor een zorgbehoevende of geschikt te maken. De ambitie is om dit te blijven doen. In
de gemeente Dalfsen wordt ook gestreefd naar een zo goed mogelijk aanbod van voorzieningen
waardoor de randvoorwaarden worden geschapen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen
wonen. De gemeente heeft als maatregel gesteld dat het aantal nultredenwoningen per jaar met
minimaal 50 woningen vergroot moet worden.
Betaalbaarheid
Betaalbaarheid is een belangrijk issue voor de komende jaren. Niet alleen voor de gemeente,
maar ook voor de beide woningcorporaties. Veel huishoudens met een lager inkomen zijn
aangewezen op een huurwoning tot de aftoppingsgrens. Er zijn in Dalfsen onvoldoende
huurwoningen tot de aftoppingsgrens om de primaire doelgroep te huisvesten
Nieuwbouw
Als gevolg van de verwachte toename van het aantal huishoudens in de gemeente zijn er extra
woningen nodig. Als die niet in de bestaande voorraad kunnen worden gevonden (bijvoorbeeld
door functieverandering), is nieuwbouw nodig. Hierbij is kwaliteit belangrijker dan kwantiteit.
De provincie staat toe dat de komende 10 jaar (2016-2026) 1.022 woningen aan de voorraad
worden toegevoegd. Op dit moment worden nieuwe woonafspraken gemaakt. Het ziet ernaar uit
dat deze leiden tot maximaal 1.030 woningen in de periode 2018-2028. Dat zijn voor de periode
van deze woonvisie gemiddeld 120 woningen per jaar, omdat de behoefte in de eerste vijf jaar
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wat groter is dan in de laatste vijf jaar. Het woningbehoefteonderzoek van 2018 geeft aan dat het
woningtekort veel groter is.
Ten aanzien van nieuwbouw is als maatregelen genoemd dat de gemeente 600 woningen wil
toevoegen tot 2024, waarbij het voor 50% dient te bestaan uit appartementen in de vrije sector.
Het moet grotendeels gaan om (geclusterde) nultredenwoningen, zoals patiowoningen en
appartementen met een lift. Het gaat dus om 300 appartementen.
Overige doelgroepen
Bij het thema Betaalbaarheid is al een belangrijke doelgroep genoemd: de huishoudens met
een lager inkomen. Bij het thema Wonen, Zorg en Welzijn is aandacht besteed aan de ouderen
en mensen met een beperking. Voor de gemeente zijn verder starters een belangrijke
doelgroep, zeker nu uit het woningbehoefteonderzoek van 2018 blijkt dat deze groep groter is
dan vier jaar geleden. Daarnaast is er zorg voor de bijzondere doelgroepen, zoals
vergunninghouders (statushouders) en woonwagenbewoners
2.5.2.4 Woningbouwprogramma
In bijlage 3 van de woonvisie is een overzicht aan bouwlocaties binnen de gemeente Dalfsen
opgenomen. Het onderhavige project is hierin als zacht plan opgenomen. Er zijn voor dit plan
acht appartementen gereserveerd.
2.5.2.5 Toetsing van het initiatief aan de Woonvisie 2019-2024
Dit bestemmingsplan voorziet in de bouw van negen koopappartementen. Hiermee wordt
aangesloten aan de grote vraag naar appartementen in de gemeente Dalfsen. De
appartementen zijn levensloopbestendig (voorzien van lift), waardoor ze voor meerdere
doelgroepen, waaronder zowel starters als senioren toegankelijk zijn. Tevens is het plan als
zacht plan reeds opgenomen in het programma. Er zijn acht appartementen in het programma
gereserveerd. Gezien de grote vraag naar appartementen (300 tot 2024) wordt echter gesteld
dat er voldoende ruimte is om negen appartementen te realiseren. Geconcludeerd wordt dat het
initiatief aansluit bij de gemeentelijke woonvisie.
2.5.3

Duurzaamheid

2.5.3.1 Algemeen
De gemeente Dalfsen zet in op een "duurzaam Dalfsen", met als doelstelling een CO²-neutrale
gemeente in 2025.
Duurzaamheid betekent letterlijk: geschikt om lang te bestaan.
Het begrip wordt ook wel omschreven als een situatie waarbij voorzien wordt in de behoefte van
de huidige generatie zonder voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen
om ook in hun behoeften te voorzien. Er zijn drie verschijningsvormen van duurzaamheid te
onderscheiden:
1. ecologische duurzaamheid als het gaat om ecologische waarden;
2. economische duurzaamheid als het gaat om een zo efficiënt mogelijke productie en;
3. sociale duurzaamheid als het gaat om de leefkwaliteit van de mens. Hiermee worden zaken
als sociale veiligheid en een schone woonomgeving bedoeld.
Voor ruimtelijke maatregelen in de vorm van bestemmingsplannen, projectbesluiten en
vrijstellingen zijn in beginsel alle drie verschijningsvormen van duurzaamheid relevant. De
uiteindelijke keuze is een ruimtelijke afweging die op basis van bestuurlijke afwegingen wordt
bepaald.
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2.5.3.2 Speerpunten
De gemeente Dalfsen heeft een convenant afgesloten met de provincie Overijssel. In dit
convenant is een aantal overwegingen en uitgangspunten benoemd. De provincie Overijssel en
de gemeente Dalfsen willen de duurzaamheidsgedachte uitdragen in de samenleving. De
ambitie van de provincie Overijssel is gericht op een groene, duurzaam schone provincie.
"Duurzaamheid" is met "ruimtelijke kwaliteit" de groene draad in de provinciale omgevingsvisie.
De speerpunten die worden genoemd "Investeren in duurzaam Overijssel" sluiten naadloos aan
bij de gemeentelijke doelstellingen. Het gaat daarbij met name om de volgende speerpunten:
energie en klimaat;
veilige en gezonde leefomgeving;
duurzaam ondernemen;
biodiversiteit en integrale gebied- en plattelandsontwikkeling;
innoveren in duurzaamheid;
voorlichting en educatie.
2.5.3.3 Toetsing van het initiatief aan de visie van de gemeente Dalfsen op duurzaamheid
Het plangebied is deels al aangemerkt volgens het geldende bestemmingsplan als een locatie
die in de toekomst bebouwd zou worden. Door op deze plek te bouwen wordt geen nieuwe
buitenstedelijk gebied bebouwd, maar wordt gebruik gemaakt van een locatie die deels al
bestemd was voor bebouwing danwel stedelijke functies (maatschappelijk en wonen). Groene
locaties blijven op die manier zoveel mogelijk behouden.
De nieuwe appartementen worden gasloos gebouwd. Ook is het in het plan ruimte voor veel
groen. In paragraaf 4.2 is hier uitvoerig op ingegaan. Ook worden er geen ecologisch
waardevolle kenmerken van het gebied aangetast zoals ook is aangegeven in paragraaf 3.1.4.
2.5.4

Notitie Inbreidingslocaties

2.5.4.1 Algemeen
De 'Notitie inbreidingslocatie' vormt een belangrijk beleidsdocument op grond waarvan
medewerking wordt verleend. In de 'Notitie inbreidingslocatie' wordt ingegaan op algemene
uitgangspunten voor inbreidingslocaties in de gemeente Dalfsen. Aanleiding was het verzoek
vanuit de gemeenteraad om een notitie, waarin transparant wordt beschreven hoe met name
procedureel wordt omgegaan met (aanvragen voor) bouwen op inbreidingslocaties.
2.5.4.2 Particuliere initiatiefnemers / projectontwikkelaars
Bij particuliere initiatiefnemers wordt de eis gesteld dat er sprake moet zijn van een ruimtelijk
knelpunt, wil het bestuur medewerking verlenen aan inbreiding. In dit geval is sprake van het
volgende ruimtelijke knelpunt:
'Een bestemming van een perceel die niet meer past in de (woon-)omgeving;
Op het perceel gelden namelijk een maatschappelijke bestemming zonder bouwmogelijkheden
en een woonbestemming voor de bouw van één woning. Dit past niet meer bij de wensen voor
de kern Hoonhorst. Er is immers een grote behoefte aan appartementen.
Voor particuliere initiatiefnemers/projectontwikkelaars is een vereiste dat een ruimtelijke
knelpunt opgelost kan worden door inbreiding. Voor de invulling van de locatie wordt in veel
gevallen een stedenbouwkundige visie opgesteld en door de gemeenteraad vastgesteld. Daarbij
wordt ten minste naar de aandachtspunten in bijlage 1 van de beleidsnotitie gekeken.
Daarnaast wordt een ontwikkelings-overeenkomst gesloten waarbij de kosten van de procedure
en onderzoeken voor rekening van de initiatiefnemer komen.
Alle aandachtspunten uit bijlage 1 van de beleidsnotitie komen naar voren in de toelichting van
dit bestemmingsplan en zijn daar behandeld. Daarnaast is er tussen de gemeente en
initiatiefnemer een overeenkomt getekend. De kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van
dit besluit en de bouw, ontsluiting en aansluiting van de woningen zijn voor rekening van
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initiatiefnemer. Dit geldt eveneens voor eventuele verzoeken voor planschade. Het
stedenbouwkundig plan is uitvoering met de gemeente besproken en aan de buurt en de
bevolking van Hoonhorst gepresenteerd,
2.5.4.3 Toetsing van het initiatief aan de Notitie Inbreidingslocaties
In de stedenbouwkundige visie (bijlage 1) is aangetoond dat de herontwikkeling binnen het
plangebied passend is binnen de kaders van de 'Notitie Inbreidingslocaties'. Vervolgstap is de
uitwerking van de planologische kaders. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet hierin.
2.5.5

Externe veiligheidsvisie gemeente Dalfsen

2.5.5.1 Geen toename risico's binnen de kern
In het externe veiligheidsbeleid van de gemeente Dalfsen is uiteengezet op welke manier met
het aspect externe veiligheid omgegaan moet worden in ruimtelijke plannen en in
milieuvergunningen. In ruimtelijke zin is in het beleid onderscheid gemaakt in verschillende
gebiedstypen binnen de gemeente. Zo is er onderscheid gemaakt in woongebieden,
bedrijventerreinen, recreatiegebieden en het overige gebied van de gemeente. Daarnaast is
onderscheid gemaakt in bestaande en nieuwe situaties. In het kort komt het erop neer dat in
woongebieden geen nieuwe risicobronnen worden geïntroduceerd en dat op bedrijventerreinen
een nieuwe risicobron kan worden geïntroduceerd indien de veiligheidscontour binnen de eigen
inrichtingsgrens blijft. Dit betekent dat de bestaande risicobronnen wel mogen blijven, totdat de
risicovolle activiteiten op die plek worden gestaakt.
2.5.5.2 Aanvaardbaarheid groepsrisico ter beoordeling bestuur
Ten aanzien van het groepsrisico is in dit document aangegeven dat het bestuur van de
gemeente hierin een belangrijke rol vervult. Het bestuur van de gemeente Dalfsen moet namelijk
verantwoorden of een bepaalde situatie aanvaardbaar wordt geacht. Een beslissing op het wel of
niet aanvaardbaar zijn van een bepaald risico is in de regel niet eenvoudig, vanwege de
verschillende belangen die hierin spelen. Naast het veiligheidsbelang speelt vanzelfsprekend
ook een economische belangenafweging.
2.5.5.3 Toetsing van het initiatief aan de externe veiligheidsvisie gemeente Dalfsen
Het plangebied ligt niet in de nabijheid van risicovolle inrichtingen. In paragraaf 3.1.5 wordt nader
ingegaan op het aspect externe veiligheid. Hieruit zal blijken dat er op het gebied van externe
veiligheid geen belemmeringen zijn voor de voorgenomen ontwikkeling.
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Hoofdstuk 3
3.1

Onderzoek

Onderzoeken
Voor de beoordeling van het plan moet worden gekeken naar de mate waarin de omgeving, als
gevolg van de uitwerking van dit plan, wordt belemmerd. Hierbij wordt gekeken naar de aspecten
archeologie & cultuurhistorie, bodemkwaliteit, duurzaamheid, ecologie, externe veiligheid,
geluid, luchtkwaliteit, milieuzonering, geur, verkeerssituatie en water.

3.1.1

Archeologie & cultuurhistorie

3.1.1.1 Archeologie
Algemeen
Op grond van de Erfgoedwet moet in ruimtelijke plannen rekening gehouden worden met
archeologische waarden. In de Erfgoedwet is bepaald dat gemeenten een archeologische
zorgplicht hebben en dat initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem wordt verstoord,
verplicht zijn rekening te houden met de archeologische relicten die in het plangebied aanwezig
(kunnen) zijn. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek.
Als blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn,
dan kan de initiatiefnemer verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een
aanpassing van de plannen, waardoor de vindplaatsen behouden blijven, of tot een
archeologische opgraving en publicatie van de resultaten. Bij het opstellen en uitvoeren van
ruimtelijke plannen wordt daarom rekening gehouden met zowel de bekende als de te
verwachten archeologische waarden.
Situatie plangebied
Op basis van de Archeologische beleidskaart 2017 van de gemeente Dalfsen is het gebied
aangeduid als archeologisch waardevol gebied categorie 4 (bekende archeologische vindplaats
met rondom attentiezone van 50 m). Binnen deze gebieden is archeologisch onderzoek vereist
bij plangebieden waarbij de bodemingrepen dieper van 0,3 m bedragen of groter zijn als 50 m2.
In afbeelding 3.1 is dit weergegeven. Het plangebied is met een zwarte cirkel aangeduid.
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Afbeelding 3.1: Uitsnede gemeentelijke archeologische beleidskaart (Bron: Gemeente
Dalfsen)
Deze oppervlakte en diepte wordt in dit geval overschreden. Daarom is archeologisch onderzoek
nodig. In dit geval is door Laagland Archeologie een archeologisch bureau- en veldonderzoek
uitgevoerd. Het volledige rapport is opgenomen als Bijlage 2. Hierna wordt op de belangrijkste
resultaten ingegaan.
Onderzoekresultaten
Op basis van het bureauonderzoek worden resten uit de periode Neolithicum – Late
Middeleeuwen verwacht. De geomorfologische en bodemkundige situatie in het plangebied is
niet duidelijk. Op basis daarvan kan geen accurate inschatting van de trefkans op
archeologische worden gegeven.
Het verwachtingsmodel is getoetst en aangevuld door middel van verkennend booronderzoek.
Het veldonderzoek is opgezet als een gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek.
Bij het aantreffen van een redelijk intacte bodemopbouw wordt direct opgeschaald naar een
karterende fase. Omdat overal sprake is van een verstoord bodemprofiel zijn alleen verkennende
boringen gezet.
Het verkennende booronderzoek heeft tot doel het verwachtingsmodel te toetsen en zonodig
aan te vullen. Hiertoe zijn verspreid over het toegankelijke deel van het plangebied verkennende
boringen gezet. In dit stadium is verkennend booronderzoek de meest efficiënte
onderzoekswijze om de archeologische potentie van het plangebied in kaart te brengen.
Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat de bodem tot in de C-horizont is verstoord. De
C-horizont ligt in verspoelde dekzanden. Er zijn geen aanwijzingen voor een plaggendek of
rivierduinzanden gezien. De kans dat het gebied nog archeologische resten met een intacte
archeologische context bevat wordt daarom laag geacht.
Op basis van de resultaten van het veldonderzoek wordt geadviseerd geen archeologisch
vervolgonderzoek in het plangebied uit te voeren en het plangebied vrij te geven voor het aspect
archeologie.
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De implementatie van dit advies is in handen van de bevoegde overheid, de gemeente Dalfsen.
De gemeente wordt hierin vertegenwoordigd door haar regio-archeoloog.
Mochten tijdens de werkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden
aangetroffen, of resten waarvan redelijkerwijze kan worden vermoed dat het om archeologische
resten gaat, dan geldt op grond van de Erfgoedwet (art. 5.10) een meldingsplicht. Dit kan bij de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE, www.cultureelerfgoed).
3.1.1.2 Cultuurhistorie
Algemeen
Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die
cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het
Nederlandse cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en
cultuurhistorische aspecten. De bescherming van cultuurhistorische elementen is vastgelegd in
de Erfgoedwet. Deze wet is vooral gericht op het behouden van historische elementen voor
latere generaties.
Situatie plangebied
Nabij het plangebied bevindt zich een pastorie. Dit betreft een gemeentelijk monument. Dit
monument mag niet aangetast worden door de ontwikkeling. Hier is in het plan rekening mee
gehouden. Het bouwvolume op de kavel wordt zodanig gesitueerd dat het zich op de bestaande
pastorie (een gemeentelijk monument) gehandhaafd wordt. De plannen zijn voorbesproken met
de provinciale monumentencommissie en beoordeeld door de stadsbouwmeester van het
Oversticht. De behandeling in de monumentencommissie en met de stadsbouwmeester hebben
geleid tot een positief advies over het plan.
3.1.1.3 Conclusie
De aspecten archeologie en cultuurhistorie vormen geen belemmering tegen de in dit
bestemmingsplan besloten ontwikkeling. Naar aanleiding van de onderzoekresultaten is de
archeologische dubbelbestemming komen te vervallen.
3.1.2

Bodemkwaliteit

3.1.2.1 Regelgeving en beleid
Het Besluit ruimtelijke ordening schrijft voor dat de bodemkwaliteit geschikt moet zijn voor de
nieuwe functie of gebruik. Activiteiten in het verleden kunnen een bodemvervuiling hebben
veroorzaakt. Mogelijk moet eerst deze vervuiling worden opgeruimd. De Wet
Bodembescherming geeft hiervoor kaders.
In het kader van de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling is door Hunneman milieu- en
advies ter plaatse van het plangebied een verkennend bodemonderzoek inclusief asbest
uitgevoerd. Het volledige rapport is bijgevoegd in Bijlage 3. Hierna wordt op de belangrijkste
resultaten ingegaan.
3.1.2.2 Beoordeling
Asbest
Zintuiglijk zijn lokaal in de vaste bodem zwakke bijmengingen aan puindeeltjes waargenomen.
In de bodem is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. In de actuele
puinhoudende contactzone is in de fractie groter dan 0,5 mm en kleiner dan 20 mm analytisch
geen gewogen asbest aangetoond boven de bepalingsgrens. In de fractie kleiner dan 0,5 mm
zijn geen vrije vezels aangetroffen.
Vaste bodem en grondwater
Analytisch zijn in de mengmonsters van de bovengrond licht verhoogde gehalten aan koper,
kwik, lood en PAK aangetoond. De aangetoonde gehalten overschrijden de
achtergrondwaarden, maar blijven beneden de tussenwaarden.
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Analytisch zijn in het mengmonster van de ondergrond, van de geanalyseerde parameters, geen
gehalten aangetoond boven de achtergrondwaarden.
In het grondwater (peilbuis 1) zijn, met uitzondering van licht verhoogde gehalten aan chroom en
zink, geen gehalten aangetoond boven de streefwaarden. De aangetoonde gehalten aan chroom
en zink overschrijden de streefwaarden, maar blijven beneden de tussenwaarden.
Conclusies en aanbevelingen
Zintuiglijk zijn lokaal in de vaste bodem zwakke bijmengingen aan puindeeltjes waargenomen.
In de bodem is zintuiglijk en analytisch geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.
In de vaste bodem zijn licht verhoogde gehalten aan koper, kwik, lood en PAK aangetoond. In
het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan chroom en zink aangetoond. De aangetoonde
gehalten vormen geen aanleiding tot nader onderzoek.
Op basis van de analyseresultaten is de actuele bodemkwaliteit afdoende vastgelegd en
bestaan geen bezwaren voor de voorgenomen herinrichting en nieuwbouw op de locatie.
3.1.2.3 Conclusie
Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de in dit bestemmingsplan besloten
ontwikkeling. De bodem wordt geschikt geacht voor het toekomstige gebruik (wonen met tuin).
3.1.3

Duurzaamheid

3.1.3.1 Algemeen
De gemeente Dalfsen zet in op een duurzaam leefbare gemeente. Duurzaamheid betekent
letterlijk: geschikt om lang te bestaan. Het begrip wordt ook wel omschreven als een situatie
waarbij voorzien wordt in de behoefte van de huidige generatie zonder voor toekomstige
generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien.
Duurzame ontwikkelingen voorzien in de behoefte aan de huidige generatie, zonder voor
toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te
voorzien.
Er zijn drie verschijningsvormen van duurzaamheid te onderscheiden:
1. ecologische duurzaamheid als het gaat om ecologische waarden;
2. economische duurzaamheid als het gaat om een zo efficiënt mogelijke productie en;
3. sociale duurzaamheid als het gaat om de leefkwaliteit van de mens. Hiermee worden zaken
als sociale veiligheid en een schone woonomgeving bedoeld.
Voor ruimtelijke maatregelen zijn in beginsel alle drie verschijningsvormen van duurzaamheid
relevant. De uiteindelijke keuze is een ruimtelijke afweging die op basis van bestuurlijke
afwegingen wordt bepaald.
3.1.3.2 Speerpunten
De gemeenteraad van Dalfsen heeft op 18 april 2017 het Beleidsplan Duurzaamheid 2017-2025
vastgesteld. In dit beleidsplan worden de verbeterdoelen en de concrete doelen uit de eerder
vastgestelde kadernota verder uitgewerkt. De ambitie om van Dalfsen een duurzaam leefbare
gemeente te maken is in de kadernota vertaald naar twee hoofdstromen: een energiegerichte en
een meer algemene lijn. Ten opzichte van het oude duurzaamheidsbeleid – CO2-neutraal in
2025 - is dat laatste een verbreding. Hoewel CO2 als meetlat losgelaten wordt en ook niet
langer wordt gesteld dat de hele gemeente energieneutraal zal zijn in 2025, blijft het met dit
beleidsplan mogelijk toch zo ver te komen. De gemeente Dalfsen heeft 4 verbeterdoelen
aangewezen:
1.
2.
3.
4.

Minder energieverbruik
Meer duurzame energie
Meer lokale kracht
Meer circulair

Deze verbeterdoelen zijn in het Beleidsplan Duurzaamheid vertaald naar meerdere concrete
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doelen. In de ruimtelijke onderbouwing van de ruimtelijke plannen wordt aandacht besteed aan
zowel de verbeterdoelen als de concrete doelen van het Beleidsplan Duurzaamheid, voor zover
dat ruimtelijk relevant is voor dat bestemmingsplan.
3.1.3.3 Conclusie
De voorgenomen ontwikkeling betreft nieuwbouw waarbij duurzaamheid een belangrijk aspect
is. De voorgenomen ontwikkeling betreft nieuwbouw waarbij de meest recente
bouwbesluit-eisen met betrekking tot energiezuinigheid worden toegepast. Tot slot worden de
appartementen aardgasloos gebouwd.
3.1.4

Ecologie
Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt 3
wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.
In de Wet natuurbescherming wordt gesteld dat een ieder voldoende zorg in acht neemt voor de
in het wilde levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Dit betekent dat
onderzocht moet worden of door de plannen bedreigende situaties ontstaan in de leefomgeving
van, in of direct rond het gebied voorkomende flora en fauna. Het gaat hierbij om het effect van
de beoogde ingreep op het natuurlijke milieu. De aard van de ingreep speelt daarbij een
belangrijke rol.
In deze paragraaf wordt onderscheid gemaakt tussen de gebiedsbescherming en de
soortenbescherming.

3.1.4.1 Gebiedsbescherming
Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat
uit gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en
gebieden die zijn aangemeld op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze
gebieden worden in Nederland op grond van de Wet natuurbescherming beschermd.
Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voorheen Ecologische Hoofstructuur) is de kern van het
Nederlandse natuurbeleid. De NNN is in provinciale structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe
nabijheid van de NNN geldt het 'nee, tenzij'- principe. In principe zijn er geen ontwikkelingen
toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten.
3.1.4.1.1

Natura 2000

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat
uit gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en
gebieden die zijn aangemeld op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze
gebieden worden in Nederland op grond van de Wet natuurbescherming beschermd.
Het plangebied ligt niet binnen of nabij een Natura 2000-gebied. Het meest nabijgelegen Natura
2000-gebied betreft: 'Vecht en Beneden-Reggegebied' en ligt op een afstand van ruim 3
kilometer.
In het kader van voorgenomen ontwikkeling zijn twee AERIUS-berekeningen uitgevoerd ten
aanzien van de stikstofdepositie als gevolg van het voornemen. Deze bestaan uit een
berekening voor de aanlegfase en een berekening voor de gebruiksfase. De volledige rapportage
is opgenomen in Bijlage 4 van deze toelichting. Hierna wordt het rekenresultaat besproken.
Geconcludeerd wordt dat voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase geen sprake is van
rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een stikstofdepositie
met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. Het project is in het kader van de Wet
natuurbescherming, ten aanzien van de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden,
niet vergunningsplichtig.
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3.1.4.1.2

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.
Binnen de provincie Overijssel is de begrenzing van deze gebieden op perceelsniveau
vastgelegd in de provinciale Omgevingsvisie. De bescherming is geregeld in de provinciale
Omgevingsverordening Overijssel
De dichtstbijzijnde gebieden die zijn aangewezen als NNN liggen op minimaal 50 meter afstand
van het plangebied. Aangezien het plangebied buiten de NNN ligt en van een fysieke aantasting
van de NNN dan ook geen sprake is, kunnen opvallende effecten op de wezenlijke kenmerken
en waarden van de NNN worden uitgesloten. Verdere toetsing in de vorm van een “Nee,
tenzij-toets” is niet aan de orde.
3.1.4.2 Soortenbescherming
De aanwezigheid van veel verschillende planten- en dierensoorten in voldoende aantallen en in
ecologisch gezonde natuurgebieden, zorgt ervoor dat de natuur tegen een stootje kan.
Sommige plantensoorten en diersoorten, zoals vleermuizen, gierzwaluwen, steenuilen en
huismussen, zijn kwetsbaar. In een dichtbevolkt land als Nederland is een goede bescherming
van de aanwezige natuur dan ook belangrijk. Wanneer het met de natuur goed gaat, kunnen
economische en andere maatschappelijke activiteiten meer ruimte worden geboden.
Met het onderdeel soortenbescherming in de Wet natuurbescherming (Wnb) beschermt de
provincie de planten- en diersoorten die in het wild voorkomen. Alle vogels en ruim 230 plantenen diersoorten vallen onder de bescherming van deze wet, met als doel de biodiversiteit te
bevorderen. In de wet is een aantal verboden opgenomen. Zo is het bijvoorbeeld verboden om
beschermde dieren opzettelijk te doden, te verstoren of te verjagen of om voortplantingsplaatsen
en rustplaatsen te beschadigen of te vernielen. In bepaalde situaties is het mogelijk deze
verboden te overtreden, maar daarvoor is dan wel een vrijstelling of een ontheffing nodig.
Zorgplicht: Of dieren en planten nu beschermde soorten zijn of niet, de Wnb schrijft voor dat we
nadelige gevolgen voor planten en dieren moeten voorkomen. Er moet dus zorgvuldig worden
omgegaan met onze omgeving. Deze zogenoemde zorgplicht geldt voor iedereen.
In dit geval is door Staring advies een quickscan natuurtoets uitgevoerd voor het plangebied. De
conclusies uit de quickscan natuurtoets zijn hierna opgenomen. Voor een nadere toelichting op
de quickscan wordt verwezen naar de onderstaande samenvatting of het gehele document,
opgenomen in Bijlage 5 bij deze toelichting.
Situatie plangebied
Uit de quickscan natuurtoets blijkt dat voor de geplande realisatie van nieuwbouw aan de Lage
Weide ('Pastorietuin') in Hoonhorst geen aanvullend onderzoek naar beschermde flora en fauna
noodzakelijk is.
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden moet wel rekening worden gehouden met broedvogels
en dan specifiek de huismus. Werkzaamheden moeten buiten het broedseizoen (15 maart- 15
juli) worden uitgevoerd. Voor de huismus wordt geadviseerd om de aanwezige groenelementen
zoveel mogelijk te behouden en bij de herinrichting van het plangebied nieuwe heggen en
struiken te planten.
Nadere toetsing of vergunningsaanvraag voor beschermde natuurgebieden is niet aan de orde.
3.1.4.3 Conclusie
Mits bezette vogelnesten beschermd worden, dan leiden de voorgenomen activiteiten niet tot
wettelijke consequenties in het kader soort- of gebiedsbescherming.
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3.1.5

Externe veiligheid

3.1.5.1 Algemeen
Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan
voor de omgeving bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van
gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en
regelgeving op het gebied van externe veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven,
vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en transport gevaarlijke stoffen via
buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke wetgeving van
toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer:
het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi);
het Registratiebesluit externe veiligheid;
het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015);
het Vuurwerkbesluit.
Voor vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de 'Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen' (Wet
Basisnet). Dat vervoer gaat over water, spoor, wegen, per buisleiding of door de lucht. De regels
van het Basisnet voor ruimtelijke ordening zijn vastgelegd in:
het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt);
de Regeling basisnet;
de (aanpassing) Regeling Bouwbesluit (veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied).
Het vervoer van gevaarlijke stoffen per buisleiding is geregeld in het Besluit externe veiligheid
buisleidingen (Bevb).
Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in hun
leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een
aanvaardbaar minimum te beperken. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en
beperkt kwetsbare objecten en het plaatsgebonden en het groepsrisico.
3.1.5.2 Externe veiligheidsvisie gemeente Dalfsen
In het externe veiligheidsbeleid van de gemeente Dalfsen is uiteengezet op welke manier met
het aspect externe veiligheid moet worden omgegaan in ruimtelijke plannen en in
milieuvergunningen. In ruimtelijke zin is in het beleid onderscheid gemaakt in verschillende
gebiedstypen binnen de gemeente. Zo is er onderscheid gemaakt in woongebieden,
bedrijventerreinen, recreatiegebieden en het overige gebied van de gemeente. Daarnaast is
onderscheid gemaakt in bestaande en nieuwe situaties. In het kort komt het erop neer dat in
woongebieden geen nieuwe risicobronnen worden geïntroduceerd en dat op bedrijventerreinen
een nieuwe risicobron kan worden geïntroduceerd indien de veiligheidscontour binnen de eigen
inrichtingsgrens blijft. Dit betekent dat de bestaande risicobronnen wel mogen blijven, totdat de
risicovolle activiteiten op die plek worden gestaakt.
3.1.5.2.1

Aanvaardbaarheid groepsrisico ter beoordeling bestuur

Voor het groepsrisico is in dit document aangegeven dat het bestuur van de gemeente hierin
een belangrijke rol vervult. Het bestuur van de gemeente Dalfsen moet namelijk verantwoorden
of een bepaalde situatie als aanvaardbaar wordt gezien. Een beslissing op het wel of niet
aanvaardbaar zijn van een bepaald risico is in de regel niet eenvoudig, vanwege de verschillende
belangen die hierin spelen. Naast het veiligheidsbelang speelt vanzelfsprekend ook een
economische belangenafweging.
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Afbeelding 3.2: Uitsnede Risicokaart (Bron: Risicokaart.nl)
Toets aan Risicokaart
Uit de inventarisatie van de risicokaart blijkt dat het plangebied:
1. zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen danwel inrichtingen
die vallen onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico);
2. zich niet bevindt in een gebied binnen 200 meter van een transportroute voor gevaarlijke
stoffen;
3. wel binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
ligt.
3.1.5.2.2

Risicobronnen

In de omgeving van het plangebied zijn op basis van de Risicokaart twee buisleidingen van de
Nederlandse Gasunie B.V. aanwezig. Het betreffen de buisleidingen met nummers A-510 en
A-595. Het betreffen leidingen met een uitwendige diameter van respectievelijk 91,4 en 45,7
centimeter en een werkdruk van 66 bar (beide leidingen). Voor dergelijke leidingen gelden de
volgende letaliteitsgrenzen:
1% letaliteitsgrens: 430 meter (A-510) en 240 meter (A-595)
2% letaliteitsgrens: 180 meter (A-510) en 110 meter (A-595)
De leidingen liggen beide op circa 130 meter afstand van het plangebied. De letaliteitsgrenzen
worden dan ook niet gehaald.
In dit geval is door BJZ.nu een kwantitatieve risico-analyse met behulp van het programma
Carola uitgevoerd. Hierna wordt op de belangrijkste resultaten gegaan. Het volledige onderzoek
is opgenomen als Bijlage 6.
Het groepsrisico is na invulling van het plan voor de betreffende gasleidingen lager dan 0,1 maal
de oriëntatiewaarde. Met andere woorden: de uitvoering van het project is op basis het
CAROLA-onderzoek in het kader van het groepsrisico aanvaardbaar.
Desalniettemin dient er in het kader van een goede ruimtelijke ordening een verantwoording van
het groepsrisico te worden gegeven. Hierna wordt daar nader op ingegaan.
Groepsrisico
Het groepsrisico is een maat om de kans weer te geven waarbij een incident met dodelijke
slachtoffers voorkomt. Het wordt in het ‘Besluit externe veiligheid buisleidingen’ gedefinieerd als
de “cumulatieve kansen per jaar per kilometer buisleiding dat ten minste 10, 100 of 1000
personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een
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buisleiding en een ongewoon voorval met die buisleiding”.
De ‘Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico’ gaat uit van 2,4 personen per woning. In de
carolaberekening is uitgegaan van 3 personen per woning. Voorliggend plan voorziet in het
realiseren van 9 woningen. Met de gewenste ontwikkeling neemt het aantal personen ten
opzichte van de huidige situatie dan ook toe met 9*3 = 27 personen toe.
Bij het verantwoorden van het groepsrisico zijn er zowel locatiespecifieke als
ontwikkelingsspecifieke aspecten die dienen te worden onderbouwd. De volgende
locatiespecifieke aspecten zijn daarbij van belang: opkomsttijd, dekking
waarschuwingsinstallatie en nabijheid bluswatervoorzieningen. Deze worden hierna
onderbouwd.
Opkomsttijd: De brandweer dient snel ter plaatse te kunnen zijn. In voorliggend geval kan
de brandweer in theorie binnen acht minuten ter plaatse zijn. De dichtstbijzijnde
brandweerkazerne bevindt zich namelijk aan de Prins Hendrikstraat 4 te Dalfsen, op een
afstand van 5,4 km tot het plangebied;
Dekking waarschuwingsinstallatie: De sirene is een hulpmiddel van de overheid om mensen
te kunnen waarschuwen voor acute gevaren. Dit systeem zal echter na 2020 verdwijnen.
Daarna zullen de aanwezige personen in bedreigd gebied worden gewaarschuwd middels
NL-Alert. Dit is bijvoorbeeld het geval als er gevaarlijke stoffen vrijkomen bij een brand of
ongeval. In het bericht wordt tevens het handelingsperspectief vermeld, zodat de personen
die in het bedreigde gebied bevinden weten hoe te handelen;
Nabijheid bluswatervoorziening. Er zijn in en rondom het plangebied voldoende
bluswatervoorzieningen aanwezig
Eveneens dient in voorliggend geval aan de ontwikkelingsspecifieke aspecten te worden
getoetst. Dit betreffen de volgende aspecten: bereikbaarheid van hulpdiensten ter plaatse,
vluchtmogelijkheden en (zelf)redzaamheid van de aanwezige personen. Hierna worden de
voorgenoemde aspecten nader onderbouwd:
Bereikbaarheid: Hulpdiensten dienen bij een calamiteit, een gebied/object goed te kunnen
bereiken: Het plangebied is vanaf de Kerkstraat in noordelijke richting en de Tibbensteeg in
zuidelijke richting goed te bereiken. Er is daarnaast sprake van voldoende ruimte voor de
huldiensten om de benodigde werkzaamheden uit te kunnen voeren.
Ontvluchten van het gebied: Het appartementengebouw beschikt over de benodigde
vluchtroutes. Het terrein kan in diverse richtingen ontvlucht worden, zo is het plangebied in
zowel oostelijke als westelijke richting te ontvluchten.
(Zelf)redzaamheid: (Zelf)redzaamheid houdt in dat personen zichzelf en eventueel anderen,
binnen een bepaald tijdsbestek, kunnen veiligstellen (bijv. schuilen of vluchten) bij dreigend
gevraag. Hierbij wordt van de persoon zelf uitgegaan zonder de hulp van
hulpverlenersdiensten. In het voorliggend geval betreft de gewenste ontwikkeling het
realiseren van reguliere woningen en appartementen. Van aanwezige bewoners kan over
algemeen worden verwacht dat deze (zelf)redzaam zijn.
Geconcludeerd wordt dat met betrekking tot het aspect ‘externe veiligheid’ ten aanzien van
buisleidingen, het project past binnen een ‘goede ruimtelijke ordening’.
3.1.5.3 Conclusie
Het aspect 'externe veiligheid' vormt geen belemmering voor de in dit plan besloten
ontwikkeling.
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3.1.6

Geluid

3.1.6.1 Algemeen
De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van
geluidniveaus als gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. De Wgh geeft aan
dat een akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling
van een bestemmingsplan of het nemen van een omgevingsvergunning als het plan een
geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone van een bestaande geluidsbron of
het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. Het akoestisch onderzoek moet uitwijzen of
de wettelijke voorkeurswaarde bij geluidgevoelige objecten wordt overschreden en zo ja, welke
maatregelen nodig zijn om aan de voorkeurswaarde te voldoen.
Woningen zijn aan te merken als geluidsgevoelige objecten. In de directe omgeving van het
plangebied zijn geen spoorrails of geluidsproducerende bedrijvigheid (zie ook 3.1.8) aanwezig
waardoor de aspecten railverkeerslawaai en industrielawaai buiten beschouwing kunnen blijven.
Hierna wordt ingegaan op wegverkeerslawaai.
3.1.6.2 Wegverkeerslawaai
In artikel 74 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden een wettelijke geluidszone
hebben waarvan de grootte is opgenomen in onderstaande tabel.
Wettelijke geluidszones van wegen:
Aantal rijstroken

Stedelijk gebied

Buitenstedelijk gebied

1 of 2 rijstroken

200 m

250 m

3 of 4 rijstroken

350 m

400 m

5 of meer rijstroken

350 m

600 m

De hiervoor genoemde zones gelden niet voor:
wegen die zijn aangeduid als woonerf (art 74.2);
wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art 74.2).
De beoogde woningen liggen aan de Lage Weide, dit betreft een 30 km/uur weg. Tevens liggen
de beoogde woningen nabij de Kerkstraat en de Tempelhof. Ook dit betreffen 30 km/uur wegen.
Deze wegen hebben formeel geen geluidszone. De geluidbelasting door wegverkeer op deze
wegen wordt dan ook formeel niet getoetst aan de grenswaarden uit de Wgh. De
geluidbelasting ten gevolge van deze wegen kan echter wel van belang zijn bij de beoordeling of
sprake is van een "goede ruimtelijke ordening", bijvoorbeeld bij drukke 30 km/u- wegen.
Naar inschatting is de verkeersintensiteit op de genoemde wegen laag. De wegen worden
uitsluitend gebruikt door bestemmingsverkeer. Bovendien komt het appartementengebouw,
zoals ook blijkt uit afbeelding 4.1, op een relatief ruime afstand van wegen te liggen.
Redelijkerwijs kan niet worden verwacht dat de voorkeurswaarde wordt overschreden. Een
akoestisch onderzoek kan dan ook achterwege blijven.
Samenvattend wordt geconcludeerd dat het aspect wegverkeerslawaai geen nader onderzoek
behoeft en dat ter plaatse van de beoogde woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat inzake wegverkeerslawaai.
3.1.6.3 Conclusie
De Wet geluidhinder vormt geen belemmering voor de in dit bestemmingsplan besloten
ontwikkeling.
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3.1.7

Luchtkwaliteit

3.1.7.1 Algemeen
Met betrekking tot luchtkwaliteit moet rekening gehouden worden met het gestelde in de Wet
milieubeheer, hoofdstuk 5, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen en de bijbehorende bijlagen.
Op basis van artikel 5.16 Wm kan, samengevat, een bestemmingsplan worden vastgesteld, als:
a. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, niet leiden
tot het overschrijden van een in bijlage 2 van de Wet milieubeheer opgenomen grenswaarde
die behoort bij de Wet Milieubeheer, hoofdstuk 5, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen, of
b. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, leiden tot
een verbetering per saldo van de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof
dan wel, bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, de
luchtkwaliteit per saldo verbetert door een samenhangende maatregel of een optredend
effect, of
c. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt niet in
betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht van een stof waarvoor in
bijlage 2 een grenswaarde is opgenomen, of
d. het project is genoemd of beschreven dan wel past binnen een programma van het
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).
Van een verslechtering van de luchtkwaliteit in betekenende mate als bedoeld onder c is sprake
als zich één van de volgende ontwikkelingen voordoet:
woningbouw: minimaal 1.500 woningen netto bij 1 ontsluitende weg of minimaal 3.000
woningen bij 2 ontsluitende wegen;
infrastructuur: minimaal 3% concentratiebijdrage (verkeerseffecten gecorrigeerd voor minder
congestie);
kantoorlocaties: minimaal 100.000 m2 brutovloeroppervlak bij 1 ontsluitende weg, minimaal
200.000 m2 brutovloeroppervlak bij 2 ontsluitende wegen.
3.1.7.2 Situatie plangebied
Voorliggend bestemmingplan maakt de realisatie van negen nieuwe woningen mogelijk.
Geconcludeerd wordt dat door de ontwikkeling, die in dit bestemmingsplan mogelijk wordt
gemaakt, de luchtkwaliteit niet "in betekenende mate" zal verslechteren. Aan het bepaalde
omtrent het aspect luchtkwaliteit wordt dan ook voldaan. Evenmin kan deze ontwikkeling
worden aangemerkt als een gevoelige bestemming in het kader van het Besluit gevoelige
bestemmingen.
3.1.7.3 Conclusie
Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor dit plan.
3.1.8

Milieuzonering

3.1.8.1 Algemeen
Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en
Milieuzonering' uit 2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks
van milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten
opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante
milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden is bepalend
voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en daarmee ook voor
de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven.
Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden
uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden.
De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de
milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een
milieugevoelige functie die op grond van het bestemmingsplan mogelijk is.
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3.1.8.2 Gebiedstypen
Volgens de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' moet eerst worden beoordeeld of in de
omgeving sprake is van functiemenging of functiescheiding. In dit geval is sprake van
functiescheiding. Binnen functiescheidingsgebieden worden een tweetal omgevingstypen
onderscheiden: 'rustige woonwijk' en 'gemengd gebied'.
Een 'rustige woonwijk' is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding.
Overige functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer. Het
buitengebied wordt beschouwd als een met een 'rustige woonwijk' vergelijkbaar omgevingstype.
Het omgevingstype 'gemengd gebied' wordt in de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' als
volgt omschreven: 'Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke
functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en
k leine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere
bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de
hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier kan
de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden
rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal
bepalend.'
De richtafstanden uit het omgevingstype rustige woonwijk kunnen, zonder dat dit ten koste gaat
van het woon- en leefklimaat, met één afstandsmaat worden verlaagd indien sprake is van
gemengd gebied. Daarbij wordt in de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' opgemerkt dat
het vanuit het oogpunt van efficiënt ruimtegebruik de voorkeur verdient functiescheiding niet
verder door te voeren dan met het oog op een goed woon- en leefklimaat noodzakelijk is.
Het plangebied is gelegen in een gebied waar sprake is van matige tot sterke functiemenging
(wonen, maatschappelijk, horeca). Daarom wordt in voorliggend geval uitgegaan van het
omgevingstype “gemengd gebied”.
Milieucategorie

Richtafstanden tot omgevingstype
rustige woonwijk

Richtafstanden tot
omgevingstype gemengd
gebied

1

10 m

0m

2

30 m

10 m

3.1

50 m

30 m

3.2

100 m

50 m

4.1

200 m

100 m

4.2

300 m

200 m

5.1

500 m

300 m

5.2

700 m

500 m

5.3

1.000 m

700 m

6

1.500 m

1.000 m

3.1.8.3 Situatie plangebied
Aan de hand van de hiervoor genoemde regeling is onderzoek gedaan naar de feitelijke situatie.
De VNG uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van
inrichtingen.
Zoals hiervoor genoemd wordt moet bij het realiseren van nieuwe bestemmingen gekeken
worden naar de omgeving waarin de nieuwe bestemmingen gerealiseerd worden. Hierbij spelen
twee vragen een rol:
1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking);
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2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking).
Externe werking
Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een
situatie die, vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke
ontwikkeling. Daarvan is sprake als het woon- en leefklimaat van omwonenden in ernstige mate
wordt aangetast.
De functie 'wonen' is niet milieubelastend voor de omgeving. Er is dan ook geen sprake van een
aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden.
Interne werking
Hierbij gaat het om de vraag of de nieuwe functies binnen het plangebied hinder ondervinden van
bestaande functies in de omgeving. In het plangebied worden nieuwe woningen gerealiseerd. In
de nabije omgeving bevinden zich enkele milieubelastende functies. In onderstaande tabel is dit
weergegeven. Ten aanzien van de daadwerkelijke afstand is gemeten tussen grens van de
milieubelastende bestemming en de grens van de milieugevoelige bestemming.
Functie

Categorie

Richtafstand gemengd Daadwerkelijke
gebied
afstand

Begraafplaats
(Maatschappelijk)

1

0m

10 m

Kerkgebouw
(Maatschappelijk)

2

10 m

5m

Horeca
(café/zalencentrum)

2

10 m

65 m

In voorliggend geval kan ten aanzien van de kerk niet voldaan worden aan de richtafstand voor
het aspect geluid. Voor de aspecten geur, stof en gevaar geldt een afstand van 0 meter.
Ten aanzien van de kerk kan een nuancering aangebracht worden. Het daadwerkelijke
kerkgebouw bevindt zich op een grotere afstand (meer dan 10 meter) van het plangebied. Nabij
het plangebied bevindt zich het zalencentrum van de kerk. Deze functie wordt hoofdzakelijk
gebruikt als vergaderlocatie. De daadwerkelijke belasting ontstaat vanuit de kerkzaal zelf, deze
ligt om meer dan 10 meter. Overigens zal deze belasting met name ontstaan tijdens diensten,
die normaliter hoofdzakelijk op zondag gehouden zullen worden. De ontsluiting van de kerk
bevindt zich daarnaast aan de andere zijde van de pastorie, ook op meer dan 10 meter afstand
van het plangebied. Gezien vorenstaande kan redelijkerwijs worden verwacht dat er ten aanzien
van de kerk sprake zal zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Omgekeerd zal de kerk
niet in haar functioneren beperkt worden, temeer omdat er al een woning (betreffende de
pastorie) dichterbij de kerk gelegen is dan onderhavige woningen.
3.1.8.4 Conclusie
Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van de in dit
bestemmingsplan besloten ontwikkeling.
3.1.9

Geur

3.1.9.1 Algemeen
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor vergunningsplichtige
veehouderijen, als het gaat om geurhinder. Voor meldingsplichtige veehouderijbedrijven is het
beoordelingskader voor geurhinder opgenomen in het Activiteitenbesluit.
De Wgv stelt één landsdekkend beoordelingskader met een indeling in twee categorieën. Voor
diercategorieën waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld, wordt deze waarde uitgedrukt in
een ten hoogste toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor de andere
diercategorieën is die waarde een wettelijke vastgestelde afstand die ten minste moet worden
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aangehouden.
Voor diercategorieën waarvoor in de Wgv een geuremissie per dier is vastgesteld geldt dat,
binnen een concentratiegebied, de geurbelasting op geurgevoelige objecten binnen de
bebouwde kom niet meer dan 3 odeur units per kubieke meter lucht mag bedragen. Voor
geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom mag deze niet meer bedragen dan 14 odeur
units per kubieke meter lucht.
Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) moet voor diercategorieën waarvoor per
dier geen geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien en paarden) en een geurgevoelig
object de volgende afstanden aangehouden te worden:
ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom ligt, en
ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom ligt.
Voor meldingsplichtige veehouderijbedrijven gelden tevens vaste afstandseisen. Deze eisen zijn
gebaseerd op en komen overeen met de vaste afstanden zoals opgenomen in de Wgv.
3.1.9.2 Situatie plangebied
De woningen in het plangebied gelden als geurgevoelig in de definitie van de Wet geurhinder en
veehouderij. Het meest nabij gelegen agrarische bedrijf is gelegen aan de Tibbensteeg 3, ten
zuiden van de kern Hoonhorst. Dit agrarisch bedrijf ligt op circa 300 meter afstand tot het
plangebied.
Binnen de gemeente Dalfsen is sinds 26 september 2014 een gemeentelijke geurverordening
van kracht. Deze verordening is genaamd "Geurverordening gemeente Dalfsen". In artikel 2
'Veehouderijen zonder geuremissiefactoren' van deze verordening is opgenomen dat de
minimale afstand van een bestaande veehouderij tot een geurgevoelig object in de gemeente
Dalfsen binnen de bebouwde kom 50 meter moet bedragen en buiten de bebouwde kom 25
meter moet bedragen. Aan deze afstand wordt ruimschoots voldaan. Ter plaatse van het
plangebied is een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te verwachten. Omgekeerd wordt het
agrarisch bedrijf niet in haar werkzaamheden beperkt, temeer omdat er meerdere woningen op
kortere afstand van het plangebied liggen dan onderhavige woningen.
3.1.9.3 Conclusie
Het aspect geur vormt geen belemmering voor de in dit bestemmingsplan besloten
ontwikkeling.
3.1.10 Verkeerssituatie
3.1.10.1

Algemeen
Bij het opstellen van bestemmingsplannen moet rekening worden gehouden met de
verkeersgeneratie en parkeerbehoefte die ontstaat door een nieuwe ontwikkeling. Hiertoe
worden doorgaans berekeningen uitgevoerd op basis van de publicatie 'Toekomstbestendig
parkeren, publicatie 381 (december 2018)' van het CROW. De gemeente Dalfsen beschikt
echter over een eigen nota parkeernormen (Kadernota Parkeernormen Dalfsen 2020). Voor de
berekening van de parkeerbehoefte is hier bij aangesloten. Voor de berekening van de
verkeersgeneratie geeft deze nota geen cijfers. Daarom is voor deze berekening aangesloten bij
de CROW.
Bij het gebruik van kencijfers moet rekening worden gehouden met onder meer de
bereikbaarheidskenmerken van de locatie.
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:
Functie: ‘Woningen’. Binnen de hoofdgroep ‘wonen’ zijn de kencijfers gekoppeld aan het
type woning in combinatie met het prijssegment. In dit geval wordt alleen uitgegaan van
'Koop, appartement, goedkoop';
Verstedelijkingsgraad: niet stedelijk (Bron: CBS Statline);
Stedelijke zone: rest bebouwde kom.
De gemiddelde parkeerbehoefte en verkeersgeneratie zijn bij de te onderscheiden woningtypen
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als volgt:
Koop, appartement,
goedkoop
Gemiddeld
Parkeerbehoefte

1,6

Verkeersgeneratie

5,6

3.1.10.2

Parkeerbehoefte
Uitgaande van de hiervoor genoemde uitgangspunten is er sprake van een parkeerbehoefte van
afgerond (1,6*9=) afgerond 15 parkeerplaatsen.
In dit geval worden er op het eigen terrein 12 parkeerplaatsen aangelegd. Daarnaast zijn er
tegenover het plangebied in het openbaar gebied nog eens 3 parkeerplaatsen gelegen, die
kunnen worden gebruikt ten behoeve van deze ontwikkeling. In afbeelding 4.1 is dit zichtbaar.
Hiermee wordt voldaan aan de parkeernorm.

3.1.10.3

Verkeersgeneratie
De nieuwe invulling van het plangebied als woonlocatie levert een totale verkeersgeneratie op
van afgerond 51 vervoersbewegingen per weekdagetmaal. De omliggende wegen zijn van
voldoende om deze beperkte toename aan verkeer te kunnen verwerken. Het plangebied wordt
daarnaast met twee in- en uitritten ontsloten op de Lage Weide, zodat het verkeer rond kan
rijden en er een veilige situatie ontstaat. Overigens ligt de planologische toename aan
verkeersgeneratie lager, aangezien het plangebied reeds een vrijstaande woning mogelijk
maakt.
Geconcludeerd wordt dat de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling geen onevenredige
toename van de verkeersdruk met zich meebrengt.

3.1.10.4

Ontsluiting
Zoals aangegeven wordt het plangebied met twee in- en uitritten ontsloten op de Lage Weide.
Vanuit verkeerskundig oogpunt zijn er geen bezwaren tegen de hiervoor genoemde
ontwikkeling. Dit temeer omdat er voldoende ruimte is om een overzichtelijke en verkeersveilige
ontsluiting te realiseren.

3.1.10.5

Conclusie
Vanuit verkeerskundig oogpunt zijn er geen bezwaren tegen de in dit bestemmingsplan
besloten ontwikkeling.

3.1.11 Water
3.1.11.1

Watertoets
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is
een watertoets verplicht bij gemeentelijke bestemmingsplannen en projectafwijkingsbesluiten.
De watertoets is een procesinstrument, waarbij het waterschap en de initiatiefnemer
(gemeente) onderlinge afstemming zoeken.

3.1.11.2

Relevant beleid
Er zijn veel beleidstukken over water vastgesteld. Zowel de provincie, het waterschap als de
gemeente stellen waterbeleid vast. De belangrijkste kaders zijn de Omgevingsverordening en
–visie van de provincie Overijssel, het Waterbeheersplan 2016 – 2021 van het waterschap
Drents Overijsselse Delta, het gemeentelijk rioleringsplan en het Waterplan van de gemeente
Dalfsen.
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3.1.11.3

Invloed op de waterhuishouding
Binnen dit project worden niet meer dan 10 wooneenheden/ geen wooneenheden gerealiseerd.
De toename van het verharde oppervlak bedraagt niet meer dan 1500 m2. Het plangebied
bevindt zich niet binnen een beekdal, primair watergebied of een stedelijk watercorridor. Binnen
het plangebied is geen sprake van (grond)wateroverlast. Planspecifiek maken
Voor de aanleghoogte wordt een ontwateringsdiepte geadviseerd van minimaal 80 centimeter.
Dit is de afstand tussen de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) en het maaiveld. Bij
het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een geringere ontwateringsdiepte. Om
wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te voorkomen wordt geadviseerd om een
drempelhoogte van 20 à 30 centimeter boven het straatpeil te hanteren. Ook voor lager,
beneden het maaiveld, gelegen ruimtes (kelders, parkeergarages) moet aandacht worden
besteed aan het voorkomen van wateroverlast door onder andere te voorkomen dat afstromend
hemelwater vanaf het straatoppervlak naar binnen kan stromen. Bij de aanleg van
kelderconstructies dient aandacht te worden geschonken aan de toepassing van waterdichte
materialen en constructies.
In de volgende tabel is kort de relevantie van de waterhuishoudkundige aspecten aangegeven.
Waterhuishoudkundig
aspect

Relevantie

Toelichting

Riolering en afvalwaterketen

het afvalwater en rioolwater
wordt gescheiden afgevoerd.

Wateroverlast
(oppervlaktewater)

Regenwater kan worden
opgevangen in de openbare
ruimte. Hiervoor is genoeg
groene ruimte aanwezig. Er
treedt geen wateroverlast op bij
woningen of andere kwetsbare
functies.

Grondwateroverlast

Voorzover bekend is er geen
sprake van grondwateroverlast

Grondwaterkwaliteit

Zoals is gebleken uit het
bodemonderzoek. is er in het
grondwater, met uitzondering
van licht verhoogde gehalten
aan chroom en zink, geen
gehaltenaangetoond boven de
streefwaarden. De
aangetoonde gehalten aan
chroom en zink overschrijden
de streefwaarden, maar blijven
beneden de tussenwaarden.
De kwaliteit is daarmee op
orde

Verdroging

Voorzover bekend is er geen
sprake van verdroging

Inrichting/beheer en onderhoud

De gemeenschappelijke
groene ruimte wordt door de
bewoners gezamenlijk
onderhouden.
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3.1.11.4

Voorkeursbeleid hemel- en afvalwater
Bij de afvoer van overtollig hemelwater is het landelijk beleid dat het afstromend hemelwater ter
plaatse in het milieu moet worden gebracht, dat wil zeggen lozen in de bodem (infiltratie) of in
het oppervlaktewater. Het waterschap heeft de voorkeur om het hemelwater, daar waar
mogelijk, te het infiltreren in de bodem. Oppervlakkige afvoer naar de infiltratievoorziening en
infiltratie via wadi's geniet daarbij de voorkeur. Als oppervlakkige infiltratie niet mogelijk is, is
ondergrondse infiltratie door middel van bijvoorbeeld een infiltratieriool (IT-riool) of
infiltratiekratten een optie. Als infiltratie niet mogelijk is, kan hemelwater via een bodempassage
worden geloosd op oppervlaktewater. De afvoer van overtollig hemelwater uit het plangebied
mag, ongeacht de toegepaste methode, niet tot wateroverlast leiden op aangrenzende percelen.
Schoon hemelwater (bijvoorbeeld vanaf dakoppervlakken) kan direct worden afgevoerd naar
oppervlaktewater. Speciale aandacht wordt besteed aan duurzaam bouwen en een duurzaam
gebruik van de openbare ruimte om een goede kwaliteit van het afgekoppelde hemelwater te
garanderen.

3.1.11.5

Watertoetsproces
Via www.dewatertoets.nl is het Waterschap Drents Overijsselse Delta op de hoogte gebracht
van het plan. De korte procedure is van toepassing. Het Waterschap Drents Overijssel gaat
akkoord met het plan, wanneer rekening wordt gehouden met de hiervoor genoemde aspecten
en een watervergunning wordt aangevraagd. Hiermee is het watertoetsproces goed doorlopen.

3.1.11.6

Overstromingsrisicoparagraaf
Het plangebied ligt in een 'Overstroombaar gebied'. Onder overstroombaar gebied verstaan we
gebieden die normaal gesproken niet onder water staan, maar kunnen overstromen (tijdelijk
onder water staan) als gevolg van een extreme gebeurtenis. Het gaat zowel om buitendijkse
gebieden die bij hoogwater overstromen (bijvoorbeeld uiterwaarden) als om de beschermde
gebieden achter de dijk (binnendijkse gebieden) die alleen bij een calamiteit onder water komen
te staan.
Volgens de viewer van de provincie Overijssel ligt het plangebied in overstroombaar gebied (zie
afbeelding 3.3).

Afbeelding 3.3: Overstromingsrisico (Bron: Provincie Overijssel)
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Ruimtelijke plannen die betrekking hebben op het 'Overstroombaar gebied' voorzien alleen in
nieuwe stedelijke functies binnen deze gebieden als in het betreffende plan zodanige
voorwaarden worden gesteld dat de veiligheid ook al lange termijn voldoende is gewaarborgd. De
toelichting op ruimtelijke plannen die betrekking hebben op deze gebieden, voorzien in een
overstromingsrisicoparagraaf die inzicht biedt in:
De risico's bij overstroming.
De maatregelen en de voorzieningen die worden getroffen om deze risico's te voorkomen
dan wel te beperken.
Maximale waterdiepte tijdens een overstroming en de kans op een overstroming
Uit de risicokaart blijkt dat de kans op een overstroming klein is. Overstromingen als
gevolg van gebeurtenissen hebben een kleine kans van optreden tijdens een mensenleven. In
beschermde gebieden gaat het om overstromingen als gevolg van het doorbreken van
waterkeringen die hoogwaterstanden met een kans van 1/1000 tot 1/10.000 per jaar veilig
moeten kunnen keren (wettelijke beschermingsnorm). Voor de betreffende locatie blijkt uit de
risicokaart dat een waterhoogte tot 1 meter kan optreden. In afbeelding 3.4 is dit weergegeven.

Afbeelding 3.4: Waterhoogte bij een overstroming (Bron: Risicokaart.nl)

Beschikbare tijd voor evacuatie/noodmaatregelen
In het LIWO (Landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen is te zien dat de circa 5-10
dagen gewaarschuwd kan worden voor een (verhoogd risico op) overstroming. Afhankelijk van
waar het fout gaat is er na een dijkdoorbraak minder tijd voor evacuatie, op de locatie kan
binnen 1 dag water staan. Binnen 1 dag kan 80% van het gebied geëvacueerd worden.
Maatregelen
Bij nieuwe ontwikkelingen is het gewenst dat tijdig wordt nagedacht over voorzieningen dan wel
maatregelen die kunnen worden getroffen waarbij eventuele risico's en nadelige effecten van een
overstroming kunnen worden beperkt. Het betreft ook een stuk bewustwording dat bouwen in
risicovolle gebieden bepaalde risico's met zich meebrengt en dat hier adequaat mee
omgesprongen dient te worden. Bij de ontwikkeling van het plangebied dient rekening te worden
gehouden met mogelijke overstroming(en).
Voor het onderhavige plan worden de navolgende voorzieningen/maatregelen toegepast:
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Voldoende hoog aanbrengen vloerpeil
Aansluiting plangebied op dichtstbijzijnde weg zodat bereikbaarheid gewaarborgd blijft.
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Hoofdstuk 4
4.1

Planbeschrijving

Algemeen
In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze de binnen het plangebied voorkomende
functies in het bestemmingsplan worden geregeld.

4.2

Beschrijving gewenste situatie
Zoals in de aanleiding is beschreven, is initiatiefnemer voornemens het plangebied te
ontwikkelen tot woongebied. Van belang bij de stedenbouwkundige opzet is dat het ontwerp
passend is in de omliggende woonomgeving en aansluit op bestaande bebouwingsstructuren.
Door oog te hebben voor deze aspecten ontstaat er een stedenbouwkundig verantwoord beeld.
De toekomstige invulling van het plangebied bestaat uit één appartementengebouw met daarin
ruimte voor negen appartementen. Gekozen is voor de realisatie van één bouwvolume. De
bouwhoogte varieert, waarbij de maximum hoogte 10 m bedraagt. Aansluitend op de pastorie
ten noorden en aansluitend op de woningen ten zuiden wordt het bouwvolume grotendeels
bepaald worden door twee bouwlagen (met bruikbare kap). Het middelste deel van het gebouw
bestaat wel uit drie bouwlagen.
De appartementen variëren in grootte tussen de 65 en 80 m2 gebruiksvloeroppervlakte. Op
begane grond komen er drie appartementen. Tevens worden hier de bergingen voor alle
appartementen gerealiseerd. Op de eerste verdieping komen vier appartementen, tot slot komen
er op de tweede verdieping nog eens twee appartementen. Het gebouw wordt voorzien van
zowel een trappenhuis als een lift, zodat de appartementen zowel voor starters als senioren
zeer geschikt zijn. Rondom de appartementen om de verdieping komt een galerij. Rondom het
gebouw komt op de begane grond een gezamenlijke binnentuin. Tevens beschikken de
appartementen op de begane grond over een eigen terras en beschikken de appartementen op
de verdieping over een balkon. het gebouw krijgt een onderdoorgang, waardoor de voor- en
achterzijde van het perceel met elkaar verbonden worden.
Het bouwvolume op de kavel wordt zodanig gesitueerd dat het zich op de bestaande pastorie
(een gemeentelijk monument) gehandhaafd wordt. Deze situering biedt ook mogelijkheden om
de parkeergelegenheid op eigen terrein, voor het gebouw, te realiseren.
Het geheel wordt landschappelijk ingepast door het planten van een beukenhaag over de gehele
kavelgrens en door het aanplanten van een aantal bomen op de kavel. Hierdoor zal het beeld
ten opzichte van de huidige situatie (een afgesloten pastorietuin) zoveel als mogelijk worden
benaderrd. De haag wordt verder in de stedenbouwkundige situatie als een verbindend element
langs de weg aangemerkt. De uiteindelijke hoogte van de haag zal circa 1,5 m bedragen.
Verder is ervoor gekozen om de aanleg van het parkeerterrein in halfverharding uit te voeren,
waardoor de dorpse en groene uitstraling goed tot uiting komt.
In afbeelding 4.1 tot en met 4.3 zijn een plattegrond en impressies opgenomen.
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Afbeelding 4.1: Overzichtsplattegrond (Bron: Architect)

Afbeelding 4.2: Impressie (Bron: Architect)

16e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, pastorietuin Hoonhorst (vastgesteld)
46

Afbeelding 4.3: Impressie (Bron: Architect)
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Hoofdstuk 5
5.1

T oelichting op de regels

Algemeen
Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en bijbehorende
verbeelding waarop de bestemmingen zijn aangegeven. Deze verbeelding kan zowel digitaal als
analoog worden verbeeld. De verbeelding en de planregels moeten in samenhang worden
bekeken.
De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:
1.
2.
3.
4.

5.1.1

Inleidende regels (begrippen en wijze van meten);
Bestemmingsregels;
Algemene regels (o.a. afwijkingsregels);
Overgangs- en slotregels.

Inleidende regels
In hoofdstuk 1 staan de inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied en
hierin staan:
Begrippen (Artikel 1)
In dit artikel zijn definities van de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. Hiermee is een
eenduidige uitleg van deze begrippen vastgelegd.
Wijze van meten (Wijze van meten)
Dit artikel geeft onder meer bepalingen waar mag worden gebouwd en hoe bepaalde afmetingen
gemeten moeten worden.

5.1.2

Bestemmingsregels
Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende
bestemmingen. De regels zijn onderverdeeld in o.a.:
a. Bestemmingsomschrijving: omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan;
b. Bouwregels: eisen waaraan de bebouwing moet voldoen (bebouwingshoogte,
bebouwingspercentage, etc.);
c. Specifieke gebruiksregels: welk gebruik van gronden en opstallen in ieder geval strijdig zijn;
d. Afwijken van de bouw- en gebruiksregels: onder welke voorwaarde mag afgeweken worden
van de aangegeven bouwregels en bestemming;
In paragraaf 5.2 worden de bestemmingen nader toegelicht.

5.1.3

Algemene regels
In hoofdstuk 3 staan de algemene regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied. Dit
hoofdstuk is opgebouwd uit:
Anti-dubbeltelregel (Artikel 5)
Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen.
Deze verdichting kan zich met name voordoen, indien een perceel of een gedeelte daarvan,
meer dan één keer betrokken wordt bij de berekening van een maximaal
bebouwingspercentage.
Algemene bouwregels (Artikel 6)
In dit artikel worden de algemene bouwregels beschreven. Deze regels gaan in op de isolatie
van gebouwen en het bouwen met een lagere EPC-norm. In het kader van isolatiemaatregelen
van gebouwen en het bouwen met een lagere EPC-norm kan in ondergeschikte mate
afgeweken worden van de geldende bouwregels.
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Algemene gebruiksregels (Artikel 7)
In dit artikel worden de algemene gebruiksregels beschreven. Deze gaat uit van de gedachte
dat het gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming met de bestemming. Dit
brengt met zich mee dat de bestemmingsomschrijving van de betreffende bestemming helder
en duidelijk moet zijn.
Algemene afwijkingsregels (Artikel 8)
In dit artikel worden de algemene afwijkingsregels beschreven. Deze regels maken het mogelijk
om op ondergeschikte punten van de regels in het bestemmingsplan af te wijken.
Algemene wijzigingsregels (Artikel 9)
In dit artikel zijn algemene wijzigingsregels opgenomen op basis waarvan burgemeester en
wethouders het plan kunnen wijzigen.
Algemene procedureregels (Artikel 10)
In dit artikel worden procedureregels voor het stellen van een nadere eis beschreven.
Overige regels (Artikel 11)
In dit artikel zijn regels gesteld ten aanzien van parkeren, laden en lossen en het vellen van
houtopstanden.
5.1.4

Overgangs- en slotregels
In hoofdstuk 4 van de regels staan de overgangs- en slotregels. In de overgangsregels is
aangegeven wat de juridische consequenties zijn van bestaande situaties die in strijd zijn met
dit bestemmingsplan. In de slotregels wordt aangegeven hoe het bestemmingsplan wordt
genoemd.

5.2

Verantwoording van de regels
Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en
welke bebouwing mag worden opgericht. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn keuzes
gemaakt over welke functies waar mogelijk gemaakt worden en is gekeken welke bebouwing
stedenbouwkundig toegestaan kan worden.
Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en
gebruiksmogelijkheden binnen het betreffende plangebied. Het bestemmingsplan is het
juridische toetsingskader dat bindend is voor de burger en overheid en geeft aan wat de
gewenste planologische situatie voor het plangebied is.
In deze paragraaf worden de gemaakte keuzes nader onderbouwd. Hierbij zullen de
bestemmingen in dezelfde volgorde als in de regels worden behandeld.
Tuin (Artikel 3)
De gronden voor de voorgevel van het woongebouw zijn tot Tuin bestemd. De voor 'Tuin'
aangewezen gronden zijn onder andere bestemd voor tuinen behorende bij de op de
aangrenzende gronden gelegen gebouwen. Met daarbij behorende bouwwerken, geen gebouw
zijnde, erven en parkeervoorzieningen.
Wonen - Woongebouw (Artikel 4)
De kavel van het woongebouw is bestemd met de bestemming Wonen - Woongebouw. Deze
gronden zijn hoofdzakelijk bestemd voor wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een
aan-huis-verbonden beroep.
Ter plaatse van het hoofdgebouw is een bouwvlak opgenomen, waarbinnen het maximaal aantal
wooneenheden en de maximum bouwhoogte op de verbeelding is aangeduid. Om het ontwerp
planologisch te borgen is de bouwhoogte specifiek per deel van het gebouw opgenomen.
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Er zijn geen specifieke regels voor vrijstaande bijgebouwen opgenomen, aangezien deze
inpandig worden gerealiseerd. Dit past binnen de woonbestemming.
Ook zijn regels voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, opgenomen. Hiervoor gelden de
volgende regels:
de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde zonder dak bedraagt voor de
voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan maximaal 1 m;
in overige gevallen bedraagt de bouwhoogte maximaal 2 m.
Tot slot zijn via een omgevingsvergunning afwijkingen van de bouwregels mogelijk en zijn in de
specifieke gebruiksregels vormen van strijdig gebruik opgenomen.
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Hoofdstuk 6

Economische uitvoerbaarheid

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de
vaststelling van het bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te
stellen. Hoofdregel is dat een exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan.
Er zijn echter uitzonderingen. Het is mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een
bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt vastgesteld indien het verhaal van kosten van de
grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van nadere eisen en regels niet
noodzakelijk is.
In het voorliggende geval is een anterieure overeenkomst gesloten tussen initiatiefnemer en de
gemeente. Hierin is tevens het risico van planschade opgenomen, zodat het kostenverhaal voor
de gemeente volledig is verzekerd. Dit brengt met zich mee dat vaststelling van een
exploitatieplan achterwege kan blijven.
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Hoofdstuk 7
7.1

Vooroverleg, inspraak en zienswijzen

Vooroverleg
Deze zogenaamde maatschappelijke uitvoerbaarheid heeft als doel om aan te tonen dat het
bestemmingsplan maatschappelijk draagvlak heeft. In deze fase heeft het Overleg ex artikel
3.1.1. Bro met diensten van rijk en provincie en met betrokken maatschappelijke organisaties
plaatsgevonden.
Het Rijk
In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die
juridische borging vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale
belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen. Dit bestemmingsplan schaadt geen nationale
belangen. Daarom is afgezien van het voeren van vooroverleg met het Rijk.
De provincie
Het plan is aan de provincie Overijssel voorgelegd. De provincie heeft op d.d. 17 maart 2021 een
positieve reactie gegeven. Het bestemmingsplan wordt als passend in het ruimtelijk beleid
gezien.
Het waterschap
Uit de waterparagraaf (3.1.11) is gebleken dat er sprake is van een korte procedure. Het
waterschap adviseert daarmee positief. Nader overleg met het waterschap wordt niet
noodzakelijk geacht. Het waterschap heeft overigens op d.d. 12 februari een advies gegeven.
Hierin is aangegeven dat het plan akkoord is en dat er vanuit wordt gegaan dat aan de
borgingseis van 10% zal worden voldaan. Dit wordt bij vergunningverlening nader uitgewerkt.
Hiermee wordt rekening gehouden met de eis van het waterschap.
Veiligheidsregio
Het plan is in het kader van vooroverleg aan de Veiligheidsregio IJsselland voorgelegd. De
veiligheidsregio heeft op d.d. 22 april 2021 een advies gegeven. Geadviseerd wordt om:
1. Bij de beoordeling van de externe veiligheidsaspecten van de buisleiding gebruik te maken
van het Eindrapport Maatregelen binnen aandachtsgebied hogedruk
aardgastransportleidingen.
2. Bij de verdere ontwikkeling van de plannen rekening te houden met de zelfredzaamheid van
de oudere doelgroep waarvoor deze appartementen worden gebouwd.
3. Te onderzoeken of de kans op een incident kan worden verkleind tot minder dan PR10-7.
Dit kan door maatregelen bij de buisleiding te treffen. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld
extra gronddekking, betonafdekking of markering van de hogedruk aardgasleiding etc.
4. Door middel van risicocommunicatie de aanwezigen op de hoogte te brengen van de
handelingsperspectieven bij een incident bij de hogedruk aardgasleiding(en).
Het advies van de veiligheidsregio wordt in het plan overgenomen. In paragraaf 3.1.5 is naar
aanleiding van het advies een nadere onderbouwing opgenomen, die ingaat op het eindrapport
maatregelen binenn aandachtsgebied hogedruk aardgastransportleidingen. Ook zal in het
vervolg van dit plan rekening gehouden worden met de zelfredzaamheid van de oudere doelgroep
en word door middels van risicocommunicatie toekomstige bewoners op de hoogte gesteld.

Reactie gemeente
1. Eindrapport Maatregelen binnen aandachtsgebied hogedruk aardgastransportleidingen.
De gemeente heeft kennis genomen van de rapportage waarin vanuit de nieuwe Omgevingswet
naar een casus is gekeken en de lessen die daaruit zijn geleerd. In de rapportage worden
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nieuwe termen geintroduceerd, zoals de house burning distance en ook een nieuw zonemodel.
Voor ontwikkelingen die na invoering van de Omgevingswet in procedure worden gebracht zal de
gemeente rekening houden met de lessen uit de genoemde rapportage. Dit bestemmingsplan
lag echter als ontwerp ter inzage en wordt in de zomer van 2021 vastgesteld. Dat betekent dat
de huidige wetgeving nog van toepassing is. Daarom nemen we kennis van het advies, maar
passen het niet bij dit plan toe.
2. Zelfredzaamheid oudere doelgroep
De plannen zijn ontwikkeld zodat er ook aanbod is voor oudere inwoners in het dorp Hoonhorst.
De wens is dan om in het dorp zelf een locatie te vinden zodat er makkelijk omgezien kan
worden naar de bewoners. Helaas ligt de plaatsgebonden risicocontour PR 10-7 van leiding
nummer A-510 volgens de kwantitatieve risicoanalyse nagenoeg geheel over het dorp
Hoonhorst. Een “veilige” en geschikte locatie voor deze doelgroep is daardoor lastig te vinden.
Het gemeentebestuur heeft alles afwegende toch voor deze locatie gekozen voor deze
doelgroep.
3. Maatregelen bij de buisleiding
Zoals in de bijlage bij het advies genoemd staat, kunnen maatregelen bestaan uit fysieke
ingrepen ter plekke van de van de aardgastransportleidingen zoals extra gronddekking of een
betonafdekking. Doordat de locatie van de leidingen buiten het plangebied ligt en in eigendom
van andere personen, vallen deze maatregelen buiten het bereik van dit plan. Een maatregel die
wel makkelijk uit te voeren is en ook de kans op een incident verkleind is het toepassen van
strikte begeleiding. Dit betekent dat er in het Kadaster een aantekening komt bij het kadastrale
perceel waar de leidingen liggen. Zodra er een “klikmelding” komt voor dit perceel dan wordt er
in plaats van kaarten de ligging van de leidingen ter plekke exact ingemeten en met linten
gemarkeerd, zodat de kans op een incident verkleind wordt. De gemeente gaat deze maatregel
organiseren.
4. Risicocommunicatie
De gemeente gaat de ontwikkelaar informeren over de aanwezige risico’s en zal de
ontwikkelaar verzoeken de informatie over risicocommunicatie bekend te maken bij de
toekomstige bewoners van de appartementen.

7.2

Inspraak
Conform de gemeentelijke inspraakverordening kan het bestuursorgaan zelf besluiten of
inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid.
In dit geval is het plan nadrukkelijk met de buurt besproken. Zo zijn de plannen op 19 en 24
september 2019 aan de directe omwonenden en de bewoners van Hoonhorst gepresenteerd. In
die planfase is een drietal varianten met een mogelijke planinvulling gepresenteerd. Uit dit
overleg met de bewoners is geen duidelijke voorkeur naar voren gekomen. Uiteindelijk is, mede
naar aanleiding van vooroverleg met de monumentencommissie, gekozen voor een verdere
uitwerking op basis van variant C. Deze variant is op 2 maart 2020 gepresenteerd aan de directe
omwonenden. Op 7 oktober 2020 is voor heel Hoonhorst een presentatieavond gehouden. De
reacties van zowel de omwonenden als de gehele bevolking van Hoonhorst op de plannen is
overwegend positief. Er zijn geen bezwaren kenbaar gemaakt.
Mede omdat er reeds met omwonenden en belanghebbenden in de buurt is gesproken over de
voorgenomen ontwikkeling, wordt er geen voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.
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7.3

Zienswijzen
Het bestemmingsplan heeft tussen 10 maarrt 2021 en 20 april 2021 voor een periode van zes
weken als ontwerp ter inzage gelegen. In deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Het
wettelijk vooroverleg is hiermee positief afgerond.
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Hoofdstuk 1
Artikel 1

Inleidende regels

Begrippen

1.1

plan:

Het bestemmingsplan '16e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016,
pastorietuin Hoonhorst, pastorietuin Hoonhorst' met identificatienummer
NL.IMRO.0148.DKernen2016hz16-vs01 van de gemeente Dalfsen.
1.2

bestemmingsplan:

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende
bijlagen.
1.3

bestemmingsplan 'Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016'

het bestemmingplan 'Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016' met
identificatienummer NL.IMRO.0148.Kernen2016-vs01 van de gemeente Dalfsen;
1.4

aanduiding:

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze
gronden.
1.5

aanduidingsgrens:

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
1.6
aan huis verbonden beroep:
a. Een beroep, niet zijnde een kapper, dat in of bij een woning en/of daarbij behorende
gebouwen uitsluitend door de bewoner wordt uitgeoefend zonder personeel of;
b. Het uitsluitend door de bewoner op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten zonder
personeel, niet zijnde detailhandel of kapsalon, in de woning en/of daarbij behorende
gebouwen, waarbij:
1. voor het bedrijf of beroep geen vergunning nodig mag zijn op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (onderdeel milieu) of een melding op grond van
het Activiteitenbesluit;
2. de woning (en bijbehorende gebouwen) in overwegende mate de woonfunctie moet(en)
behouden met een ruimtelijke uitstraling die daarbij past;
3. parkeren ten dienste van het aanhuisverbonden bedrijf of beroep uitsluitend mag op
eigen terrein;
4. het gebruik moet worden beperkt tot maximaal 30% van het vloeroppervlak van de
bebouwing maar nooit meer dan 25 m2 van de bebouwing;
onder het aanhuisverbonden beroep ook wordt gerekend een internetwinkel/webshop.
1.7

afwijken:

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van bij het plan aangegeven regels zoals
bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening.
1.8

bebouwing:

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.
1.9

bedrijf:

Een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren, inzamelen
en verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel alleen plaatsvindt als
ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop c.q. levering van ter
plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen dan wel goederen die in rechtstreeks
verband staan met de uitgeoefende handelingen.
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1.10
bestaand:
a. Met betrekking tot bebouwing: legale bebouwing die op tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een
omgevingsvergunning.
b. Met betrekking tot gebruik: het legale gebruik van grond en bebouwing, zoals aanwezig op
het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan, dan wel toegestaan krachtens
een omgevingsvergunning.
1.11

bestemmingsgrens:

De grens van een bestemmingsvlak.
1.12

bestemmingsvlak:

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
1.13

boom:

Een opgaand gewas zowel levend als afgestorven, met en dwarsdoorsnede van de stam van
minimaal 30 cm op 1,3 m hoogte boven het maaiveld. In geval van meerstammigheid geldt de
dwarsdoorsnede van de dikste stam.
1.14

boomwaarde:

De monetaire waarde van een boom, zoals getaxeerd volgens de meest recente richtlijnen van
Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen.
1.15

bouwen:

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van
een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een
standplaats.
1.16

bouwgrens:

De grens van een bouwvlak.
1.17

bouwperceel:

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten.
1.18

bouwperceelgrens:

Een grens van een bouwperceel.
1.19

bouwvlak:

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.
1.20

bouwwerk:

Een bouwkundige constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die
hetzij direct hetzij indirect en duurzaam met de aarde is verbonden, hetzij direct of indirect
steun vindt in of op de aarde.
1.21

dak:

Iedere bovenbeëindiging van een gebouw.
1.22

dakkapel:

Een verticaal raamkozijn in een schuin dak, voorzien van eigen dak en zijwanden, welke
constructie uitsluitend als dakkapel wordt aangemerkt indien de oppervlakte van de dakkapel
geringer is dan de oppervlakte van het dakvlak.
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1.23

detailhandel:

Het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), het verkopen en/of
leveren van goederen, geen motorbrandstoffen zijnde, in hoofdzaak aan personen die die
goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een
beroeps- of bedrijfsactiviteit.
1.24

erker:

Een plat afgedekte uitbouw aan de gevel van een woning met een bouwhoogte van maximaal
0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw.
1.25

EPC

De Energie Prestatie Coëfficiënt zoals opgenomen in het Bouwbesluit.
1.26

evenement:

Elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak.
1.27

gebouw:

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt.
1.28

gevel:

bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht,
daaronder begrepen het dak;
1.29

hoofdgebouw:

Een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van
de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of
bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.
1.30

houtopstand:

Eén of meer bomen of boomvormers of andere houtachtige gewassen, mogelijk onderdeel
uitmakend van hakhout, een houtwal, een grotere (lint)begroeiing van heesters en struiken, een
beplanting van bosplantsoen, een struweel of een heg met een minimale dwarsdoornsnede van
30 cm op 1,3 m hoogte boven het maaiveld.
1.31

kunstobject:

Een object dat qua functie vooral een esthetische waarde heeft.
1.32

kunstwerk:

Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voor civieltechnische en/of infrastructurele doeleinden,
zoals een brug, een dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct of een sluis, dan wel een
daarmee gelijk te stellen voorziening.
1.33

landschappelijke waarde:

De aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door de waarneembare verschijningsvorm
van dat gebied.
1.34

luifel:

Een constructie bestaande uit een dak met maximaal 1 zijwand.
1.35

maaiveld:

De gemiddelde hoogte van het bestaande terrein grenzende aan de gevels.
1.36

nadere eis:

Een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6, lid 1 onder d van de Wet ruimtelijke ordening.
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1.37

normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden:

Werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de gronden,
waaronder begrepen de handhaving dan wel de realisering van de bestemming.
1.38

omgevingsvergunning:

Vergunning voor activiteiten als genoemd in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.
1.39

overig bouwwerk:

Een bouwkundige constructie van enige omvang, geen gebouw zijnde, die direct en duurzaam
met de aarde is verbonden.
1.40

pand:

De kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid
die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.
1.41
peil:
1. De kruin van de dichtstbij gelegen weg, als de (voor)gevel van het gebouw of het bouwwerk,
geen gebouw zijnde, geheel of gedeeltelijk is gelegen op een afstand van 10 m of minder
van die weg;
2. De gemiddelde hoogte van het aan het bouwwerk aansluitende maaiveld vóór het bouwrijp
maken, als de (voor)gevel van het gebouw of het bouwwerk, geen gebouw zijnde, is gelegen
op een afstand van meer dan 10 m van de dichtstbij gelegen weg;
3. Indien het bepaalde onder 1 of 2 niet voldoende concreet is te bepalen, het door of namens
burgemeester en wethouders aan te geven peil.
1.42

permanente bewoning:

Bewoning van een ruimte als hoofdverblijf.
1.43

seksinrichting:

De voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van
erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan:
een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, een
seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar.
1.44

vellen:

Rooien, kappen, verplanten, snoeien van meer dan 20% van de kroon of het wortelgestel, met
inbegrip van kandelaberen, het verrichten van handelingen, zowel boven- als ondergronds, die de
dood, ernstige beschadiging of ernstige ontsiering van de houtopstand ten gevolge kunnen
hebben. Regulier onderhoud zoals het periodiek vellen van hakhout en noodzakelijk beheer aan
knotbomen, gekandelaberde bomen of leibomen valt hier niet onder.
1.45

voorgevel:

De naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, als een perceel met meerdere zijden aan
een weg grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel.
1.46

wonen:

Het gehuisvest zijn in een woning;
1.47

woongebouw:

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen
woningen omvat met één of meer gemeenschappelijke toegangen en dat qua uiterlijke
verschijningsvorm als een eenheid kan worden beschouwd;
1.48

woning:

Een complex van ruimten dat dient voor de zelfstandige huisvesting van één afzonderlijk
huishouden. Bed & breakfast is toegestaan.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1

Gebouwen en bouwwerken

2.1.1

Afstand tussen gebouwen:

De kortste afstand tussen de buitenwerkse maten van de gebouwen.
2.1.2

De bouwhoogte van een bouwwerk:

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk, met
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen
bouwonderdelen.
2.1.3

De inhoud van een bouwwerk:

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van
de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken.
2.2

Ondergeschikte bouwdelen

Bij het meten worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen,
gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, liftschaften, airco kasten, gevel- en
kroonlijsten, luifels, balkons, dakkapellen en overstekende daken buiten beschouwing gelaten,
mits de overschrijding van buitenwerkse maten, bouwvlak- of bestemmingsgrenzen niet meer
dan 1 m bedraagt.
2.3

Maatvoering

Alle maten zijn tenzij anders aangegeven:
a.
b.
c.
d.
e.

voor lengten in meters (m);
voor oppervlakten in vierkante meters (m²);
voor inhoudsmaten in kubieke meters (m³);
voor verhoudingen in procenten (%);
voor hoeken/hellingen in graden (º).

2.4

Meten

Bij de toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van de aangegeven lijn.
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Hoofdstuk 2
Artikel 3

Bestemmingsregels

Tuin

3.1

Bestemmingsomschrijving

De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. tuin behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen gebouwen;
met daarbij behorende bouwwerken, geen gebouw zijnde, erven, in- en uitritten en
parkeervoorzieningen.
3.2

Bouwregels

Op de voor Tuin bestemde gronden mogen alleen bouwwerken, geen gebouw zijnde, voor de
bestemming worden gebouwd.
3.2.1

Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, zonder dak geldt een maximale bouwhoogte van 1 m.
3.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van
de bebouwing voor:
a.
b.
c.
d.
e.

een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
een goede milieusituatie;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
de verkeersveiligheid;
de sociale veiligheid.

3.3.1

Procedure

Voor een besluit tot nadere eis geldt de in Artikel 10 lid 10.1 vermelde
voorbereidingsprocedure.

16e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, pastorietuin Hoonhorst (vastgesteld)
9

Artikel 4

Wonen - Woongebouw

4.1

Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen - Woongebouw aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan huis verbonden beroep;
b. waterhuishoudkundige voorzieningen;
met daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouw zijnde, tuinen,
parkeervoorzieningen en erven;
4.2

Bouwregels

4.2.1

Hoofdgebouwen

Voor een hoofdgebouw gelden de volgende regels:
a. een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. woningen dienen gestapeld te worden gebouwd, met dien verstande dat het maximum
aantal wooneenheden niet meer bedraagt dan het ter plaatse van de
maatvoeringsaanduiding 'maximum aantal wooneenheden' aangegeven aantal;
c. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan de ter plaatse van de maatvoeringsaanduiding
'maximum bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte.
4.2.2

Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, zonder dak gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde zonder dak bedraagt voor de
voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan maximaal 1 m;
b. in overige gevallen bedraagt de bouwhoogte maximaal 2,5 m.
4.3

Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van
de bebouwing voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
een goede woonsituatie;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
de verkeersveiligheid;
de brandveiligheid;
de externe veiligheid;
de sociale veiligheid.

4.3.1

Procedure

Voor een besluit tot nadere eis geldt de in Artikel 10 lid 10.1 vermelde
voorbereidingsprocedure.
4.4

Afwijken van de bouwregels

4.4.1

Bevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde
in:
a. lid 4.2.1 onder c en toestaan dat de bouwhoogte van een hoofdgebouw wordt vergroot met
maximaal 2 m;
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4.4.2

Afwegingskader

Een in lid 4.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan alleen worden verleend als geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
een goede woonsituatie;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
de verkeersveiligheid;
de brandveiligheid;
de externe veiligheid;
de sociale veiligheid.

4.5

Specifieke gebruiksregels

4.5.1

Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en opstallen voor een bedrijf.
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Hoofdstuk 3
Artikel 5

Algemene regels

Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere
bouwplannen buiten beschouwing.

16e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, pastorietuin Hoonhorst (vastgesteld)
12

Artikel 6

Algemene bouwregels

6.1

Isolatie van gebouwen

De in de bouwregels van de bestemmingen opgenomen maximale maten, afmetingen,
percentages mogen tot maximaal 10% van die maten, afmetingen en percentages worden
vergroot ten behoeve van isolatiemaatregelen van gebouwen die uitgaan boven de in wettelijke
normering. Het maximum van 10%-afwijking mag uitsluitend worden toegepast bij EPC-waarde
die niet hoger is dan 0. Tot 5% afwijking is toegestaan bij een EPC-waarde van maximaal 0,2.
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de plaats en vormgeving van de
isolatiemaatregelen ten behoeve van het behoud van de karakteristiek van gebouwen.
Deze regels zijn niet van toepassing als de wettelijke normering een lagere EPC-waarde vereist
dan in dit artikel is genoemd.
6.2

Bouwen met een lagere EPC-norm dan de wettelijke norm

In afwijking van de bouwregels in de bestemmingen mag de oppervlakte van gebouwen worden
vergroot als volgt:
met 5 m2 ten opzichte van de maximale oppervlakten van bijbehorende bebouwing indien de
verblijfsruimten van alle bijbehorende bebouwing op een bouwperceel worden gebouwd dan
wel uitgevoerd met EPC=0,2;
met 20 m2 indien alle gebouwen op het bouwperceel met EPC=0 worden uitgevoerd.
Deze regels zijn niet van toepassing als de wettelijke normering een lagere EPC-waarde vereist
dan in dit artikel is genoemd.
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Artikel 7

Algemene gebruiksregels

7.1

Toegestaan gebruik binnen bestemmingen

a. In de bestemmingen zijn de bouw en gebruik van installaties voor de opwekking en levering
van duurzame energie zoals zonnepanelen, windturbines en Warmte-Koude opslag (WKO)
voor eigen gebruik of ten behoeve van de omliggende functies begrepen onder de volgende
voorwaarden:
de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 1,5 m boven het dak van een gebouw;
de kleurstelling van zonnepanelen op een hellend dakvlak dient zwart, donkergrijs
of antraciet te worden te worden uitgevoerd waar ook de randen van de voorziening
donker uitgevoerd moeten worden;
de plaatsing van zonnepanelen en WKO-installaties mogen ook op de grond
geplaatst te worden met dien verstande dat deze op het achtererf worden geplaatst
of zo geplaatst worden dat ze niet of beperkt zichtbaar zijn vanaf de openbare weg;
de plaatsing van windturbines dient uitsluitend op gebouwen plaats te vinden;
een windturbine dient dezelfde kleurstelling te hebben als het gebouw/dak waarop
het geplaatst is. De kleur wit en andere felle of reflecterende kleuren zijn
uitgesloten. Uitgangspunt is dat windturbines zo onopvallend mogelijk dient te
worden geplaatst. Het individuele dak en andere architectonische elementen op het
dak blijven herkenbaar;
een windturbine en de bijbehorende drager, techniek en bekabeling zijn zo veel
mogelijk geïntegreerd.
windturbines zijn, anders dan op grond van het gestelde in Artikel 8, niet
toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - windturbine uitgesloten'
b. burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van plaatsing
kleurstelling en vormgeving van deze voorzieningen en voor windturbines
maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van milieueisen zoals de maximale geluidnorm of
lichthinder;
c. In afwijking van artikel 12 lid 1 onderdeel b Woningwet en artikel 2.10 eerste lid onderdeel d
Wabo gelden voor de bouwwerken genoemd in sub a geen andere welstandseisen dan
opgenomen in deze bepaling.
7.2

Strijdig gebruik

7.2.1

Strijdig gebruik

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of
tot een doel, in strijd met de bestemming(en).
Gebruik in strijd met de bestemming is in ieder geval:
a. het gebruiken of het laten gebruiken van gebouwen voor een seksinrichting;
b. het aankoppelen van hemelwaterafvoerleidingen op het openbaar vuilwaterriool.
c. het gebruik van een plat dak op een hoofdgebouw ten behoeve van een dakterras.
7.2.2 Uitzondering strijdig gebruik
a. Gebruik is niet in strijd met de bestemming, als het gaat om het gebruiken of het laten
gebruiken van gronden voor kortstondige, incidentele evenementen, festiviteiten en
manifestaties, als daardoor volgens een wettelijk voorschrift vergunning, ontheffing, afwijking
of vrijstelling vereist is en deze is verleend.
b. Gebruik is niet in strijd met de bestemming, als het gaat om bestaand gebruik
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Artikel 8

Algemene afwijkingsregels

8.1

Afwijkingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van:
a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot maximaal 10% van
die maten, afmetingen en percentages;
b. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot maximaal 15% van
die maten, afmetingen en percentages en maximaal 15% vergroten van een bouwvlak voor
het bouwen met EPC=0 dan wel 10% bij lager dan EPC=0,2 waarbij ook andere
verduurzamingsmaatregelen die niet bij wet worden voorgeschreven, waarbij de mate van
verduurzaming bepalend is voor het toe te kennen afwijkingspercentage. Deze regels
gelden uitsluitend zo lang de wettelijke normering nog niet zijn aangepast aan
bovengenoemde EPC-waarden. Deze regels zijn niet van toepassing als de wettelijke
normering een lagere EPC-waarde vereist dan in dit artikel is genoemd.
c. de regels ten behoeve van het bouwen van duurzame voorzieningen voor eigen gebruik of
ten behoeve van de omliggende functies onder de volgende voorwaarden en
afwegingscriteria:
1. de bouwhoogte van een windturbine bedraagt dan 1,8 meter boven de bestaande
bouwhoogte van die bouwwerken. Op bedrijfsterreinen kan een hogere bouwhoogte ten
behoeve van grotere windturbines worden opgenomen tot maximaal 5 m;
2. de voorzieningen mogen binnen de aanduiding 'overige zone - windturbine uitgesloten'
uitsluitend worden gebouwd indien deze niet of slechts in zeer beperkte mate zichtbaar
zijn vanaf de openbare weg of openbaar groen;
3. voorzieningen op een terrein dienen aan te sluiten bij de bestaande bebouwing en
landschappelijk te worden ingepast;
d. de bestemmingsregels en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting
van wegen onderling in beperkte mate wordt aangepast, als de verkeersveiligheid en/of
-intensiteit daartoe aanleiding geven;
e. de bestemmingsregels met het oog op de aanpassing aan de werkelijke afmetingen van het
terrein, als de structuur van het plan niet wordt aangetast, de belangen van derden in
redelijkheid niet worden geschaad en de omgevingsvergunning gewenst en noodzakelijk is
voor de juiste realisering van het plan;
f. de bestemmingsregels voor de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde en
toestaan dat de bouwhoogte van de bouwwerken geen gebouwen zijnde wordt vergroot tot
maximaal 10 m;
g. de bestemmingsregels ten aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen
zijnde en toestaan dat de bouwhoogte van kunstwerken en van zend-, ontvang- en/of
sirenemasten wordt vergroot tot maximaal 40 m;
h. de bestemmingsregels en toestaan dat de grenzen van het bouwvlak naar de buitenzijde
worden overschreden door:
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen;
2. gevel- en kroonlijsten, overstekende daken;
3. (hoek)erkers over maximaal 2/3 van de gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons
en galerijen;
waarbij de bouwvlakgrens met maximaal 1,5 m wordt overschreden;
i. de bestemmingsregels over de afstand van uitbouwen tot aan de voorgevel en het verlengde
daarvan voor het bouwen van (hoek)erkers, waarbij de diepte van de (hoek-)erker, gemeten
uit de zijgevel, niet groter is dan 1,5 m;
j. de bestemmingsregels over de maximale bouwhoogte van gebouwen en toestaan dat de
bouwhoogte van de gebouwen wordt vergroot voor plaatselijke verhogingen, zoals
schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen.
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8.1.1

Afwegingskader

Een in lid 8.1 genoemde afwijkingsmogelijkheid kan alleen worden toegepast als geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:
a.
b.
c.
d.
e.

een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
een goede milieusituatie;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
de verkeersveiligheid;
de sociale veiligheid.
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Artikel 9

Algemene wijzigingsregels

9.1

Algemeen

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat enige bestemming wordt
gewijzigd in de bestemming Verkeer, Tuin of Groen, conform het bestemmingsplan 'Chw
bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016' mits:
a. deze wijziging naar de bestemming Verkeer uitsluitend wordt toegepast voor incidentele
verbredingen, bochtafsnijdingen en dergelijke van wegen en paden;
b. na toepassing van de wijzigingsbevoegdheid de regels behorende bij de betreffende
bestemming van overeenkomstige toepassing zijn;
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de
woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden;
d. aansluiting wordt gezocht bij de bestaande bebouwingsstructuur;
e. de waterhuishouding niet wordt verstoord.
9.2

Afkoppelingsverplichting

1. Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door het opnemen van een
aanduiding op de verbeelding waarvoor de volgende gebruiksregels kunnen gaan gelden:
a. het is verboden een hemelwaterafvoerleiding aangesloten te houden op het openbaar
vuilwaterriool;
b. het is verboden om vrijkomende grondwater bij drainage op te pompen of op andere
wijze te onttrekkingen;
met dien verstande dat burgemeester en wethouders nadere instructies kunnen geven ten
aanzien van de wijze van afkoppeling;
2. De onder 1 genoemde regels hebben geen betrekking op inrichtingen in de zin van de Wet
milieubeheer en op de openbare weg;
3. Bij toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid wordt rekening gehouden met het
gemeentelijk rioleringsplan;
4. Bij toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid of met een omgevingsvergunning kan het
bevoegd gezag percelen uitsluiten van de onder 1 genoemde verplichtingen tot afkoppelen
indien van de eigenaar van het bouwwerk, open erf of terrein redelijkerwijs geen andere
wijze van afvoer van het hemelwater kan worden gevergd.
5. Bij toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid worden in ieder geval in de toelichting
meegenomen:
a. het leveren van bijstand bij afkoppeling door of vanwege de gemeente;
b. de noodzaak van gedeeltelijke of gehele compensatie voor te verwachten gevolgen;
c. een termijnstelling voor de afkoppeling;
6. Deze regels zijn gebaseerd op artikel 10.32a Wet milieubeheer. Met het oog op de verbrede
reikwijdte van dit bestemmingsplan en de mogelijkheid om ook andere regels op te nemen
met betrekking tot een goede fysieke leefomgeving is het overgangsrecht zoals opgenomen
in Artikel 12 niet van toepassing op de verboden genoemd in lid 1.
7. Deze wijzigingsbevoegdheid treedt in de plaats van de Verordening afvoer hemelwater en
grondwater.
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Artikel 10
10.1

Algemene procedureregels
Procedure nadere eis

Voor het stellen van een nadere eis geldt de volgende voorbereidingsprocedure:
a. een ontwerpbesluit ligt, met bijhorende stukken, gedurende twee weken ter inzage;
b. de onder a genoemde termijn wordt vooraf bekend gemaakt in één of meer dag-, nieuws of
huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze;
c. de bekendmaking vermeld de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen binnen de onder
a genoemde termijn;
d. burgemeester en wethouders brengen de indieners van een zienswijze op de hoogte van de
beslissing over de zienswijze.
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Artikel 11

Overige regels

11.1

Vellen van houtopstanden

11.1.1 Kapverbod
Het is verboden om zonder omgevingsvergunning een houtopstand te vellen of te doen vellen
die:
a. staan vermeld in de in de lijst "Monumentale en waardevolle niet -gemeentelijke bomen
binnen de bebouwde kom" volgens “Beleidsregels houtopstanden gemeente Dalfsen 2017”
en diens rechtsopvolgers;
b. eigendom zijn van de gemeente Dalfsen;
c. die liggen buiten de bebouwde kom volgens artikel 4.1, sub a Wet natuurbescherming
(voorheen Boswet) vastgestelde grenzen.
11.1.2 Afwegingskader omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning als bedoeld in lid 11.1.1 wordt geweigerd als de belangen van de
verlening niet opwegen tegen het belang van behoudt van de houtopstand op basis van één of
meer van de volgende waarden:
a.
b.
c.
d.
e.

natuur- en milieuwaarden;
landschappelijke waarden;
cultuurhistorische en archeologische waarden;
waarden van stads- en dorpsschoon;
waarden voor recreatie en leefbaarheid.

11.1.3 Uitzondering kapverbod
Het in lid 11.1.1 opgenomen verbod geldt niet voor:
a. coniferen, dennen, ceders, lariksen, niet geknotte wilgen, niet geknotte populieren,
lijsterbessen, sierkersen, sierappels, sierperen;
b. berken, elzen en meidoorns voor zover ze deel uitmaken van een rijbeplanting van minder
dan zes bomen of singelbeplanting van maximaal 2,5 m breed en 5 m lang;
c. vruchtbomen en windschermen om boomgaarden;
d. fijnsparren, niet ouder dan 12 jaar, die als kerstboom worden geteeld;
e. kweekgoed;
f. houtopstanden die bij wijze van dunning geveld moeten worden;
g. houtopstanden waarvan instandhouding volgens boomdeskundige maatstaven niet langer
verantwoord is ter voorkoming van letsel of schade en/of de houtopstand moet worden
geveld krachtens de Plantenziekenwet, mits hiervoor toestemming is gegeven door het
college van burgemeester en wethouders;
Waarbij deze uitzondering niet geldt voor houtopstanden die in het kader van de in lid 11.1.4
opgenomen herplantplicht of andere (private)overeenkomst met een bestuursorgaan zijn
aangeplant.
11.1.4 Herplantplicht
Het bevoegd gezag kan bij de omgevingsvergunning als bedoeld in lid 11.1.1 en de
toestemming als bedoeld in artikel 11.1.3 een herplantplicht en/of vergoeding van de
Boomwaarde volgens de “Beleidsregels houtopstanden gemeente Dalfsen 2017” en diens
rechtsopvolger opleggen hierbij geldt dat:
a. de herplantplicht of de Boomwaarde door het college van burgemeester en wethouders
wordt toegepast volgens de “Beleidsregels houtopstanden gemeente Dalfsen 2017” en
diens rechtsopvolger zoals deze gelden op het moment van indiening van de aanvraag om
een omgevingsvergunning of moment van toestemming volgens lid 11.1.3 of uitvoering van
het vellen van de houtopstand;
b. Deze herplant- of vergoedingsverplichting kan ook worden gesteld als het vellen al zonder
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de benodigde vergunning en/of toestemming volgens lid 11.1.3 is uitgevoerd.
11.2

Parkeer, laad- en losruimte

11.2.1 Parkeerruimte
a. Indien het beoogde gebruik van een bouwwerk aanleiding geeft tot een te verwachten
behoefte aan ruimte voor het parkeren of stallen van auto's of fietsen, wordt een
omgevingsvergunning voor het bouwen uitsluitend verleend indien in of op het bouwwerk dan
wel op het onbebouwde terrein dat bij het bouwwerk hoort, wordt voorzien in die behoefte.
Daarbij mag rekening worden gehouden met gecombineerd gebruik van parkeerplaatsen.
b. Bij de toepassing van het bepaalde onder a worden de beleidsregels in acht genomen zoals
opgenomen in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan van de gemeente Dalfsen
(2016-2026) waarbij geldt dat indien gedurende de planperiode een nieuwe versie van het
gemeentelijk verkeers- vervoersplan of de kencijfers parkeren en verkeersgeneratie van het
CROW, voor zover daarnaar in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan wordt verwezen,
wordt vastgesteld, deze nieuwe versie in acht wordt genomen.
c. Bij het bepaalde onder a wordt bij beoordeling van de vraag of wordt voorzien in voldoende
parkeergelegenheid alleen gelet op de toename van de parkeerbehoefte als gevolg van het
bouwplan.
11.2.2 Laad- en losruimte
Indien het beoogde gebruik van een bouwwerk aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte
aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, wordt een omgevingsvergunning voor het
bouwen uitsluitend verleend indien aan of in dat bouwwerk dan wel op het onbebouwde terrein
bij het bouwwerk wordt voorzien in die behoefte. Deze bepaling geldt niet voor bestaande
situaties, waarbij de herbouw van een gebouw zonder functiewijziging wordt beschouwd als een
bestaande situatie.
11.2.3 Afwijkingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in
lid 11.2.1 en lid 11.2.2 indien het voldoen aan die bepalingen:
a. op overwegende bezwaren stuit;
b. voor zover op andere redelijke wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte, dan wel laadof losruimte wordt voorzien.
11.2.4 Strijdig gebruik
Onder strijdig gebruik met de bestemmingen wordt in ieder geval verstaan het (laten) gebruiken
van ruimte(n) voor het bepaalde lid 11.2.1 en lid 11.2.2 anders dan voor parkeren en/of laden en
lossen, voor zover de aanwezigheid van deze ruimten krachtens deze regels nodig is.
11.3

Werking wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels van dit plan wordt verwezen, gelden zoals deze
luiden op het moment van vaststelling van het plan.
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Hoofdstuk 4
Artikel 12
12.1

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht
Overgangsrecht bouwwerken

12.1.1 Bouwen
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van
het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd,
mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
12.1.2 Afwijking
Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van lid 12.1.1 een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld
in lid 12.1.1 met maximaal 10%.
12.1.3 Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken
Lid 12.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
12.2

Overgangsrecht gebruik

12.2.1 Voortzetting strijdig gebruik
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. Behoudens voor zover uit de
Richtlijn inzake het behoud van de vogelstand en de Richtlijn inzake de instandhouding van de
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, beperkingen voortvloeien ten aanzien van ten tijde
van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand gebruik.
12.2.2 Verbod verandering strijdig gebruik
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 12.2.1, te
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
12.2.3 Verbod hervatting strijdig gebruik
Als het gebruik, bedoeld in lid 12.2.1, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten
of te laten hervatten.
12.2.4 Uitzondering op het overgangsrecht gebruik
Lid 12.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat al in strijd was met het voorheen geldende
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.
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Artikel 13

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan 16e herziening Chw bestemmingsplan Kernen
gemeente Dalfsen 2016, pastorietuin Hoonhorst
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Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door
middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgevers. Laagland Archeologie BV aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van de adviezen of het gebruik van
de resultaten van dit onderzoek.

Samenvatting
Laagland Archeologie heeft in oktober 2020 een Bureauonderzoek en Inventariserend
veldonderzoek verkennende fase uitgevoerd aan de Lage Weide te Hoonhorst. Het
onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure rondom de geplande
bouw van appartementen.
Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen.
Centraal staat daarbij de vraag of en zo ja welke archeologische resten (complextype,
datering, diepteligging en gaafheid) in het plangebied kunnen worden verwacht. Hiertoe
zijn landschappelijke, archeologische en historische bronnen geraadpleegd.
Op basis van het bureauonderzoek worden resten uit de periode Neolithicum – Late
Middeleeuwen verwacht. De geomorfologische en bodemkundige situatie in het
plangebied is niet duidelijk. Op basis daarvan kan geen accurate inschatting van de
trefkans op archeologische worden gegeven.
Het verwachtingsmodel is getoetst en aangevuld door middel van verkennend
booronderzoek. Het veldonderzoek is opgezet als een gecombineerd verkennend en
karterend booronderzoek. Bij het aantreffen van een redelijk intacte bodemopbouw
wordt direct opgeschaald naar een karterende fase. Omdat overal sprake is van een
verstoord bodemprofiel zijn alleen verkennende boringen gezet.
Het verkennende booronderzoek heeft tot doel het verwachtingsmodel te toetsen en
zonodig aan te vullen. Hiertoe zijn verspreid over het toegankelijke deel van het
plangebied verkennende boringen gezet. In dit stadium is verkennend booronderzoek
de meest efficiënte onderzoekswijze om de archeologische potentie van het plangebied
in kaart te brengen.
Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat de bodem tot in de C-horizont is verstoord.
De C-horizont ligt in verspoelde dekzanden. Er zijn geen aanwijzingen voor een
plaggendek of rivierduinzanden gezien. De kans dat het gebied nog archeologische
resten met een intacte archeologische context bevat wordt daarom laag geacht.
Op basis van de resultaten van het veldonderzoek wordt geadviseerd geen
archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied uit te voeren en het plangebied vrij te
geven voor het aspect archeologie.
De implementatie van dit advies is in handen van de bevoegde overheid, de gemeente
Dalfsen. De gemeente wordt hierin vertegenwoordigd door
Het Oversticht
Mochten tijdens de werkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden
aangetroffen, of resten waarvan redelijkerwijze kan worden vermoed dat het om
archeologische resten gaat, dan geldt op grond van de Erfgoedwet (art. 5.10) een
meldingsplicht. Dit kan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE,
www.cultureelerfgoed).
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1I

NLEIDING

1.1 AANLEIDING ONDERZOEK

De aanleiding voor het onderzoek vormt de geplande bouw van nieuwe woningen
(appartementen) aan de Lage Weide te Hoonhorst, gemeente Dalfsen (OV). Hiertoe
is een omgevingsvergunning vereist. De gemeente Dalfsen heeft een eigen
archeologiebeleid. Op basis van het bestemmingsplan dient archeologisch onderzoek
uitgevoerd te worden om aan te tonen dat eventueel aanwezige archeologische
waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad door de geplande
bouwactiviteiten. De opdrachtgever beoogt met het onderzoek de gemeentelijke
paraaf te krijgen voor het onderdeel archeologie. Aanvullende wensen zijn niet
kenbaar gemaakt.

1.2 AFBAKENING PLAN- EN ONDERZOEKSGEBIED

Het plangebied betreft de Lage Weide in Hoonhorst, gemeente Dalfsen (OV), zie
onderstaande afbeelding.
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Afbeelding 1. Ligging van het plangebied (rood) en onderzoeksgebied (blauw).
Het plangebied heeft een omvang van circa 1430 m2. Voor een beter begrip van de
bodemkundige omstandigheden en de archeologie van de planlocatie is een groter
gebied bestudeerd. Een zone van 500 m rondom het plangebied wordt voldoende
geacht om de archeologische potentie van het plangebied in kaart te brengen. Deze
zone wordt aangeduid als ‘onderzoeksgebied’.

1.3 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

1

Provincie

Overijssel

Gemeente

Dalfsen

Plaats

Hoonhorst

Beheerder/eigenaar grond

Van Pijkeren woningbouw BV

Toponiem

Lage Weide

Kadastrale
perceelnummer(s)1

DSN01-H-3360

kadastralekaart.com
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Laagland Archeologie
projectnummer
Datum conceptrapportage

HOLA201

16-10-2020

Datum definitief rapport
XY-coördinaten

212190/500065
212226/500070
212205/500024
212235/500030

Kaartblad

2

21H

Oppervlakte/lengte
Plangebied

circa 1430 m2

Datering

Neolithicum - Nieuwe Tijd

Complextype

Nietopgehoogde, individuele huisplaats

Onderzoeksmeldingsnr

4902082100

AMK-terrein

n.v.t.

Vondstmeldingsnr.

n.v.t.

Type onderzoek

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek
verkennende fase

Datum begin veldonderzoek

13-10-2020

Datum eind veldonderzoek

13-10-2020

Opdrachtgever

BJZ.nu

Goedkeuring bevoegde
overheid
Bevoegde overheid

gemeente Dalfsen

Adviseur namens bevoegde
overheid
Beheer documentatie

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Overijssel
E-depot voor de Nederlandse archeologie
Archief Laagland archeologie BV

Uitvoerder

Laagland Archeologie BV
Virulyweg 21F-G
7602 RG Almelo

Projectleider/opsteller
onderzoek

Tabel 1. Objectgegevens.

2

www.imergis.nl/htm/opentopo800.htm
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1.4 HUIDIGE SITUATIE EN TOEKOMSTIG GEBRUIK

Het plangebied is momenteel in gebruik als grasland (tuin). Het terrein bevat voor
zover bekend geen kelders of andere ondergrondse kunstwerken en er zijn geen
historisch waardevolle bouwwerken in het plangebied aanwezig.3 Er zijn plannen in
de nabije toekomst een aantal appartementen te bouwen. . Er zijn daarbij meerdere
varianten in beeld. In dit stadium is de exacte invulling van de plannen nog niet
bekend. De milieutechnische condities, huidige en eventuele nieuwe waterpeil en of
en zo ja wie de toekomstige gebruiker(s) wordt/worden zijn in dit stadium evenmin
bekend. Onderstaande afbeelding toont de huidige situatie en het
voorkeursalternatief van de nieuwe situatie.

Afbeelding 2. Huidige situatie (links) en nieuwe situatie (rechts).

1.5 GEPLANDE VERSTORING

De ingrepen vinden plaats binnen het plangebied. De diepte van de geplande
verstoring reikt vermoedelijk overwegend niet dieper dan ongeveer 100 cm –mv.
Rioleringsbuizen kunnen dieper aangelegd worden.

1.6 GEMEENTELIJK BELEID

In het Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016 (artikel 37) ligt het
plangebied in een zone met een dubbelbestemming Waarde – Archeologie 4. Hierin
is aangegeven dat archeologisch onderzoek verplicht is bij plangebieden groter dan

3

bron: gemeentelijke monumentenlijst
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500 m2, waarbij ontgravingen dieper dan 50 cm –mv plaatsvinden. De omvang van
de geplande verstoringen overschrijdt deze vrijstellingsgrenzen.

1.7 ONDERZOEKSDOEL

Het uitgevoerde onderzoek behoort tot de eerste fasen in het huidige archeologische
onderzoeksproces (zie bijlage 1). De initiatiefnemer beoogt met het hier uitgevoerde
onderzoek te voldoen aan de gemeentelijke regelgeving omtrent archeologisch
onderzoek. Het bureauonderzoek heeft tot doel een archeologisch
verwachtingsmodel op te stellen aan de hand van bestaande bronnen, en te bepalen
of en zo ja welke delen van het plangebied in aanmerking komen voor
vervolgonderzoek. Het verwachtingsmodel wordt getoetst en zo nodig aangevuld
door middel van een verkennend booronderzoek. Op grond van de resultaten van dit
onderzoek kan worden beoordeeld of en zo ja, welke vorm van vervolgonderzoek
nodig is om de archeologische waarde van het gebied te kunnen vaststellen.
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2I

NVENTARISATIE

2.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk worden de relevante landschappelijke ontwikkeling en huidige
bodemkundige situatie beschreven. Tevens wordt ingegaan op de bekende
archeologische waarden in de omgeving van het plangebied en de historische
situatie. Voor wat betreft de in de tekst genoemde archeologische perioden wordt
verwezen naar bijlage 2.

2.2 LANDSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING

Het plangebied ligt in het Overijssels-Gelderse zandgebied. Dit landschap is gevormd
tijdens de voorlaatste ijstijd (Saalien) en de laatste ijstijd (Weichselien).
Kenmerkend voor dit gebied is het dekzandlandschap, met dekzandvlakten, welvingen en –ruggen. Beken en rivieren doorsnijden dit landschap en her en der
komen grotere en kleine stuwwallen voor. Gedurende het Saalien was dit deel van
Nederland geheel met landijs bedekt dat een dikte van honderden meters kon
bereiken. Tijdens de laatste fasen van het Weichselien werd door de wind een dik
zandpakket afgezet (dekzand, behorend tot de Formatie van Boxtel, Laagpakket van
Wierden).
Uit geraadpleegde palaeogeografische kaarten (niet afgebeeld)4 blijkt dat gedurende
de laatste ijstijd (het Weichselien, 116.000 – 11.500 voor heden) het plangebied
nooit met een veenpakket van enige betekenis bedekt is geweest.
Op de geomorfologische kaart (bijlage 3) ligt het plangebied op de overgang van een
langgerekt, west-oost georiënteerd rivierduin en een vlakte van verspoelde
dekzanden. Rivierduinen zijn meestal tegen het einde van de laatste ijstijd ontstaan.
Rivierbeddingen konden tijdens het koude seizoen grotendeels droogstaan doordat
het water was vastgelegd in sneeuw en ijs. Het beddingzand was daardoor vatbaar
voor verstuiving. Langs de rivieren kwam al wel vegetatie voor, dat het zand kon
vasthouden. In de loop van de tijd ontstonden hierdoor langs de rivieren relatief
hoge duinen.
Verspoelde dekzanden zijn in de laatste fasen van de laatste ijstijd – vroeg-Holoceen
gevormd. Tijdens de vorming nam de sneeuwmassa veel dekzand op. Tijdens het
voorjaar smolt de sneeuw en kwam het dekzand weer vrij, dat daarbij in de relatief
lage gebieden werd afgezet. Deze zanden konden naderhand weer verstuiven.

4

Vos e.a., 2013.
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Op het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland), zie bijlage 4 is het langgerekte
rivierduin heel duidelijk te zien. Het hoogteverschil is waarschijnlijk nog aangezet
omdat vanaf de Late Middeleeuwen een landbouwdek (enkeerdgrond) is opgebracht
De scherpe randen van het duin ten oosten van het plangebied duiden op menselijk
ingrijpen. Het plangebied ligt deels op een zuidelijke uitloper van het rivierduin.
Onderstaande afbeelding toont een detailopname. De pastorie en het kerkhof direct
ten oosten van het plangebied liggen wat hoger. Waarschijnlijk is hier deels sprake
van ophoging. Het oudste graf dateert uit 18985, zodat de ophoging waarschijnlijk
ruwweg in deze periode is aangebracht. Het maaiveld in het noordelijke plangebied
ligt ongeveer 40-50 cm hoger dan het zuidelijke. Bij ‘1’ betreft dit de voet van de
ophoging bij de pastorie en kerkhof. Vervolgens zijn de ophogingen bij ‘2’ en ‘3’
daarboven opgekomen, waarschijnlijk als onderdeel van de Lage Weide ( ‘2’) en de
bebouwing ‘3’).

1
3
2

Afbeelding 3. Detailopname van het plangebied op het AHN.
Bodemkundig (bijlage 6) ligt het gebied in een zone met lemige vlakvaaggronden.
Wat hoger op het rivierduin bevinden zich hoge bruine enkeerdgronden.
Vlakvaaggronden komen vaak voor in uitgestoven vlakten of laagten. De uitblazing
gaat niet dieper dan het grondwaterpeil. Het zijn gronden waar geen of nauwelijks
bodemvorming heeft plaatsgevonden. De oorzaak daarvan kan liggen in een lage
ligging (met periodiek hoge grondwaterstanden) of doordat de bodem nog niet oud
genoeg is om bodemvorming mogelijk te maken. Waarschijnlijk is hier sprake van
een laaggelegen, vochtig gebied.

5

bron: online-begraafplaatsen.nl
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Enkeerdgronden zijn zandgronden met een plaggendek van tenminste 50 cm dik. Dit
plaggendek is vanaf de Late Middeleeuwen ontstaan door het periodiek opbrengen
van met mest vermengde plaggen op de akker. Doel hiervan was de
bodemvruchtbaarheid op peil te houden of te verbeteren. Enkeerdgronden zijn voor
wat betreft archeologie om twee redenen relevant. De oudste enkeerdgronden zijn
meestal ontstaan op locaties die ook vóór het in zwang komen van
plaggenbemesting al als akker in gebruik waren. Dat waren meestal relatief
hooggelegen, goed ontwaterde zandgronden die redelijk goed met de toenmalige
landbouwtechnieken konden worden bewerkt. Door deze eigenschappen zijn deze
gronden vaak al heel vroeg – soms al vanaf het midden-Neolithicum – in gebruik
genomen als landbouwgrond. Resten van bewoning uit deze perioden wordt daarom
vaak onder een plaggendek aangetroffen. Daarnaast fungeert het plaggendek in
meer moderne tijden als een dikke beschermende laag, waardoor eventueel
aanwezige resten niet of in mindere mate zijn aangetast door allerlei
bodemingrepen.

2.3 ARCHEOLOGIE
2.3.1 BEKENDE ARCHEOLOGISCHE WAARDEN
Bijlage 7 toont de locaties van de bekende archeologische waarden en de
uitgevoerde archeologische onderzoeken in de omgeving van het plangebied.

2.3.2 WAARNEMINGEN
In het onderzoeksgebied zijn diverse waarnemingen bekend:
2894 (circa 225 m westelijk). Dit betreft enkele fragmenten klokbekeraardewerk
(laat-Neolithicum). Het complextype is niet bekend.
2895 (circa 300 m noordwestelijk). Dit omvat diverse aardewerkfragmenten
(Pingsdorf-, kogelpot en Paffrath aardewerk, alsmede een maalsteen van tefriet. De
vondsten worden gerekend tot een nederzettingscomplex uit de vroege-Late
Middeleeuwen.
12858 (circa 160 m noordelijk). Deze waarneming betreft divers aardewerk
(Pingsdorf-, kogelpotaardewerk, natuursteen (waaronder een maalsteen) en een
metaalslak. Tevens is een grondspoor (oven) gezien. De waarneming betreft een
nederzettingscomplex uit de Late Middeleeuwen.
43923 (circa 160 m noordwestelijk, administratief geplaatst). Dit omvat
crematieresten en handgevormd aardewerk uit de IJzertijd. De vondst wordt
gerekend tot een begravingscomplex. Waarschijnlijk betreft dit een urnenveld.
55768 (circa 240 m westelijk). Aangetroffen tijdens een archeologische begeleiding
in AMK-terrein 13311 (zie volgende paragraaf). Onder dit nummer zijn zeer veel
vondsten uit alle archeologische perioden behalve het Paleolithicum geregistreerd.
Aangetroffen complextypen zijn diverse kampementen (Mesolithicum), diverse
bewoningscomplextypen (Neolithicum-Late Middeleeuwen) en diverse
akker/tuincomplextypen (Late Middeleeuwen).
59055 (circa 250 m westelijk, overlappend met nr. 400687). Aangetroffen tijdens
booronderzoek. Dit betreft met name laat-middeleeuws handgevormd en gedraaid
aardewerk, maar er zijn ook enkele vuursteenfragmenten (Paleolithicum-Bronstijd)
aangetroffen. Complextype is niet bekend.
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400687 (circa 250 m westelijk, overlappend met nr. 59055). Bij aanvullend
archeologisch booronderzoek zijn 13 laatmiddeleeuwse kogelpotfragmenten
aangetroffen (nederzettingscomplex).
4652384100 (circa 65 m noordwestelijk). Dit betreft een metaaldetectorvondst van
een laat-Romeinse munt.
Wanneer de waarnemingen op de geomorfologische kaart en het AHN worden
afgebeeld, blijkt dat ze alle op het rivierduin zijn aangetroffen. Alleen de laatRomeinse munt (waarneming 4652384100) is op een relatief laag deel van dit duin
gevonden: de overige waarnemingen zijn alle op de hoge delen aangetroffen.
Waarnemingen 59055 en 400687 zijn weliswaar aan de voet van het rivierduin
geplaatst, maar uit de beschrijvingen blijkt duidelijk dat ook hier de vondstlocaties
de hogere (hoogste) delen van het duin betreffen.

2.3.3 AMK-TERREINEN
AMK-terreinen ( = Archeologische Monumentenkaart) zijn terreinen waarvan bekend
is dat zich archeologische resten in de grond bevinden. Het archeologisch belang
daarvan is bovendien gewaardeerd. Zo zijn er AMK-terreinen van archeologisch
belang, hoog, zeer hoog archeologisch belang en wettelijk beschermde AMKterreinen van zeer hoog archeologisch belang).
Binnen het onderzoeksgebied twee AMK-terreinen geregistreerd:
AMK-nummer 13311 (190 m westelijk, zie ook waarnemingen 55768, 59055 en
400687) betreft een terrein van hoge archeologische waarde met resten van
nederzettingen uit de Late Middeleeuwen en het laat-Neolithicum. De laatneolithische vindplaats (klokbeker) is aangetroffen onder een plaggendek van circa
40 cm dik.
AMK-nummer 13359 ligt ongeveer 200m ten zuiden van het plangebied. Dit betreft
een terrein met resten van havezate ‘Melenhorst’. De oudste vermelding dateert uit
1560.

2.3.4 GEMEENTELIJKE VERWACHTINGSKAART
Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart (bijlage 5) ligt het plangebied in
een zone met een hoge verwachting èn in de attentiezone van 50 m rondom een
vindplaats. De hoge verwachting is gebaseerd op het rivierduin dat hier op de
geomorfologische kaart is aangegeven. De betreffende vindplaats is niet in Archis3
geregistreerd.

2.3.5 EERDER ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK
In de omgeving van het plangebied hebben eerder archeologische onderzoeken
plaatsgevonden. De onderzochte locaties zijn afgebeeld in bijlage 7. Deze
onderzoeken richten zich op het AMK-terrein ten westen van het plangebied en het
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gebied ten onder daarvan. De resultaten van de archeologische begeleiding6
(onderzoeksnummer 9096) zijn reeds genoemd in paragraaf 2.3.2 en 2.3.3.
Onderzoeksmelding 3196 betreft een archeologisch booronderzoek. Deze is niet
gedeponeerd in Archis3 of het E-depot. Uit de beschrijving in Archis3 (onder
waarnemingsnummer 59055) blijkt dat tijdens het booronderzoek een rivierduin is
aangetroffen. Op de oost- en westflank hiervan is een bruin-/bruingrijs plaggendek
aangetroffen waarvan de dikte varieert van 50 – 95 cm. De basis van het
plaggendek bestaat mogelijk uit een oude akkerlaag. Op het hoogste deel van het
rivierduin heeft zich een moderpodzolbodem gevormd. Meestal is het humusdek en
de top van het bodemprofiel verdwenen door egalisatiewerkzaamheden, afspoeling
en verploeging. Bij deze booronderzoeken zijn diverse vondsten gedaan (zie
waarnemingen 59055 en 400687). De vondsten lagen alle op het hoge deel van het
rivierduin. In de laaggelegen terrasvlakte zijn geen vondsten gedaan en dit deel
wordt niet als archeologisch waardevol gezien.

2.4 HISTORIE

Hoonhorst wordt in historische bronnen voor het eerst genoemd in 1336 in een
rekening van het bisdom Utrecht, waarin is vermeld dat ‘Seine Wolterszoon de
Hoenhorst to Lenthe mit sinen toebehoren, ghelegen in Daelvessemer kerspel in leen
hield’. Met de Hoenhorst wordt hier een spieker (opslagplaats) bedoeld. Er was nog
geen sprake van het dorp of gehucht Hoonhorst.7 Het toponiem ‘horst’ verwijst
daarbij naar een heuvel op opduiking in het landschap, waarschijnlijk het rivierduin.
Op de eerste kadastrale kaart (circa 1832)8 is het plangebied onbebouwd (zie
onderstaande afbeelding). Het terrein is op de OAT (Oorspronkelijke Aanwijzende
Tafel) aangeduid als tuin van de pastorie. De voorloper van de huidige Lage Weide is
al aanwezig. Grenzend aan de oostelijke rand bevinden zich landbouwgronden
evenals ten (noord)westen ervan. Deze zijn op het rivierduin aangelegd. Het gebouw
noordelijk van het plangebied betreft de kerk en pastorie. Oostelijk daarvan bevindt
zich een kerkhofje (wit). Grenzend aan het zuidelijke plangebied ligt een grasveldje.
Wat zuidelijker, op de lagere gronden, bevinden zich hooilanden. Dergelijke gronden
zijn meestal te nat geweest voor doorlopende beweiding. Soms werden hooilanden in
het late seizoen nog beweid, maar vaak ook was het terrein dusdanig drassig dat
alleen werd gemaaid.

6

Müller, 2002.

7

bron: canonvannederland.nl

8

bron: hisgis.nl
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Afbeelding 4. Uitsnede uit de eerste kadastrale kaart, circa 1832. De locatie van het
plangebied is rood omlijnd. Geel: hooiland, beige: bouwland, lichtgroen: weideland,
donkergroen: bos/opgaand hout, paars: heide, oranje: onverharde weg. lichtpaars:
tuin; rood met grijs: bebouwing met erf. Bron: hisgis.nl.
De topografische kaart van 1935 is hieronder gegeven. De situatie in het plangebied
is niet helemaal duidelijk. Er zijn enkele bomen aangegeven en in het zuidwestelijke
deel mogelijk bebouwing of een andere constructie. Op het AHN (zie afbeelding 3) is
sprake van een kleine depressie, dus mogelijk betreft dit een vijverpartij of iets
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dergelijks.

Afbeelding 3De bebouwing in de kern van Hoonhorst is inmiddels wat toegenomen.
Aan de overzijde van de Lage Weide is een drassig terrein aangegeven. In de
navolgende decennia is het plangebied aldoor onbebouwd gebleven.
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Afbeelding 5. Uitsnede uit de topografische kaart van 1935. Bron: topotijdreis.nl.
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3C

ONCLUSIE EN
VERWACHTINGSMODEL
3.1 CONCLUSIE

Op basis van de inventarisatie kan het volgende geconcludeerd worden. Het
plangebied ligt binnen de oude kern van Hoonhorst op de zuidelijke lage flank/aan
de voet van een langgerekt rivierduin, dat is gevormd in de late fasen van de laatste
ijstijd. Op de hogere delen van het rivierduin zijn enkeerdgronden (plaggendekken)
opgebracht vanaf de Late Middeleeuwen. Verder zuidelijk gaat het rivierduin over in
laaggelegen, drassige gronden (verspoelde dekzanden met vlakvaaggronden). In
historische tijden zijn deze gronden in gebruik geweest als hooilanden, wat eveneens
wijst op natte en vochtige omstandigheden.
Op het rivierduin – met name de hogere delen ervan – zijn zeer veel archeologische
resten uit vrijwel alle archeologische perioden aangetroffen, behalve het
Paleolithicum. Het zwaartepunt ligt daarbij op nederzettingen uit het laatNeolithicum (klokbekeraardewerk) en de Late Middeleeuwen. Resten hiervan zijn
onder een plaggendek aangetroffen. Op het AHN ligt het plangebied in een relatief
laag deel, aan de voet van het rivierduin. Mogelijk echter hebben moderne/
submoderne bodemingrepen het beeld enigszins vertekend en lag het maaiveld
oorspronkelijk hoger/ lag het plangebied op de flank van het duin. Het plangebied
zelf is in historische tijden aldoor onbebouwd geweest, maar mogelijk lag rond 1935
een constructie in het zuidwestelijke plangebied. Op het AHN is in het zuidelijke deel
een depressie te zien: mogelijk gaat het hier om een inmiddels gedempte vijver of
laagte. Omdat het plangebied (waarschijnlijk) aldoor onbebouwd is gebleven, kan
een grotendeels intact bodemprofiel worden verwacht. Dit wordt echter niet duidelijk
ondersteund door het AHN.
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3.2 VERWACHTINGSMODEL
Op basis van het bureauonderzoek duidt de bodemkundige situatie in het plangebied
op drie mogelijkheden:
-

het plangebied ligt op de lage helling van het rivierduin. Mogelijk is er sprake van
een plaggendek. In dat geval zijn resten uit de periode Mesothicum tot en met de
Late Middeleeuwen te verwachten. Indien een plaggendek aanwezig is, dan zijn
deze resten waarschijnlijk goed geconserveerd. Uit waarnemingen en
archeologisch onderzoek in de omgeving van het plangebied komt naar voren dat
archeologische resten vooral op de hogere delen van het duin zijn te verwachten.
Daarvan is in het plangebied echter geen sprake. Voor wat betreft resten van
oudtijdse bewoning moet daarom worden uitgegaan van een middelhoge
verwachting.

-

het plangebied ligt op de lage helling van het rivierduin. De top is in (sub)recente
tijden echter deels afgegraven. Oorspronkelijk konden hier resten uit de periode
Mesolithicum tot en met Late Middeleeuwen worden verwacht, maar doordat de
top is afgegraven, zullen hooguit nog zeer diepe grondsporen resteren. Het
plangebied krijgt in dat geval een lage verwachting voor bewoningsresten

-

het plangebied ligt aan de voet van het rivierduin, in een vlakte van verspoelde
dekzanden. Bij latere bodemingrepen in en rond het plangebied is de bodem wat
opgehoogd. Landschappelijk gezien was het terrein in dat geval erg drassig en niet
interessant voor bewoning. Voor resten van bewoning geldt in dat geval een lage
verwachting.

Afgezien van bewoning kunnen wel sporen van terreininrichting worden verwacht,
met name vanaf de late middeleeuwen.
Eventuele nederzettingen uit de steentijd hebben een omvang van 50 – 200 m2
(kleine variant) of 200 – 1000 m2 (middelgrote variant). Nederzettingen uit de
periode bronstijd – middeleeuwen hebben meestal een omvang tussen 500 – 2000
m2 (huisplaats) of meer dan 8000 m2 (dorp).9 Deze resten liggen in de top van de
natuurlijke ondergrond, mogelijk dicht onder het maaiveld onder een bouwvoor of
eventueel plaggendek. Sporen van terreininrichting bestaan met name uit
verkavelingssloten, sporen van plaggenwinning en hekwerk/afrasteringen (staketjes
met vlechtwerk).
De natuurlijke bodem wordt hier gevormd door een rivierduin en/of verspoelde
dekzanden waarin zich geen podzol heeft ontwikkeld. Eventuele resten bestaan uit
vuursteenstrooiingen (voornamelijk neolithicum, in mindere mate bronstijd en
ijzertijd). Daarnaast kan (gefragmenteerd) aardewerk worden verwacht, evenals
houtskool, verbrande huttenleem en natuursteen. Vanaf ongeveer de 17e eeuw is
ook baksteen te verwachten (rurale gebieden; in bewoningskernen al eerder). Deze
vondstcategorieën bevinden zich aan of in het pleistocene zand, direct onder een
bouwvoor. Daarnaast kunnen grondsporen worden verwacht. Het gaat daarbij
overwegend om paalkuilen, greppels en afvalkuilen en dergelijke. Deze bevinden
zich in de top van de pleistocene ondergrond en kunnen zich tot op grote diepte
uitstrekken. Sporen van staketjes zijn klein, erg moeilijk te herkennen en ondiep.

9

bron: Tol e.a., 2006.
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4V

ELDONDERZOEK

4.1 BESCHRIJVING ONDERZOEKSMETHODIEK

Het veldonderzoek heeft tot doel om meer inzicht te verkrijgen in de fysische situatie
in het plangebied. Het dient de in het plangebied aanwezige bodems, de mate van
verstoring en de aanwezigheid van potentiële archeologische niveaus in kaart te
brengen. Aan de hand daarvan kan er voor het plangebied een gespecificeerd
verwachtingsmodel worden opgesteld dat gedetailleerder en nauwkeuriger is dan een
verwachtingsmodel dat louter gebaseerd is op bronnen en globalere bodem- en
geomorfologische kaarten.
Het hele plangebied was toegankelijk voor archeologisch booronderzoek. Voor
aanvang van het veldonderzoek is een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld10 en
gedeponeerd in Archis3. Het veldonderzoek bestond uit het zetten van zes
verkennende boringen. Verkennend booronderzoek is een snelle en kostenefficiënte
onderzoeksmethode om de archeologische potentie van een plangebied in kaart te
brengen. Aangezien de specifieke bodemopbouw in het plangebied niet bekend is, is
verkennend onderzoek in dit stadium de meest geschikte onderzoeksmethode. In het
PvA is voorzien naar een directe doorstart naar karterend booronderzoek (6
karterende boringen met een edelmanboor van 15 cm boordiameter, zeven van
boorkernen over een maaswijdte van 4 mm) bij het aantreffen van een intacte
bodemopbouw. Deze doorstart is niet gemaakt.
De boringen zijn uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm. De
boorkernen zijn visueel geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische
indicatoren. De boringen zijn gemeten met GPS met een nauwkeurigheid van 3 m.
Het bodemprofiel is beschreven volgens de norm NEN 5104 en ASB. De NAPmaaiveldhoogtes van de boringen zijn bepaald aan de hand van het AHN. De
profielbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 9. De boorpuntenkaart met de
posities van de boringen is opgenomen in bijlage 8.

4.2 RESULTATEN: LITHOLOGIE, LITHOGENESE EN
BODEMONTWIKKELING

Het typerende bodemprofiel bestaat uit een verstoord pakket met een gemiddelde
dikte van ongeveer 1 m Deze ligt meestal scherp begrensd op een C-horizont
(verspoeld dekzand).
Bijlage 8 toont een kaart met de geïnterpoleerde dikte van het verstoorde pakket in
het plangebied. De minimale verstoringsdikte is circa 80 cm (boring 1); de maximale

10

E. Brouwer, 2020
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verstoringsdikte is 120 cm (boring 5). Uit de kaartbijlage blijkt dat de verstoring in
het oostelijke deel enkele decimeters dikker is dan in het westelijke. In boring 5 is
onder het verstoorde pakket sprake van donkergrijze, humeuze lagen, die zijn
geïnterpreteerd als slootbodem. Vermoedelijk betreft dit een gedempt vijvertje of
iets dergelijks.
De samenstelling van het verstoorde pakket varieert. In het algemeen gaat het om
matig fijn, matig siltig zand. Dit zand is iets humeus, zeer losgepakt en toont sterke
kleurvariaties in de diverse boringen en lagen. In diverse boringen is hier baksteen
(boring 1) of kolengruis (boringen 1 en 3) aangetroffen. De aangetroffen vlekken in
het verstoorde pakket zijn over het algemeen niet heel scherp begrensd en de grond
is tamelijk los, maar de begrenzing tussen de lagen is meestal scherp. Dit alles wijst
erop dat de bodem in subrecente tijd is vergraven.
De C-horizont ligt gemiddeld op een diepte van circa 0,95 m (boring 5) tot 1,9 m
+NAP (boring 1). Bijlage 9 toont de geïnterpoleerde hoogteligging van de nog
aanwezige intacte dekzandtop ten opzichte van NAP. Deze loopt in zuidelijke richting
geleidelijk omlaag. Het valt niet te achterhalen of dit verhang kan worden
toegeschreven aan de oorspronkelijke morfologie of moet worden toegeschreven aan
de diepte van de bodemverstoringen. De onderzijde van het verstoorde pakket wordt
vaak gevormd door een dunne verstoorde C-horizont (geel zand met bruine/grijze
vlekken).
De C-horizont bestaat overwegend uit matig siltig, matig fijn zand. Dit zand is
overwegend lichtgeel/geel van kleur en iets vlekkerig. Wat dieper wordt het zand
grijs van kleur (reductie door een permanent hoge grondwaterstand, aangetroffen in
boring 5 vanaf ongeveer 125 cm –mv/0,95 m NAP). In boring 6 is direct onder het
verstoorde pakket een grindsnoertje aangetroffen, wat wijst op verspoeling.
Vermoedelijk is ook in de overige boringen sprake van een verspoelde dekzandtop.
Zanden die duidelijk aan een rivierduin kunnen worden toegeschreven zijn niet
aangetroffen.11

4.3 RESULTATEN: ARCHEOLOGIE

Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Tevens is geen (dun)
plaggendek waargenomen, evenmin als sporen van bodemvorming. De aangetroffen
inclusies (baksteen en kolengruis) wijzen op subrecente verstoringen.

11

Vaak zijn rivierduinzanden iets grover, maar vaak is bij booronderzoek erg lastig onderscheid
te maken tussen rivierduinzanden en dekzanden.
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5C

ONCLUSIE EN
VERWACHTING

In het plangebied is sprake van een AC-profiel. De C-horizont is gevormd in
verspoelde dekzanden. In het oorspronkelijke natuurlijke bodemtype
(vlakvaaggronden) is geen of nauwelijks sprake van bodemvorming zodat niet is te
achterhalen hoeveel van het oorspronkelijke dekzand is verdwenen. Gezien de dikte
van de bodemverstoring, de verstoorde top van de C-horizont en de huidige, relatief
lage ligging van het maaiveld moet ervan worden uitgegaan dat een belangrijk deel
van de oorspronkelijke top is verdwenen. De aangetroffen natuurlijke zandbodem
bestaat bovendien zeer waarschijnlijk uit verspoelde dekzanden; niet uit
rivierduinzanden. De archeologische verwachting voor alle perioden kan daarom
worden bijgesteld naar laag.
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6S

ELECTIEADVIES

Op basis van het uitgevoerde booronderzoek is de kans klein dat het plangebied
archeologische sporen bevat. Deze kans is gebaseerd op de tijdens het
booronderzoek aangetroffen verspoelde dekzanden, een verstoorde top van de Chorizont en de dikte van het aangetroffen verstoorde pakket.
Om deze reden adviseren we geen vervolgonderzoek uit te voeren en het plangebied
vrij te geven.
De implementatie van dit advies is in handen van de gemeente Dalfsen, hierin
vertegenwoordigd door de archeologisch adviseur van de gemeente
Het Oversticht
Mochten bij graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden
aangetroffen, dan geldt conform de Erfgoedwet (art. 5.10) een meldingsplicht. Dit
kan bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (033 421 74 56) of via de website:
www.cultureelerfgoed.nl/contact.
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AMK-terreinen - De AMK (Archeologische Monumentenkaart) is een bestand van alle
bekende, behoudenswaardige archeologische terreinen in Nederland. Op de kaart staan
terreinen van archeologische, hoge archeologische en zeer hoge archeologische waarde
(al dan niet wettelijk beschermd) aangegeven. De AMK wordt niet meer geactualiseerd.
ARCHIS3 - Archis3 (Archeologisch Informatiesysteem) is een databank waarin
gegevens over archeologisch onderzoek, vindplaatsen en terreinen in Nederland zijn
opgeslagen.
Bronstijd - In de Bronstijd (2.000 – 800 voor Chr.) werden voor het eerst voorwerpen
van brons – een legering van koper en tin – gemaakt, hoewel vuursteen nog steeds
breed toegepast werd. Aardewerk uit deze periode is meestal zeldzaam en van slechte
kwaliteit (‘hondebrokaardewerk’). Waarschijnlijk werden veel tradities en gebruiken uit
het Neolithicum in deze periode voortgezet, waaronder aanvankelijk het gebruik
overledenen in grafheuvels bij te zetten. Later, rond 1.200 voor Chr. werd begraving
vervangen door crematies, die in urnenvelden en soms ook in oudere grafheuvels
werden bijgezet.
Formatie van Boxtel – de Boxtel-afzettingen bestaan overwegend uit zand en in wat
mindere mate uit leem. Deze afzettingen zijn vooral onder koude, periglaciale
omstandigheden gevormd. Het betreft onder andere afzettingen die door de wind zijn
afgezet (eolische afzettingen), niet-eolische afzettingen zoals löss, kleinschalige
fluviatiele afzettingen, hellingafzettingen, en lacustiene afzettingen.
IJzertijd - In de IJzertijd (800 – 12 voor Chr.) werden de eerste ijzeren voorwerpen
gemaakt. IJzer was harder dan brons en ijzererts was veel breder beschikbaar dan de
grondstoffen voor brons (koper en tin). Het winnen en smeden van ijzer vereiste echter
veel kunde en kennis. Naast aardewerk worden vanaf deze periode soms resten van
ijzeroventjes gevonden of afval dat is ontstaan bij ijzerwinning. Op de hogere
zandgronden kwamen celtic fields (raatakkers) tot ontwikkeling. Dit waren
akkercomplexen die zich soms tot over een groot gebied konden uitstrekken en
gekenmerkt werden door relatief kleine akkertjes die omgeven werden door
raatvormige wallen. Men woonde temidden van de akkers. Ten opzichte van de
voorgaande en latere perioden werden vaak nattere gronden opgezocht. Vanaf de
IJzertijd ook werden de zeekleigebieden in gebruik genomen.
Laagpakket van Wierden - (Boxtelformatie). Tot dit laagpakket worden de
dekzanden gerekend. Dekzand is gedurende het laat-Weichselien – vroeg-Holoceen
gevormd onder invloed van de wind
Mesolithicum - Het Mesolithicum (8.800 – 4.900 voor Chr.) begon tijdens het begin
van het Holoceen. De gemiddelde temperatuur steeg. Vegetatie ontwikkelde zich sterk
en de variatie in flora en fauna nam toe. De mens trok als jager/verzamelaar door het
land. Materiële resten uit deze periode worden gekenmerkt door kleine
vuursteenvoorwerpen (microlithen).
Middeleeuwen - De Middeleeuwen duurden van 450 – 1500 na Chr. Over de periode
vlak na het definitieve vertrek van de Romeinen uit Nederland is weinig bekend. Tot op
heden zijn relatief weinig vindplaatsen uit deze periode aangetroffen. Er zijn sterke
vermoedens dat resten uit deze periode voor een belangrijk deel onder de huidige oude
40

stads- en dorpskernen en oude akkercomplexen liggen. Vanaf ongeveer de 10e eeuw
ontstaat er weer enige stabiliteit en is sprake van een min of meer centraal gezag. De
maatschappij raakt gefeodaliseerd. In deze periode werd een begin gemaakt met de
ontginning van veen, heide en bos.
Neolithicum - Het Neolithicum (5.300 – 2.000 voor Chr.) wordt gekenmerkt door een
overschakeling van jagen/verzamelen naar landbouw en veeteelt. De mens ging zich op
een min of meer vaste locatie vestigen. Aanvankelijk werd daarnaast nog gejaagd en
verzameld, maar meer en meer werd de mens agrariër. Doordat men zich op een
locatie kon vestigen, namen de materiële bezittingen sterk toe. Men bouwde boerderijen
en andere constructies en creëerde voorwerpen van aardewerk en geslepen steen. De
bevolking kon groeien en de samenlevingen werden complexer. Uit deze periode zijn
hunebedden en grafvelden/-heuvels bekend.
Paleolithicum - Gedurende het Paleolithicum (300.000 – 8.800 voor Chr.) is Nederland
wel bezocht door de mens (Homo Sapiens Sapiens en Homo Sapiens Neanderthalensis)
gedurende de warmere perioden. Sporen zijn echter schaars en vaak verstoord. De mens
trok destijds als jager/verzamelaar rond in kleine groepen. Afhankelijk van het seizoen en
aanwezige voedselbronnen werden steeds wisselende, tijdelijke kampementen bewoond.
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) – De RCE is een onderdeel van het
ministerie van OCW. Het voert wet- en regelgeving uit, ontwikkelt kennis en geeft
advies over rijksmonumenten, landschap & omgeving, archeologie en roerend erfgoed.
Saalien – een geologische periode in het Pleistoceen die duurde van 236 – 126 duizend
jaar geleden. Het Saalien was de voorlaatste ijstijd (voorlaatste glaciaal). Gedurende
deze periode kwam het landijs tot in Midden-Nederland.
Weichselien – een geologische periode in het Pleistoceen die duurde van 116 – 11,7
duizend jaar geleden. Het Weichselien is de laatste ijstijd (glaciaal) die we in Nederland
gehad hebben. Het landijs bereikte de Nederlandse grenzen niet, maar wel was de
bodem van grote delen permanent bevroren (permafrost).
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INLEIDING

In opdracht van Bouwbedrijf Van Pijkeren is in april 2019, door Hunneman Milieu-Advies
Raalte BV, een verkennend bodemonderzoek, in combinatie met een verkennend
asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Lage Weide te Hoonhorst. Voor een
topografisch en kadastraal overzicht van de onderzoekslocatie en omgeving verwijzen wij
naar bijlage 1.
Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen herinrichting van en
nieuwbouw op de locatie.
Het onderzoek heeft tot doel een actueel en betrouwbaar inzicht te geven in de
milieuhygiënische bodemkwaliteit.
Het veldwerk, de grond- en/of grondwaterbemonstering en het laboratoriumonderzoek is
uitgevoerd conform de geldende beoordelingsrichtlijn “Veldwerk bij milieuhygiënisch
bodemonderzoek” BRL-SIKB 2000. Voor deze richtlijn is Hunneman Milieu-Advies
Raalte BV in het bezit van een procescertificaat, welke is afgegeven door KIWA.
Het procescertificaat van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV (certificaatnummer
K26828) en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de
activiteiten inzake “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”. Hunneman MilieuAdvies Raalte BV is geen eigenaar van de te onderzoeken percelen en is onafhankelijk
van de opdrachtgever en/of terreineigenaar.
Het rapport is als volgt ingedeeld:
•
Vooronderzoek
•
Veld- en laboratorium onderzoek
•
Interpretatie onderzoeksresultaten
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2

VOORONDERZOEK

In de NEN-5725 zijn 7 aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems geformuleerd.
Voor elke afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende
onderzoeksvragen te worden beantwoord. De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per
aanleiding omschreven in tabel 1.
Tabel 1:

verschillende onderzoeksaspecten
ONDERZOEKSASPECTEN

1. locatiegegevens
2.bodemopbouw en
geohydrologie
3. verwachting t.a.v. de
bodemkwaliteit
4. gebruik/beïnvloeding van
de locatie, verdachte
situatie, activiteiten,
ongewoon voorval
5. terreinverkenning

eigendomssituatie
hoogteligging
bodemopbouw
antropogene lagen in de bodem
geohydrologie
geval van ernstige bodemverontreiniging
kwaliteit o.b.v. BKK
o.b.v. uitgevoerde bodemonderzoeken
voormalig
huidig
toekomst
asbestverdacht
voorafgaand aan de uitvoering

Aanleidingen tot vooronderzoek
A

O

B

C

D

E

F

G

O

O
O
O

A. bodemonderzoek, par. 6.2.1;
E. opstellen/ actualiseren bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.5;
F. gebruik bodemkwaliteitskaart (Bbk), par. 6.2.6;
B. nul‐ en eindsituatieonderzoek, par. 6.2.2;
G. inschatten van arbeidshygiënische risico’s, par. 6.2.7.
C. bodemkwaliteitsklasse (Bbk), par. 6.2.3;
D. partijkeuring, par. 6.2.4;
Verplicht onderzoeksaspect. Indien niet van toepassing, wordt dit vermeld en gemotiveerd O Optioneel

2.1

Onderzoeksaanleiding

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de paragraaf 6.2.1 “opstellen hypothese
bodemkwaliteit ten behoeve van een bodemonderzoek” uit de NEN-5725. Voor het
vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
•
informatie verstrekt door de opdrachtgever;
•
terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden;
•
informatie Gemeente Dalfsen;
•
omgevingsrapportage Provincie Overijssel;
•
www.topotijdreis.nl;
•
Kadaster;
•
grondwaterkaart van Nederland.
De onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen
onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader
toegelicht. De relevante gegevens zijn opgenomen in bijlage 6.
2.2

Achtergrondinformatie

De onderzoeklocatie is gelegen aan de Lage Weide, ten zuiden van de kerk te Hoonhorst
en staat kadastraal bekend als: gemeente Dalfsen, sectie H, nummer 3360 (ged). De
onderzoekslocatie betreft een nieuwbouwplan en heeft een oppervlakte van circa 1.500
m2. Het voornemen bestaat om de locatie her in te richten. De locatie is momenteel in
gebruik als gazon. Voor de inrichting van het terrein verwijzen wij naar tekening 1-1.
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2.3

Historische informatie

Uit informatie van de Gemeente Dalfsen blijkt dat binnen de onderzoekslocatie, voor
zover bekend, geen activiteiten en/of calamiteiten hebben plaatsgevonden die de
milieuhygiënische bodemkwaliteit negatief kunnen hebben beïnvloed. Voor zover bekend
is de locatie niet eerder onderzocht.
2.4

Bodemopbouw en geohydrologie

Regionale bodemopbouw
Voor de bodemgegevens en geohydrologische informatie is gebruik gemaakt van de
grondwaterkaart van Nederland (het rapport 27 oost, 28 west (TNO-DGV, 1985)).
Tabel 2:

schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw

pakket

diepte (m-mv)

samenstelling

parameters

matig fijn tot matig grof
zand

kD-waarde ca.
2500 m2 *d-1

30-70

klei

-

70-200

fijn tot matig grof zand

-

klei

-

1e WVP Form. van
Twente en Kreftenheye

0-30

scheidende laag Form.
van Drenthe
2e WVP Form van Urk,
Enschede, Harderwijk
basis Form van Breda
Toelichting: WVP

>200

= watervoerend pakket

kD-waarde

= doorlaatvermogen of transmissiviteit

Grondwaterstroming
In het eerste watervoerende pakket stroomt het grondwater in noordwestelijke richting.
2.5

Hypothese en onderzoeksstrategie

Op basis van de geïnventariseerde gegevens verwachten wij dat de locatie grotendeels
onverdacht is voor bodemverontreiniging.
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie bij verkennend
bodemonderzoek op niet verdachte locaties (strategie “ONV” uit de NEN 5740). De
grond(water)monsters zijn aanvullend geanalyseerd op de kritische parameters arseen en
chroom.
In verband met de aanwezigheid van puinbijmengingen in de bovengrond is een
verkennend asbestonderzoek uitgevoerd, in aansluiting op de onderzoeksstrategie op
verdachte locaties (strategie 6.4.5 uit de NEN-5707). Het meest verdachte mengmonster
is ingezet voor analyse op asbest. Het uitgevoerde veld- en laboratoriumonderzoek is
samengevat in tabel 3.
Tabel 3:

veld- en laboratoriumonderzoek

sublocatie/onderdeel

NEN-onderzoek < 1.500 m2
asbestonderzoek

veldonderzoek
boringen tot waarvan tot
met
> 0,5 m-mv
> 2 m-mv peilbuis

8 +3
8#

#: putjes 30 x 30 cm i.c.m. verkennend onderzoek

2
2

1
-

laboratoriumonderzoek
vaste bodem

2 x NEN-grond*
1 x asbest grond

grondwater

1 x NEN-water*
-

*: inclusief arseen en chroom

De samenstelling van de in tabel 3 genoemde “NEN-pakketten” is samengevat in tabel 4.
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Tabel 4:

samenstelling NEN Pakketten

Parameters
zware metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood,
molybdeen, nikkel en zink
PCB’s
PAK polycyclische aromatische koolwaterstoffen
minerale olie
vluchtige aromaten (incl. naftaleen en styreen)
VCK (vluchtige chloorkoolwaterstoffen)
bromoform

2.6

NEN-grond

NEN-grondwater

X

X

X
X
X
-

X
X
X
X

Betrouwbaarheid onderzoek

Onderhavig onderzoek beschrijft de actuele bodemkwaliteit en heeft alleen betrekking op
de bodem van de terreindelen, welke zijn beschreven in het vooronderzoek van deze
rapportage. De in het vooronderzoek geraadpleegde bronnen kunnen mogelijk onvolledig
zijn. Het kan voorkomen dat niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet
voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken.
Dit onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd, conform de huidige richtlijnen en
methoden op het gebied van bodemonderzoek. Het onderzoek is gebaseerd op het nemen
van een, conform de geldende richtlijnen, representatief geacht aantal monsters. Bij het
interpreteren van de onderzoeksresultaten moet rekening worden gehouden met het feit
dat analyses mogelijk zijn uitgevoerd op basis van mengmonsters, waardoor lokaal hogere
concentraties van de onderzochte stoffen niet zijn uit te sluiten. Tevens kan geen uitspraak
worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van niet onderzochte (verdachte) deellocaties
en blijft het mogelijk dat lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt.
Een bodemonderzoek betreft een momentopname. De resultaten van het onderzoek
kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Eventuele toekomstige
activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer van grond
van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de
bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op
eventuele verontreinigingen.
Het onderzoek moet worden beoordeeld als één geheel, en betreft een inschatting van de
bodemkwaliteit, op een bepaald moment. Het onderzoek is gebaseerd op informatie van
derden en het verrichten van een beperkt aantal boringen en analyses, conform de geldende
richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie is verkregen, dan wel dat niet
alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd. Voor eventueel hieruit voortvloeiende
schade en/of gevolgen aanvaardt Hunneman Milieu-Advies Raalte BV op geen enkele
wijze aansprakelijkheid.
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3

VELD- EN LABORATORIUM ONDERZOEK

3.1

Veldonderzoek

Het veldonderzoek is uitgevoerd op 15 en 24 april 2019 door de gecertificeerde
medewerker
van Hunneman Milieu-Advies Raalte BV. Voor het verkennend
bodemonderzoek zijn 11 handboringen uitgevoerd (1 t/m 8, 1A, 2A en 4A), waarvan 1
boring is afgewerkt als peilbuis. De maximale boordiepte bedraagt 3,2 m-mv.
Voorafgaand aan het verkennend asbestonderzoek is een maaiveldinspectie uitgevoerd.
Tijdens de maaiveldinspectie is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal
aangetroffen.
Voor het verkennend asbestonderzoek zijn de monsterpunten 1 t/m 8 uit het verkennend
bodemonderzoek handmatig gegraven tot maximaal 0,5 m-mv, met een minimale
oppervlakte van 0,09 m2 (30 x 30 cm). De monsterpunten zijn met behulp van een
grondboor (diameter 12 cm) doorgezet tot de onderliggende/ongeroerde bodemlaag. De
opgegraven grond is uitgespreid over een zeef, met een maaswijdte van 20 mm. Het
achterblijvende residu op de zeef is geïnspecteerd op aanwezigheid van asbestverdacht
materiaal en afval- en puinrestanten. Van de uitgezeefde grond is een mengmonster
samengesteld, voor de analytische bepaling van asbest in grond.
In bijlage 5 zijn de monsternameformulieren asbest opgenomen. Voor de situatie van de
boringen, monsterpunten en peilbuis verwijzen wij naar tekening 1-1.
Bodemopbouw
In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per monsterpunt en bodemlaag
beschreven. De beschrijvingen van de bodemprofielen zijn opgenomen in bijlage 2, en
samengevat in tabel 5.
Tabel 5:

samenvatting van het lokaal aangetroffen bodemprofiel

traject (m-mv)
0,0 ~ 0,5

hoofdnaam

toevoeging

zand, matig fijn

zwak siltig, zwak humeus

0,5 ~ 2,0

zand, matig fijn

zwak siltig

2,0 – 3,2

zand, matig fijn

zwak siltig, zwak grindig

grondwaterstand: circa 1,7 m-mv

Zintuiglijke waarnemingen
Tijdens het veldonderzoek is de opgeboorde grond beoordeeld op zintuiglijk
waarneembare verontreinigingsindicaties. Hierbij is gebruik gemaakt van de olie/watertest (O/W-test) en is gelet op afwijkende kleur of geur van de bodem. Zintuiglijk zijn
lokaal in de vaste bodem zwakke bijmengingen aan puindeeltjes waargenomen. In de
bodem is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Eventuele
bijzonderheden zijn weergegeven in de boorbeschrijvingen (bijlage 2).
Monstername
Voor het chemisch onderzoek zijn uit de boringen, van iedere 0,5 m (0,2 m bij
monstername met steekbus) of onderscheiden bodemlaag, monsters genomen. Op de
deellocaties, waar de vluchtige verbindingen de kritische parameters zijn, is de
monstername, voor zover technisch mogelijk, verricht met een steekbus.
Het grondwater uit de geplaatste peilbuis is na een standtijd van minimaal 1 week
bemonsterd. De zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid (EC) en de troebelheid
(NTU) van het grondwater zijn in het veld gemeten. De meetresultaten zijn weergegeven
in tabel 7.
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3.2

Laboratorium onderzoek

Op basis van de gehanteerde onderzoeksstrategie en waarnemingen uit het veld zijn
(meng)monsters samengesteld voor analyse. De samenstelling van de (meng)monsters is
weergegeven in tabel 6 en 8.
De analyses zijn uitgevoerd door een door de RvA geaccrediteerd laboratorium, welke
door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is erkend om, in het kader van de Wet
Bodembescherming (Wbb) en het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), analyses uit te voeren
conform AS-3000 en AP-04. De analyserapporten van het laboratorium zijn opgenomen
in bijlage 3. De resultaten van de analyses zijn weergegeven in tabel 6 t/m 8.
3.3

Toetsingscriteria en analyseresultaten

Als bijlage 4 is het toetsingskader voor de vaste bodem en het grondwater opgenomen.
Het toetsingskader is afkomstig uit de “Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013”
(Staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675).
De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de, door het Rijk beschikbaar
gestelde Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa).
De vaste bodem wordt getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. Het grondwater
wordt getoetst aan de streef- en interventiewaarden. De meetwaarden voor de vaste bodem
zijn afhankelijk gesteld van de gemeten organische stof- en/of lutumgehalten van de
bodem, die meestal afwijken van de gehalten van de Standaardbodem. De volgende
toetsingswaarden worden onderscheiden:
AW/S(•)1:De achtergrond- en/of streefwaarden geven het niveau aan waar beneden sprake is
van een duurzame bodemkwaliteit. De waarden hebben betrekking op de in de natuur
voorkomende achtergrondgehalten of detectiegrenzen bij stoffen die niet in
natuurlijke milieus voorkomen.
T (••)1:

De tussenwaarde betreft het gemiddelde van de interventiewaarde + achtergrondwaarde of streefwaarde waarboven, in beginsel, een nader onderzoek noodzakelijk is.

I (•••)1 :

De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen
aan, waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan
ook bij gehaltes beneden de interventiewaarden sprake zijn van een geval van ernstige
verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de
volksgezondheid en het ecosysteem.

1

De symbolen tussen haakjes corresponderen met de “overschrijdingssymbolen” van tabel 6 en 7.

Van een geval van ernstige bodemverontreiniging is sprake indien de verontreiniging is
ontstaan voor 1987, waarbij de gemiddelde concentratie van een verontreinigende stof in
minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger is dan de interventiewaarde.
Bodemverontreiniging die is ontstaan na 1 januari 1987 (nieuwe verontreiniging) valt
onder de zgn. zorgplicht en dient zo spoedig mogelijk te worden gesaneerd.
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Tabel 6:
% H* = 10
% L*= 25
monster
boring
traject (m-mv)
arseen
barium
cadmium
chroom
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink
PAK (10)-tot.
PCB’s
min.olie

analyseresultaten vaste bodem en toetsing
gestandaardiseerde resultaten en overschrijdingen toetsingswaarden
[BoToVa-toetsing is opgenomen in de bijlage]
MM-01
MM-02
MM-03
3+5+6
1+4
1A+2A+4A+7+8
0,0-0,5
0,5-2,0
0,0-0,5
<
<
<
@
@
@
<
<
<
<
<
<
<
<
<
58•
<
<
<
<
0,56•
200•
<
130•
<
<
<
<
<
<
<
<
<
15•
<
<
<
<
<
<
<
<

Toelichting bij tabel:
<
: geen overschrijding van de achtergrondwaarde
: overschrijding van de achtergrondwaarde
•
••
: overschrijding van de tussenwaarde
••• : overschrijding van de interventiewaarde

Tabel 7:

standaard bodem
(mg/kg d.s.)
AW½
Iwaarde (AW+I) waarde
20
48
76
@
@
@
0,6
6,8
13
55
117,5
180
15
102,5
190
40
115
190
0,15
18,08
36
50
290
530
2
96
190
35
67,5
100
140
430
720
1,5
20,8
40
0,02
0,51
1
190
2595
5000

-: niet geanalyseerd
@: geen toetsoordeel mogelijk
* : lutum- en humusgehalten standaard bodem
H : organisch stof
L : lutum

analyseresultaten grondwater

analyseresultaten (µg/l)
peilbuis
1
filter (m-mv)
2,2-3,2
pH
7,0
EC (µs/cm)
235
troebelheid (NTU)
6,2
grondwater [m-mv]
1,7
zware metalen
arseen
<
barium
<
cadmium
<
chroom
3,3•
kobalt
<
koper
<
kwik
<
lood
<
molybdeen
<
nikkel
<
zink
70•
vluchtige aromaten
benzeen
<
tolueen
<
ethylbenzeen
<
xylenen (som)
<
styreen
<
naftaleen
<
gechloreerde koolwaterstoffen
1,1-dichloorethaan
<
1,2-dichloorethaan
<
1,1-dichlooretheen
<
cis 1,2-dichlooretheen
<
trans 1,2-dichlooretheen
<
dichloormethaan
<
dichloorpropanen
<
tetrachlooretheen (per)
<
tetrachloormethaan (tetra)
<
1,1,1-trichloorethaan
<
1,1,2-trichloorethaan
<
trichlooretheen (tri)
<
trichloormethaan (chloroform)
<
vinylchloride
<
<
minerale olie
<
bromoform
Toelichting bij tabel:
• : overschrijding van de streefwaarde
•• : overschrijding van de tussenwaarde
••• : overschrijding interventiewaarde

toetsingswaarden (µg/l)

Swaarde

½
(S+I)

Iwaarde

10
50
0,4
1
20
15
0,05
15
5
15
65

35
337,5
3,2
15,5
60
45
0,17
45
152,5
45
432,5

60
625
6
30
100
75
0,30
75
300
75
800

0,2
7
4
0,2
6
0,01

15,1
503,5
77
35,1
153
35

30
1000
150
70
300
70

7
7
0,01
0,01
0,01
0,01
0,8
0,01
0,01
0,01
0,01
24
6
0,01
50
#

453,5
203,5
5
10
10
500
40,4
20
5
150
65
262
203
2,5
325
315

900
400
10
20
20
1000
80
40
10
300
130
500
400
5
600
630

< : geen overschrijdingen detectiegrens en/of streefwaarde
# : geen toetsingswaarden voor gegeven
-: niet geanalyseerd
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3.4

Toetsingscriteria en analyseresultaten asbest

Voor asbestonderzoek is de interventiewaarde uit de “Circulaire bodemsanering van 1 juli
2013” voor asbest in grond of puin (100 mg/kg d.s. gewogen) van toepassing.
Conform de NEN 5707 wordt in een verkennend onderzoek asbest beoordeeld of sprake
is van een verdachte of een onverdachte locatie op het voorkomen van asbest. Het resultaat
van het verkennend onderzoek is een uitspraak over de mogelijke verontreiniging van de
bodem op basis van verzamelde stukken asbesthoudend materiaal en (meng)monsters
grond. Aan de hand van het verkregen indicatieve gehalte aan asbest wordt nagegaan of
nader onderzoek al dan niet noodzakelijk is. Door de lagere onderzoeksintensiteit van het
verkennend onderzoek kan in deze fase niet direct worden getoetst aan de
interventiewaarde. In het verkennend onderzoek wordt het gehalte getoetst aan de
interventiewaarde, gecorrigeerd met een factor 2. Deze correctiefactor is een maat voor de
betrouwbaarheid van het verkennend onderzoek in relatie tot het nader onderzoek.
Alleen indien in het verkennend onderzoek de onderzoeksintensiteit (hoeveelheid
geïnspecteerde grond in de gaten en het aantal analyses) op hetzelfde niveau zit als in het
nader onderzoek, dan is een directe toetsing aan de interventiewaarde mogelijk. Indien het
asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch aannemelijk
dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschreden.
In deze gevallen geldt geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest.
Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor
bepalend.
Grond of puin waarin een (gewogen) concentratie asbest boven de interventiewaarde
wordt aangetroffen wordt, ongeacht het volume, beschouwd als verontreinigd met asbest.
Indien na uitvoering van een nader onderzoek asbest in de grond of puin een (gewogen)
concentratie asbest lager dan de interventiewaarde wordt aangetoond, wordt de bodem als
niet verontreinigd aangemerkt.
Tabel 8:

analyseresultaten asbest in grond (fase verkennend derhalve indicatieve gehalten)

monstergegevens
Monster
RE-01

Sleuf/MP

traject
(m-mv)

3+5+6

0,0-0,5

analyseresultaten (mg of mg/kg d.s.)
materiaalbodem/puin
bodem/puin
gewogen*
monster(s)
> 0,5< 20 mm
< 0,5 mm asbestgehalte
>20 mm (mg)
in mg/kg ds.
in mg/kg ds. in de bodem
-

<1

n.a.

<1

asbesttype
soort
asbest

H/NH

-

-

Toelichting bij tabel:
n.g.: niet geanalyseerd
-:
niet van toepassing
n.a.: niet aangetoond
S:
serpentijn-asbest
H:
hechtgebonden asbest
SL:
sleuf
A:
amfibool
NH: niet hechtgebonden asbest
MP: monsterpunt
*: gewogen concentratie asbest in de bodem of puin in mg/kg ds. wordt gevormd door de aangetoonde concentratie in het materiaal
(verzamel)-monster aan asbestplaatjes in de gegraven monsterpunten en/of sleuven, vermeerderd met de aangetoonde concentratie
aan asbest in het bodem/puin (meng)monster.
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_______________________________________ Hunneman Milieu-Advies ______________

4

INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN

In opdracht van Bouwbedrijf Van Pijkeren is in april 2019, door Hunneman Milieu-Advies
Raalte BV, een verkennend bodemonderzoek, in combinatie met een verkennend
asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie aan de Lage Weide te Hoonhorst.
Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen herinrichting van en
nieuwbouw op de locatie, en heeft tot doel een actueel en betrouwbaar inzicht te geven in
de milieuhygiënische bodemkwaliteit.
4.1

Asbestonderzoek

Zintuiglijk zijn lokaal in de vaste bodem zwakke bijmengingen aan puindeeltjes
waargenomen. In de bodem is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.
In de actuele puinhoudende contactzone binnen RE-01 [MP-03, MP-05 en MP-06] is in
de fractie > 0,5 mm en < 20 mm, analytisch geen gewogen asbest aangetoond boven de
bepalingsgrens (1 mg/kg d.s.). In de fractie < 0,5 mm zijn geen vrije vezels aangetroffen.
4.2

Vaste bodem en grondwater

Analytisch zijn in de mengmonsters van de bovengrond (MM-01 en MM-03) licht
verhoogde gehalten aan koper, kwik, lood en PAK aangetoond. De aangetoonde gehalten
overschrijden de achtergrondwaarden, maar blijven beneden de tussenwaarden.
Analytisch zijn in het mengmonster van de ondergrond (MM-02), van de geanalyseerde
parameters, geen gehalten aangetoond boven de achtergrondwaarden.
In het grondwater (peilbuis 1) zijn, met uitzondering van licht verhoogde gehalten aan
chroom en zink, geen gehalten aangetoond boven de streefwaarden. De aangetoonde
gehalten aan chroom en zink overschrijden de streefwaarden, maar blijven beneden de
tussenwaarden.
4.3

Conclusies en aanbevelingen

Zintuiglijk zijn lokaal in de vaste bodem zwakke bijmengingen aan puindeeltjes
waargenomen. In de bodem is zintuiglijk en analytisch geen asbestverdacht materiaal
aangetroffen.
In de vaste bodem zijn licht verhoogde gehalten aan koper, kwik, lood en PAK
aangetoond. In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan chroom en zink
aangetoond. De aangetoonde gehalten vormen geen aanleiding tot nader onderzoek.
Op basis van de analyseresultaten is de actuele bodemkwaliteit afdoende vastgelegd en
bestaan geen bezwaren voor de voorgenomen herinrichting en nieuwbouw op de locatie.
Wij adviseren om bij ontwikkeling van de locatie te werken met een gesloten grondbalans.
Indien grond vrijkomt en van de locatie wordt afgevoerd is het Besluit Bodemkwaliteit
van toepassing (Bbk). De aangetoonde verhogingen in de vaste bodem kunnen bij toetsing
aan het Bbk beperkingen opleveren ten aanzien van het (her)gebruik elders. Af te voeren
grond dient eventueel AP-04 te worden gekeurd, voor de bepaling van de definitieve
afzetmogelijkheden.
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BIJLAGE 1
Topografisch en kadastraal overzicht

Omgevingskaart

Klantreferentie: 190331
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Deze kaart is noordgericht.
Hier bevindt zich Kadastraal object Dalfsen H 3360
Kerkstraat 16A, 7722LR Dalfsen
CC-BY Kadaster.

625 m

Schaal 1: 12500
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Perceelnummer
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Bebouwing
Overige topografie

Geleverd op 5 april 2019

10 m

50 m

Schaal 1:1000
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Dalfsen
H
3360

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

BIJLAGE 2
Boorbeschrijvingen
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zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker
geel, bruin, edelm an

04A
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-200
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0
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0
1
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4 8 8 2 5 1 .4 9

05

gras, m aaiveld

0

0
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak
hum eus, neut raal bruin, sporen puin,
schep

50

-50
2

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker
geel, bruin, edelm an
-70

t ype
dat um
boorm eest er
x
y

in sp e ct ie g a t
1 5 -0 4 -2 0 1 9
H . t e Pa s
2 1 2 1 8 0 .5 1
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-50

50
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geel, bruin, edelm an
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bodem profielen sch a a l 1 :5 0
onderzoek
project code
dat um
get ekend conform
pagina
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PEILBUIS

BORIN G

OLIE OP W ATER REACTIE

num m er

bodem m onst er, geroerd

Geen
casing

Zwak

Mat ig

St erk

Uit erst

bodem laag

GEUR IN TEN ISTEIT

bent oniet

grondwat erst and t ijdens boren

bodem m onst er, ongeroerd

filt ergrind

Geen Zeer zwak

Zwak

Mat ig

St erk

bodem laag
filt ert raject
grondwat erst and

links= cm -m aaiveld
recht s= cm + NAP

GRON D SOORTEN

M ATE V AN BIJM EN GIN G

Grind, grindig (G,g)

zwak - (0-5%)

Zand, zandig (Z,z)

m at ig - (5-15%)

Leem , silt ig (L,s)

st erk - (15-50%)

Klei, kleiig (K,k)

uit erst - (> 50%)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

V ERH ARD IN GEN

GRAD ATIE Z AN D

asfalt , bet on, klinkers, t egels
st elconplaat , ondoordringbare laag

uf = uit erst 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 = uit erst grof (420-2000 um )

OV ERIG

GRAD ATIE GRIN D

bodem vreem de best andsdelen aanwezig

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 )

wat er

BESCH RIJV IN G BOD EM LAAG
pid = phot o ionisat ie det ect or
bv = bodem vocht
ow = olie op wat er

Zeer st erk

BIJLAGE 3
Toetsingstabellen en analyserapporten vaste bodem, grondwater en asbest

Project

Project: 881809 - 190331-NEN/VOA Zuidzijde Kerk Hoonhorst - Matrix Grond

Certificaten

892638 + 881809 + 883883

Toetsing

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Toetsversie

BoToVa 3.0.0

Toetsdatum: 17 mei 2019 10:14

Monsterreferentie

5943899

Monsteromschrijving

MM-01 bovengrond, 03: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Gestand.Res. Toetsoordeel

AW

T

I

Lutum/Humus
Organische stof

% (m/m ds)

2.9

10

Lutum

% (m/m ds)

1.2

25

90.6

90.6

Droogrest
droge stof

%

@

Metalen ICP-AES
arseen (As)

mg/kg ds

<4

< 4.8

-

20

48

76

barium (Ba)

mg/kg ds

45

170

@

190

555

920

cadmium (Cd)

mg/kg ds

< 0.2

< 0.23

-

0.6

6.8

13

chroom (Cr)

mg/kg ds

< 10

< 13

-

55

117.5

180

kobalt (Co)

mg/kg ds

<3

< 7.4

-

15

102.5

190

koper (Cu)

mg/kg ds

29

58

1.5 AW(IND)

40

115

190

kwik (Hg) (niet vluchtig)

mg/kg ds

0.09

0.13

-

0.15

18.075

36

lood (Pb)

mg/kg ds

130

200

4.0 AW(WO)

50

290

530

molybdeen (Mo)

mg/kg ds

< 1.5

< 1.0

-

1.5

95.75

190

nikkel (Ni)

mg/kg ds

<4

<8

-

35

67.5

100

zink (Zn)

mg/kg ds

42

97

-

140

430

720

mg/kg ds

47

160

-

190

2595

5000

naftaleen

mg/kg ds

0.06

0.06

fenantreen

mg/kg ds

2.1

2.1

anthraceen

mg/kg ds

0.71

0.71

fluoranteen

mg/kg ds

4.2

4.2

benzo(a)antraceen

mg/kg ds

1.7

1.7

chryseen

mg/kg ds

1.6

1.6

benzo(k)fluoranteen

mg/kg ds

1.1

1.1

benzo(a)pyreen

mg/kg ds

1.5

1.5

benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

1.1

1.1

indeno(1,2,3-cd)pyreen

mg/kg ds

1.2

1.2

mg/kg ds

15

15

10 AW(IND)

1.5

20.75

40

PCB - 28

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0024

PCB - 52

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0024

PCB - 101

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0024

PCB - 118

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0024

PCB - 138

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0024

PCB - 153

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0024

PCB - 180

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0024

mg/kg ds

0.005

< 0.017

0.02

0.51

1

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

Sommaties
som PAK (10)

Polychloorbifenylen

Sommaties
som PCBs (7)
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Monsterreferentie

5943900

Monsteromschrijving

MM-02 ondergrond, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 160-200, 04: 50-100, 04: 100-150, 04:
160-200

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Gestand.Res. Toetsoordeel

AW

T

I

Lutum/Humus
Organische stof

% (m/m ds)

1.3

10

Lutum

% (m/m ds)

1.0

25

87.6

87.6

Droogrest
droge stof

%

@

Metalen ICP-AES
arseen (As)

mg/kg ds

<4

< 4.9

-

20

48

76

barium (Ba)

mg/kg ds

24

93

@

190

555

920

cadmium (Cd)

mg/kg ds

< 0.2

< 0.24

-

0.6

6.8

13

chroom (Cr)

mg/kg ds

< 10

< 13

-

55

117.5

180

kobalt (Co)

mg/kg ds

<3

< 7.4

-

15

102.5

190

koper (Cu)

mg/kg ds

<5

< 7.2

-

40

115

190

kwik (Hg) (niet vluchtig)

mg/kg ds

< 0.05

< 0.05

-

0.15

18.075

36

lood (Pb)

mg/kg ds

< 10

< 11

-

50

290

530

molybdeen (Mo)

mg/kg ds

< 1.5

< 1.0

-

1.5

95.75

190

nikkel (Ni)

mg/kg ds

<4

<8

-

35

67.5

100

zink (Zn)

mg/kg ds

25

59

-

140

430

720

mg/kg ds

< 35

< 120

-

190

2595

5000

naftaleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

fenantreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

anthraceen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

fluoranteen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(a)antraceen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

chryseen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(k)fluoranteen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(a)pyreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

indeno(1,2,3-cd)pyreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

mg/kg ds

0.35

< 0.35

-

1.5

20.75

40

PCB - 28

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 52

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 101

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 118

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 138

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 153

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 180

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

mg/kg ds

0.005

< 0.024

-

0.02

0.51

1

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

Sommaties
som PAK (10)

Polychloorbifenylen

Sommaties
som PCBs (7)
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Monsterreferentie

5949173

Monsteromschrijving

MM-03 bovengrond, 01A: 0-50, 02A: 0-50, 04A: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Gestand.Res. Toetsoordeel

AW

T

I

Lutum/Humus
Organische stof

% (m/m ds)

2.3

10

Lutum

% (m/m ds)

1.0

25

95.4

95.4

Droogrest
droge stof

%

@

Metalen ICP-AES
arseen (As)

mg/kg ds

<4

< 4.9

-

20

48

76

barium (Ba)

mg/kg ds

43

170

@

190

555

920

cadmium (Cd)

mg/kg ds

< 0.2

< 0.24

-

0.6

6.8

13

chroom (Cr)

mg/kg ds

< 10

< 13

-

55

117.5

180

kobalt (Co)

mg/kg ds

<3

< 7.4

-

15

102.5

190

koper (Cu)

mg/kg ds

10

20

-

40

115

190

kwik (Hg) (niet vluchtig)

mg/kg ds

0.39

0.56

3.7 AW(WO)

0.15

18.075

36

lood (Pb)

mg/kg ds

80

130

2.5 AW(WO)

50

290

530

molybdeen (Mo)

mg/kg ds

< 1.5

< 1.0

-

1.5

95.75

190

nikkel (Ni)

mg/kg ds

<4

<8

-

35

67.5

100

zink (Zn)

mg/kg ds

27

64

-

140

430

720

mg/kg ds

< 35

< 110

-

190

2595

5000

naftaleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

fenantreen

mg/kg ds

0.16

0.16

anthraceen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

fluoranteen

mg/kg ds

0.33

0.33

benzo(a)antraceen

mg/kg ds

0.15

0.15

chryseen

mg/kg ds

0.18

0.18

benzo(k)fluoranteen

mg/kg ds

0.12

0.12

benzo(a)pyreen

mg/kg ds

0.15

0.15

benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

0.11

0.11

indeno(1,2,3-cd)pyreen

mg/kg ds

0.1

0.1

mg/kg ds

1.4

1.4

-

1.5

20.75

40

PCB - 28

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0030

PCB - 52

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0030

PCB - 101

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0030

PCB - 118

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0030

PCB - 138

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0030

PCB - 153

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0030

PCB - 180

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0030

mg/kg ds

0.005

< 0.021

-

0.02

0.51

1

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

Sommaties
som PAK (10)

Polychloorbifenylen

Sommaties
som PCBs (7)
Legenda
@

Geen toetsoordeel mogelijk

x AW(IND)

x maal Achtergrondwaarde (Industrie)

x AW(WO)

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)

-

<= Achtergrondwaarde
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Hunneman Milieu-Advies
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk
:
Ons kenmerk
:
Validatieref.
:
Opdrachtverificatiecode :
Bijlage(n)
:

190331-NEN/VOA Zuidzijde Kerk Hoonhorst
Project 883883
883883_certificaat_v1
LFUV-IEKE-LUZG-UPCV
2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 1 mei 2019
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

Tabel 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 883883
: 190331-NEN/VOA Zuidzijde Kerk Hoonhorst
: Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
5949173 = MM-03 bovengrond, 01A: 0-50, 02A: 0-50, 04A: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

:
:
:
:
:

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)
S gewicht artefact
S soort artefact
S voorbewerking AS3000

g

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof
%
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)
S lutumgehalte (pipetmethode)
% (m/m ds)

24/04/2019
24/04/2019
24/04/2019
5949173
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd
95,4
2,3
<1

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As)
mg/kg ds
S barium (Ba)
mg/kg ds
S cadmium (Cd)
mg/kg ds
S chroom (Cr)
mg/kg ds
S kobalt (Co)
mg/kg ds
S koper (Cu)
mg/kg ds
S kwik (Hg) (niet vluchtig)
mg/kg ds
S lood (Pb)
mg/kg ds
S molybdeen (Mo)
mg/kg ds
S nikkel (Ni)
mg/kg ds
S zink (Zn)
mg/kg ds

< 4,0
43
< 0,20
< 10
< 3,0
10
0,39
80
< 1,5
<4
27

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
mg/kg ds

< 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen
mg/kg ds
S fenantreen
mg/kg ds
S anthraceen
mg/kg ds
S fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)antraceen
mg/kg ds
S chryseen
mg/kg ds
S benzo(k)fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)pyreen
mg/kg ds
S benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
S indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kg ds
S som PAK (10)
mg/kg ds

< 0,05
0,16
< 0,05
0,33
0,15
0,18
0,12
0,15
0,11
0,10
1,4

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28
mg/kg ds
S PCB -52
mg/kg ds
S PCB -101
mg/kg ds
S PCB -118
mg/kg ds
S PCB -138
mg/kg ds
S PCB -153
mg/kg ds
S PCB -180
mg/kg ds
S som PCBs (7)
mg/kg ds

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: LFUV-IEKE-LUZG-UPCV

Ref.: 883883_certificaat_v1

Tabel 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 883883
: 190331-NEN/VOA Zuidzijde Kerk Hoonhorst
: Hunneman Milieu-Advies

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.
Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: LFUV-IEKE-LUZG-UPCV

Ref.: 883883_certificaat_v1

Bijlage 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 883883
: 190331-NEN/VOA Zuidzijde Kerk Hoonhorst
: Hunneman Milieu-Advies

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie

monster

diepte

barcode

5949173

01A
02A
04A
07
08

0.0-0.5
0.0-0.5
0.0-0.5
0.0-0.5
0.0-0.5

3040978AA
3040976AA
3040974AA
3041060AA
3040977AA

MM-03 bovengrond, 01A: 0-50, 02A: 0-50, 04A: 0-50,
07: 0-50, 08: 0-50

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: LFUV-IEKE-LUZG-UPCV

Ref.: 883883_certificaat_v1

Bijlage 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 883883
: 190331-NEN/VOA Zuidzijde Kerk Hoonhorst
: Hunneman Milieu-Advies

Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
voorbewerking AS3000
Droge stof
Organische stof (gec. voor lutum)
Lutumgehalte (pipetmethode)
Arseen (As)

:
:
:
:
:

Barium (Ba)

:

Cadmium (Cd)

:

Chroom (Cr)

:

Kobalt (Co)

:

Koper (Cu)

:

Kwik (Hg) (niet vluchtig)

:

Lood (Pb)

:

Molybdeen (Mo)

:

Nikkel (Ni)

:

Zink (Zn)

:

Minerale olie (florisil clean-up)
PAKs
PCBs

:
:
:

Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Conform AS3010 prestatieblad 2
Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 7
Conform AS3010 prestatieblad 6
Conform AS3010 prestatieblad 8

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: LFUV-IEKE-LUZG-UPCV

Ref.: 883883_certificaat_v1

Hunneman Milieu-Advies
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk
:
Ons kenmerk
:
Validatieref.
:
Opdrachtverificatiecode :
Bijlage(n)
:

190331-NEN/VOA Zuidzijde Kerk Hoonhorst
Project 881809
881809_certificaat_v1
AFVC-FGKA-ZZDC-BGZU
2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 24 april 2019
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

Tabel 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 881809
: 190331-NEN/VOA Zuidzijde Kerk Hoonhorst
: Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
5943899 = MM-01 bovengrond, 03: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50
5943900 = MM-02 ondergrond, 01: 50-100, 01: 100-150, 01: 160-200, 04: 50-100, 04: 100-150, 04: 160-200
Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

:
:
:
:
:

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)
S gewicht artefact
S soort artefact
S voorbewerking AS3000

g

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof
%
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)
S lutumgehalte (pipetmethode)
% (m/m ds)

15/04/2019
17/04/2019
17/04/2019
5943899
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

15/04/2019
17/04/2019
17/04/2019
5943900
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

90,6
2,9
1,2

87,6
1,3
<1

Anorganische parameters - metalen
S arseen (As)
mg/kg ds
S barium (Ba)
mg/kg ds
S cadmium (Cd)
mg/kg ds
S chroom (Cr)
mg/kg ds
S kobalt (Co)
mg/kg ds
S koper (Cu)
mg/kg ds
S kwik (Hg) (niet vluchtig)
mg/kg ds
S lood (Pb)
mg/kg ds
S molybdeen (Mo)
mg/kg ds
S nikkel (Ni)
mg/kg ds
S zink (Zn)
mg/kg ds

< 4,0
45
< 0,20
< 10
< 3,0
29
0,09
130
< 1,5
<4
42

< 4,0
24
< 0,20
< 10
< 3,0
< 5,0
< 0,05
< 10
< 1,5
<4
25

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
mg/kg ds

47

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen
mg/kg ds
S fenantreen
mg/kg ds
S anthraceen
mg/kg ds
S fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)antraceen
mg/kg ds
S chryseen
mg/kg ds
S benzo(k)fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)pyreen
mg/kg ds
S benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
S indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kg ds
S som PAK (10)
mg/kg ds

0,06
2,1
0,71
4,2
1,7
1,6
1,1
1,5
1,1
1,2
15

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28
mg/kg ds
S PCB -52
mg/kg ds
S PCB -101
mg/kg ds
S PCB -118
mg/kg ds
S PCB -138
mg/kg ds
S PCB -153
mg/kg ds
S PCB -180
mg/kg ds
S som PCBs (7)
mg/kg ds

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

< 35

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: AFVC-FGKA-ZZDC-BGZU

Ref.: 881809_certificaat_v1

Tabel 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 881809
: 190331-NEN/VOA Zuidzijde Kerk Hoonhorst
: Hunneman Milieu-Advies

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.
Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: AFVC-FGKA-ZZDC-BGZU

Ref.: 881809_certificaat_v1

Oliechromatogram 1 van 1

OLIE-ONDERZOEK
Monstercode
Project omschrijving
Uw referentie
Methode

:
:
:
:

5943899
190331-NEN/VOA Zuidzijde Kerk Hoonhorst
MM-01 bovengrond, 03: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50
minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling
OLIEFRACTIEVERDELING
1)
2)
3)
4)

fractie > C10 - C19
fractie C19 - C29
fractie C29 - C35
fractie C35 -< C40

13 %
70 %
17 %
<1 %

minerale olie gehalte: 47 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: AFVC-FGKA-ZZDC-BGZU

Ref.: 881809_certificaat_v1

Bijlage 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 881809
: 190331-NEN/VOA Zuidzijde Kerk Hoonhorst
: Hunneman Milieu-Advies

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie

monster

diepte

barcode

5943899

MM-01 bovengrond, 03: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50

03
05
06

0.0-0.5
0.0-0.5
0.0-0.5

3042458AA
3042467AA
3042460AA

5943900

MM-02 ondergrond, 01: 50-100, 01: 100-150, 01:
160-200, 04: 50-100, 04: 100-150, 04: 160-200

01
01
01
04
04
04

0.5-1.0
1.0-1.5
1.6-2.0
0.5-1.0
1.0-1.5
1.6-2.0

3041756AA
3041763AA
3041761AA
3042470AA
3041753AA
3042472AA

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: AFVC-FGKA-ZZDC-BGZU

Ref.: 881809_certificaat_v1

Bijlage 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 881809
: 190331-NEN/VOA Zuidzijde Kerk Hoonhorst
: Hunneman Milieu-Advies

Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
voorbewerking AS3000
Droge stof
Organische stof (gec. voor lutum)
Lutumgehalte (pipetmethode)
Arseen (As)

:
:
:
:
:

Barium (Ba)

:

Cadmium (Cd)

:

Chroom (Cr)

:

Kobalt (Co)

:

Koper (Cu)

:

Kwik (Hg) (niet vluchtig)

:

Lood (Pb)

:

Molybdeen (Mo)

:

Nikkel (Ni)

:

Zink (Zn)

:

Minerale olie (florisil clean-up)
PAKs
PCBs

:
:
:

Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Conform AS3010 prestatieblad 2
Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3050 prestatieblad 1 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 7
Conform AS3010 prestatieblad 6
Conform AS3010 prestatieblad 8

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: AFVC-FGKA-ZZDC-BGZU

Ref.: 881809_certificaat_v1

Project

190331-NEN/VOA Zuidzijde Kerk Hoonhorst

Certificaten

883882

Toetsing

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

Toetsversie

BoToVa 2.0.0

Toetsdatum: 17 mei 2019 10:23

Monsterreferentie

5949172

Monsteromschrijving

Peilbuis, 01-1: 220-320

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Toetsoordeel

S

T

I

Metalen ICP-MS (opgelost)
arseen (As)

µg/l

<5

-

10

35

60

barium (Ba)

µg/l

< 20

-

50

337.5

625

cadmium (Cd)

µg/l

< 0.2

-

0.4

3.2

6

chroom (Cr)

µg/l

3.3

1

15.5

30

kobalt (Co)

µg/l

4

-

20

60

100

koper (Cu)

µg/l

13

-

15

45

75

Kwik (Hg) (niet vluchtig)

µg/l

< 0.05

-

0.05

0.175

0.3

lood (Pb)

µg/l

<2

-

15

45

75

molybdeen (Mo)

µg/l

<2

-

5

152.5

300

nikkel (Ni)

µg/l

3.5

-

15

45

75

zink (Zn)

µg/l

70

1.1 S

65

432.5

800

µg/l

< 50

-

50

325

600

benzeen

µg/l

< 0.2

-

0.2

15.1

30

ethylbenzeen

µg/l

< 0.2

-

4

77

150

naftaleen

µg/l

< 0.02

-

0.01

35.005

70

o-xyleen

µg/l

< 0.1

styreen

µg/l

< 0.2

-

6

153

300

tolueen

µg/l

< 0.2

-

7

503.5

1000

xyleen (som m+p)

µg/l

< 0.2

µg/l

0.2

-

0.2

35.1

70

1,1,1-trichloorethaan

µg/l

< 0.1

-

0.01

150.005

300

1,1,2-trichloorethaan

µg/l

< 0.1

-

0.01

65.005

130

1,1-dichloorethaan

µg/l

< 0.2

-

7

453.5

900

1,1-dichlooretheen

µg/l

< 0.1

-

0.01

5.005

10

1,1-dichloorpropaan

µg/l

< 0.2

1,2-dichloorethaan

µg/l

< 0.2

-

7

203.5

400

1,2-dichloorpropaan

µg/l

< 0.2

1,3-dichloorpropaan

µg/l

< 0.2

cis-1,2-dichlooretheen

µg/l

< 0.1

dichloormethaan

µg/l

< 0.2

-

0.01

500.005

1000

monochlooretheen (vinylchlori

µg/l

< 0.2

-

0.01

2.505

5

tetrachlooretheen

µg/l

< 0.1

-

0.01

20.005

40

tetrachloormethaan

µg/l

< 0.1

-

0.01

5.005

10

trans-1,2-dichlooretheen

µg/l

< 0.1

trichlooretheen

µg/l

< 0.2

-

24

262

500

trichloormethaan

µg/l

< 0.2

-

6

203

400

som C+T dichlooretheen

µg/l

0.1

-

0.01

10.005

20

som dichloorpropanen

µg/l

0.4

-

0.8

40.4

80

< 0.2

@

3.3 S

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

Sommaties aromaten
som xylenen

Vluchtige chlooralifaten

Sommaties

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan (bromoform

µg/l

Toetsoordeel monster 5949172:
Legenda
@

Geen toetsoordeel mogelijk

-

<= Streefwaarde

xS

x maal Streefwaarde
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Overschrijding Streefwaarde

630

Hunneman Milieu-Advies
Barkstraat 5
8102GV RAALTE

Uw kenmerk
:
Ons kenmerk
:
Validatieref.
:
Opdrachtverificatiecode :
Bijlage(n)
:

190331-NEN/VOA Zuidzijde Kerk Hoonhorst
Project 883882
883882_certificaat_v1
DQGB-ULYX-JYKG-WYJU
2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 30 april 2019
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

Tabel 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 883882
: 190331-NEN/VOA Zuidzijde Kerk Hoonhorst
: Hunneman Milieu-Advies

Monsterreferenties
5949172 = Peilbuis, 01-1: 220-320

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

:
:
:
:
:

24/04/2019
24/04/2019
25/04/2019
5949172
Grondwater

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S arseen (As)
µg/l
S barium (Ba)
µg/l
S cadmium (Cd)
µg/l
S chroom (Cr)
µg/l
S kobalt (Co)
µg/l
S koper (Cu)
µg/l
S Kwik (Hg) (niet vluchtig)
µg/l
S lood (Pb)
µg/l
S molybdeen (Mo)
µg/l
S nikkel (Ni)
µg/l
S zink (Zn)
µg/l

<5
< 20
< 0,2
3,3
4,0
13
< 0,05
<2
<2
3,5
70

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
µg/l

< 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen
µg/l
S ethylbenzeen
µg/l
S naftaleen
µg/l
S o-xyleen
µg/l
S styreen
µg/l
S tolueen
µg/l
S xyleen (som m+p)
µg/l
S som xylenen
µg/l
Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan
µg/l
S 1,1,2-trichloorethaan
µg/l
S 1,1-dichloorethaan
µg/l
S 1,1-dichlooretheen
µg/l
S 1,1-dichloorpropaan
µg/l
S 1,2-dichloorethaan
µg/l
S 1,2-dichloorpropaan
µg/l
S 1,3-dichloorpropaan
µg/l
S cis-1,2-dichlooretheen
µg/l
S dichloormethaan
µg/l
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l
S tetrachlooretheen
µg/l
S tetrachloormethaan
µg/l
S trans-1,2-dichlooretheen
µg/l
S trichlooretheen
µg/l
S trichloormethaan
µg/l
S som C+T dichlooretheen
µg/l
S som dichloorpropanen
µg/l
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform)
µg/l

< 0,2
< 0,2
< 0,02
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,2
0,2

< 0,1
< 0,1
< 0,2
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,2
< 0,2
0,1
0,4
< 0,2

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: DQGB-ULYX-JYKG-WYJU

Ref.: 883882_certificaat_v1

Tabel 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 883882
: 190331-NEN/VOA Zuidzijde Kerk Hoonhorst
: Hunneman Milieu-Advies

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: DQGB-ULYX-JYKG-WYJU

Ref.: 883882_certificaat_v1

Bijlage 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 883882
: 190331-NEN/VOA Zuidzijde Kerk Hoonhorst
: Hunneman Milieu-Advies

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie

monster

diepte

barcode

5949172

1
1

2.2-3.2
2.2-3.2

0337945YA
0247787MM

Peilbuis, 01-1: 220-320

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: DQGB-ULYX-JYKG-WYJU

Ref.: 883882_certificaat_v1

Bijlage 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 883882
: 190331-NEN/VOA Zuidzijde Kerk Hoonhorst
: Hunneman Milieu-Advies

Analysemethoden in Grondwater (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
Arseen (As)
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg) (niet vluchtig)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Minerale olie (florisil clean-up)
Aromaten (BTEXXN)
Styreen
Chlooralifaten
Vinylchloride

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Conform AS3150 prestatieblad 1 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3150 prestatieblad 1 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 5
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: DQGB-ULYX-JYKG-WYJU

Ref.: 883882_certificaat_v1

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V.
Barkstraat 5
8102 GV RAALTE

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

DOC-13-12584337-NL-P1

Datum
Relatienr
Opdrachtnr.

29.04.2019
35003557
846991

ANALYSERAPPORT
Opdracht 846991 Bodem / Eluaat
Opdrachtgever

35003557 Hunneman Milieu-Advies Raalte B.V.
190331 NEN/VOA Zuidzijde Kerk Hoonhorst

Uw referentie

17.04.19

Opdrachtacceptatie
Monsternemer

Opdrachtgever

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005.
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit.
Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.
Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.
Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met
Klantenservice.
Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.
Met vriendelijke groet,

AL-West B.V.
Klantenservice

Blad 1 van 2
Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Opdracht 846991 Bodem / Eluaat
Monsternr. Monstername

Monsteromschrijving

185452

Ruimtelijke eenheid, RE-01: 0-50

15.04.2019

Eenheid

185452

De in dit rapport vermelde analyses zijn geaccrediteerd volgens ISO/IEC 17025:2005, tenzij bij de analyse het symbool " * " staat vermeld.

DOC-13-12584337-NL-P2

Ruimtelijke eenheid, RE01: 0-50

Asbestbepaling in grond/puin
Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

-- ++

Overig onderzoek
S Asbest RPS AS3000 (NEN5898)

-<1,0

S) Erkend volgens AS SIKB 3000
Begin van de analyses: 17.04.2019
Einde van de analyses: 29.04.2019
De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V.
Klantenservic
Toegepaste methoden
Protocollen AS 3000(RP) v): Asbest RPS AS3000 (NEN5898)
<Geen informatie>:

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

v) Geaccrediteerde methode extern lab
Extern geleverde service door
(RP) RPS, Minervum 7002, 4817 ZL Breda
Methode
Protocollen AS 3000

Blad 2 van 2
Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

V280119_1

Analysecertificaat
29-04-2019

Datum rapportage

Monsternummer:

19-071037

Rapportnummer:

1904-3075_01

RPS analyse bv

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever

1904-3075
DV 185452

Opdrachtgever

AL-West B.V.

E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda

Dortmundstraat 16-b
7418 BH Deventer

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

Datum order
Datum analyse

23-04-2019
29-04-2019

Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Opdrachtgever
DV 185452

T 088 99 04 720

Barcode

a99900604685

Zwolle

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

Ruimtelijke eenheid, RE-01:0-50

T 088 99 04 755

Opmerking
Soort monster

Grond (14,912kg nat ingezet)

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)
Droog gewicht <20mm (kg)

13,676
Percentage
grond
onderzocht

Chrysotiel

Amosiet

Crocidoliet

Hechtgebonden

Niet
hechtgebonden

Totaal

%

mg

mg

mg

mg

mg

mg

0

100,0

-

-

-

-

-

-

0,000

0

100,0

-

-

-

-

-

-

0,000

0

100,0

-

-

-

-

-

-

0,100

0,000

0

100,0

-

-

-

-

-

-

0,261

0,000

0

100,0

-

-

-

-

-

-

13,072

0,000

0

-

-

-

-

-

-

-

13,676

0,000

0

-

-

-

-

-

-

Gewicht

Gew mat

kg

gram

8-20 mm

0,122

0,000

#4-8 mm
#2-4 mm
#1-2 mm
#0,5-1 mm
#< 0,5 mm
#Totaal

0,071
0,050

N

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

# Totaal asbest (mg/kg d.s.)

-

-

-

-

-

<1,0

# Ondergrens (mg/kg d.s.)

-

-

-

-

-

-

# Bovengrens (mg/kg d.s.)

-

-

-

-

-

-

Droge stof

91,7

% (m/m) *

Totaal
Totaal niet
hechtgebonden hechtgebonden Totaal asbest

Gewogen asbest (mg/kg d.s.)

-

0,000
ZZ Gew gr20
Aangetroffen asbesthoudend materiaal: Geen

RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01
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V280119_1

Analysecertificaat
Datum rapportage

29-04-2019

Monsternummer:

19-071037

Rapportnummer:

1904-3075_01

Ordernummer RPS

1904-3075

Ordernummer opdrachtgever

DV 185452

Opdrachtgever

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16-b
7418 BH Deventer

Datum order

23-04-2019

Datum analyse

29-04-2019

Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever

Opdrachtgever
DV 185452

Barcode

a99900604685

Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking

Ruimtelijke eenheid, RE-01:0-50

Soort monster

Grond (14,912kg nat ingezet)
Asbest in grond NEN5898

Toelichting
* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.

RPS analyse bv KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01
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BIJLAGE 4
Toetsingskader

Toetsingskader vaste bodem en grondwater
Circulaire bodemsanering 2009 per 1 juli 2013: Streefwaarden grondwater, Interventiewaarden
bodemsanering, Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging, bodemtypecorrectie en
meetvoorschriften.
Bron: Het toetsingskader is afkomstig uit de “Circulaire bodemsanering 2009 per juli 2013”
(staatscourant 27 juni 2013, nr. 16675).
In deze bijlage zijn in tabel 1 streefwaarden grondwater en interventiewaarden voor zowel grond als grondwater
opgenomen. In tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’s) en indien beschikbaar
streefwaarden voor grondwater opgenomen. Voorafgaande aan deze tabel is een toelichting op de INEV’s
opgenomen. Deze bijlage eindigt met de formules voor bodemtypecorrectie en instructies voor de toepassing.

A: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden bodemsanering
Streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande
van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. De getallen voor de streefwaarde grondwater zijn één op één
overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). De streefwaarden
zijn afgeleid binnen het project Integrale Normstelling Stoffen (INS) en zijn in december 1997 gepubliceerd
(Ministerie van VROM, Integrale Normstelling Stoffen, Milieukwaliteitsnormen bodem, water, lucht, 1997).
Met enkele uitzonderingen zijn de INS-streefwaarden overgenomen. De INS-streefwaarden zijn zoveel mogelijk
risico-onderbouwd en gelden voor individuele stoffen. Voor metalen wordt er onderscheid gemaakt tussen diep
en ondiep grondwater. Reden hiervoor is het verschil in achtergrondconcentraties tussen diep en ondiep
grondwater. Als grens tussen diep en ondiep grondwater wordt een arbitraire grens van 10 m gebruikt. Hierbij
dient te worden opgemerkt dat deze grens indicatief is. Indien informatie voorhanden is dat een andere grens
aannemelijk is voor de te beoordelen locatie, dan kan een andere grens genomen worden. Hierbij valt te denken
aan informatie over de grens tussen het freatische grondwater en het eerste watervoerend pakket.
• Voor ondiep grondwater (< 10 m) zijn de MILBOWA-waarden als streefwaarden overgenomen. Deze zijn
gebaseerd op achtergrondconcentraties en gelden hierbij als handreiking.
• Voor diep grondwater (> 10 m) worden de in INS voorgestelde streefwaarden overgenomen. Dit betekent
dat de streefwaarde bestaat uit de van nature aanwezige achtergrondconcentratie (AC) plus de
Verwaarloosbare Toevoeging. Hierbij worden de in INS opgenomen achtergrondconcentraties als
handreiking gegeven.
In beide gevallen geldt dat de gegeven achtergrondconcentratie als handreiking moet worden gezien. Indien
informatie voorhanden is over de locale achtergrondconcentratie dan kan deze in combinatie met de
Verwaarloosbare Toevoeging als streefwaarde worden gebruikt. Meer informatie over achtergrondconcentraties
van metalen in verschillende gebieden in Nederland is te vinden in RIVM-rapport nummer 711701017.
De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft
voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Ze zijn representatief voor
het verontreinigingsniveau waarboven sprake is van een geval van ernstige (bodem)verontreiniging. De
interventiewaarden grond voor de eerste tranche stoffen zijn geëvalueerd. Er zijn nieuwe voorstellen voor
interventiewaarden gedaan die zijn opgenomen in tabel 7.1 van het RIVM-rapport 711701023 (febr 2001). Voor
een aantal stoffen van de eerste tranche zijn de nieuw voorgestelde interventiewaarden op basis van
beleidsmatige overwegingen aangepast. De normaan-passingen zijn beschreven in het NOBO-rapport: VROM,
2008: NOBO: Normstelling en bodemkwali-teitsbeoordeling. Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de
bodemnormen in 2005, 2006 en 2007. De interventiewaarden grond voor de andere tranches zijn niet
geëvalueerd en blijven gelijk aan de interventiewaarden grond zoals opgenomen in de Circulaire streefwaarden
en interventiewaarden bodemsanering (2000). De interventiewaarden grond gelden voor droge bodem. Voor
bodems of oevers van een oppervlaktewaterlichaam zijn aparte interventiewaarden opgesteld die zijn opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 20 december 2007, nr. 247). De interventiewaarden
grondwater zijn niet herzien en overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden
bodemsanering (2000).
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Tabel 1: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater
gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)

Streefwaarde Landelijke achter- Streefwaarde
grond concentratie

Stofnaam

Interventiewaarden

ondiep

diep (AC)

diep (incl. AC)

(<10 m –mv)

(>10 m –mv)

(>10 m –mv)

grondwater 7
( g/l)

grondwater
( g/l)

grondwater 7
( g/l)

grond
(mg/kg d.s.)

grondwater
( g/l)

10
50
0,4
1
20
15
0,05
15
5
15
65

0,09
7
200
0,6
2,4
0,6
1,3
1,6
0,7
2,1
24

0,15
7,2
200
0,06
2,5
0,7
1,3
0,01
1,7
3,6
2,1
24

22
76
-8
13
180
78
190
190
36
4
530
190
100
720

20
60
625
6
30
100
75
0,3
75
300
75
800

1. Metalen
Antimoon
Arseen
Barium
Cadmium
Chroom
Chroom III
Chroom VI
Kobalt
Koper
Kwik
Kwik (anorganisch)
Kwik (organisch)
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink

Streefwaarde
grondwater 7 ( g/l)

Interventiewaarden
grond
grondwater

2. Overige anorganische stoffen
Chloride (mg CL/l)
Cyanide (vrij)
Cyanide (complex)
Thiocyanaat

100 mg/l
5
10
-

20
50
20

1.500
1.500
1.500

0,2
4
7
0,2
6
0,2
0,2

1,1
110
32
17
86
14
13

30
150
1000
70
300
2000
200

0,01
0,003*
0,0007*
0,003
0,003*
0,0001*
0,0005*
0,0004*
0,0004*
0,0003
-

40

70
5
5
1
0,2
0,5
0,05
0,05
0,05
0,05
-

0,01
0,01
7
7
0,01
0,01
0,8
6
0,01
0,01
24
0,01
0,01

0,1
3,9
15
6,4
0,3
1
2
5,6
15
10
2,5
0,7
8,8

5
1.000
900
400
10
20
80
400
300
130
500
10
40

3. Aromatische verbindingen
Benzeen
Ethylbenzeen
Tolueen
Xylenen (som) 1
Styreen (vinylbenzeen)
Fenol
Creosolen (som) 1

4. PAK’s
Naftaleen
Fenantreen
Antraceen
Fluorantheen
Chryseen
Benzo(a)antraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(k)fluorantheen
Indeno(1,2,3cd)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
PAK’s (totaal) (som 10)1

5. Gechloreerde Koolwaterstoffen
A: (vluchtige) koolwaterstoffen
Monochlooretheen (Vinylchloride)2
Dichloormethaan
1,1-dichloorethaan
1,2-dichloorethaan
1,1-dichlooretheen2
1,2-dichlooretheen (som)1
Dichloorpropanen (som)1
Trichloormethaan
(chloroform)
1,1,1-trichloorethaan
1,1,2-trichloorethaan
Trichlooretheen
(Tri)
Tetrachloormethaan (Tetra)
Tetrachlooretheen
(Per)
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Tabel 1: Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater
Streefwaarde
grondwater 7 ( g/l)
5. Gechloreerde Koolwaterstoffen (vervolg)

Interventiewaarden
grond
grondwater

b. chloorbenzenen5
Monochloorbenzeen
Dichloorbenzenen (som)1
Trichloorbenzenen (som)1
Tetrachloorbenzenen (som)1
Pentachloorbenzenen
Hexachloorbenzeen

7
3
0,01
0,01
0,003
0,00009*

15
19
11
2,2
6,7
2,0

180
50
10
2,5
1
0,5

0,3
0,2
0,03*
0,01*
0,04*

5,4
22
22
21
12

100
30
10
10
3

0,01*

1

0,01

-

50
0,00018
23

30
nvt6
6

0,02 ng/l*
0,004 ng/l*
0,009 ng/l*
0,1 ng/l*
0,04 ng/l*
0,2 ng/l*
33 ng/l
8 ng/l
9 ng/l
0,05
0,005 ng/l*
0,005 ng/l*

4
1,7
2,3
34
0,32
4
4
17
1,6
1,2
4
4

0,2
0,01
0,1
5
1
0,3
3

0,05* – 16 ng/l

2,5

0,7

0,02

4

50

29 ng/l
2 ng/l*
2 9 ng/l

0,71
0,45
0,017

150
50
100

0,5
0,5
50
0,5
0,5
0,5
-

100
150
82
53
17
36
48
220
60
5.000
11
7
8,8
75

15.000
5
600
30
300
5.000
630

c. chloorfenolen5
Monochloorfenolen(som)1
Dichloorfenolen(som)1
Trichloorfenolen(som)1
Tetrachloorfenolen(som)1
Pentachloorfenol

d. polychloorbifenylen (PCB’s)
PCB’s (som 7) 1

e. Overige gechl. koolwaterstoffen
Monochlooranilinen (som)1
Dioxine (som I-TEQ)1
Chloornaftaleen (som)1

6. Bestrijdingsmiddelen
a.organochloorbestrijdingsmiddelen
Chloordaan (som)1
DDT (som)1
DDE (som)1
DDD (som)1
DDT/DDE/DDD (som)1
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Drins (som)1
-endosulfan
-HCH
-HCH
-HCH (lindaan)
HCH-verbindingen (som)1
Heptachloor
Heptachloorepoxide (som)1

b. organofosforpesticiden
-

c. organotin bestrijdingsmiddelen
Organotinverbindingen (som)1

d.chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden
MCPA

e. overige bestrijdingsmiddelen
Atrazine
Carbaryl
Carbofuran

7. Overige stoffen
Asbest3
Cyclohexanon
Dimethyl ftalaat
Diethyl ftalaat
Di-isobutyl ftalaat
Dibutyl ftalaat
Butyl benzylftalaat
Dihexyl ftalaat
Di(2-ethylhexyl)ftalaat
Ftalaten (som)1
Minerale olie4
Pyridine
Tetrahydrofuran
Tetrahydrothiofeen
Tribroommethaan (bromoform)

3

Toelichting voetnoten tabel 1
* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt.
1

Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit
(VROM, 2007). Bij het berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten <
vereiste rapportagegrens AS3000 vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de
berekende waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan
dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor
een of meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de
berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als
gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een
berekende somwaarde waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7
maal de rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te
concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft. Dit
geldt bijvoorbeeld als bij een meting van PAK in het grondwater alleen naftaleen in een licht verhoogde
concentratie is aangetoond en de overige PAK een waarde ‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ hebben. Voor
die overige PAK worden dan relatief hoge gehalten berekend (door de vermenigvuldiging met 0,7), waarvan kan
worden onderbouwd dat die gehalten niet in het grondwater aanwezig zullen zijn gezien de immobiliteit van de
betreffende stoffen.
2

De Interventiewaarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium
reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader worden onderzocht. Bij het
aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond moet tevens het grondwater worden onderzocht.

3

Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest).

4

De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van verontreiniging
met mengsels (bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan
aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen te worden bepaald. Met deze somparameter is om
praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie wordt bestudeerd.

5

Voor grondwater zijn effecten van PAK’s, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de
individuele interventiewaarde, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als
0,5 x interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen of van
overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van overschrijding van de interventiewaarde voor
de som van een groep stoffen indien (Ci/Ii) >1, waarbij Ci = gemeten concentratie van een stof uit een
betreffende groep en Ii = interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep.

6

Voor grondwater is er een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging.

7

De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit
betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden
gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van
een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het
beoordelen van het meetresultaat ‘< rapportagegrens AS3000’ mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit
van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert
(zonder < teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de
vereiste rapportagegrens AS3000.

8

De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan
het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte
van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis
van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. Deze voormalige interventiewaarde is op
dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarden voor de meeste andere metalen en is voor barium
inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s.

9

Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de
rapportagegrens AS3000), dan dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met
0,7. De zo verkregen waarde (of hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde
normwaarde. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk
verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen toetsingsresultaat heeft
geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende
monster niet goed kan worden beoordeeld.

4

B: Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’S)
Voor de stoffen in tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging opgenomen. Het betreffen
stoffen van de tweede, derde en vierde tranche afleiding interventiewaarden. Op basis van twee redenen is een
indicatief niveau voor ernstige verontreiniging aangegeven en geen interventiewaarde:
1. er zijn geen gestandaardiseerde meet- en analysevoorschriften beschikbaar of binnenkort te verwachten;
2. de ecotoxicologische onderbouwing van de interventiewaarde is niet aanwezig of minimaal en in het laatste
geval lijkt het erop dat de ecotoxicologische effecten kritischer zijn dan de humaan-toxicologische effecten.
De ecotoxicologische onderbouwing dient te voldoen aan de volgende criteria:
a. er dienen minimaal 4 toxiciteitsgegevens beschikbaar te zijn voor minimaal twee taxonomische groepen;
b. voor metalen dienen alle gegevens betrekking te hebben op het compartiment bodem;
c. voor organische stoffen mogen maximaal twee gegevens via evenwichtspartitie uit gegevens voor het
compartiment water zijn afgeleid;
d. er dienen minimaal twee gegevens voor individuele soorten beschikbaar te zijn.
Indien aan een of meerdere van deze criteria niet is voldaan en indien ecotoxicologische effecten kritischer zijn
dan humaantoxicologische effecten, wordt volstaan met het vaststellen van een indicatief niveau voor ernstige
verontreiniging. De indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan de interventiewaarden. De
status van de indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan de status van de interventiewaarde. Over- of
onderschrijding van de indicatieve niveaus heeft derhalve niet direct consequenties voor wat betreft het nemen
van een beslissing over de ernst van de verontreiniging door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag dient
daarom naast de indicatieve niveaus ook andere overwegingen te betrekken bij de beslissing of er sprake is van
ernstige verontreiniging. Hierbij kan gedacht worden aan:
• nagaan of er op basis van andere stoffen sprake is van ernstige verontreiniging en spoed tot saneren. Op
verontreinigde locaties komen vaak meerdere stoffen tegelijk voor. Indien voor andere stoffen wel
interventiewaarden zijn vastgesteld kan op basis van deze stoffen nagegaan worden of er sprake is van
ernstige verontreiniging en spoed tot saneren. In zo’n geval is een risicoschatting voor de stoffen waarvoor
slechts een indicatief niveau is aangegeven minder relevant. Indien op basis van andere stoffen geen sprake
blijkt te zijn van ernstige verontreiniging en spoed tot saneren, is een risicoschatting voor de stoffen
waarvoor slechts een indicatief niveau is aangegeven wel belangrijk;
• een ad hoc bepaling van de actuele risico’s. Bij de bepaling van actuele risico’s ten behoeve van het
vaststellen van de spoed tot saneren spelen naast toxicologische criteria ook andere locatiegebonden
factoren een rol. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de blootstellingmogelijkheden, het gebruik van de locatie
of de oppervlaktes van de verontreiniging. Dergelijke factoren kunnen vaak goed bepaald worden waardoor
het ondanks de onzekerheid met betrekking tot de indicatieve niveaus toch mogelijk is een redelijke
schatting van de actuele risico’s uit te voeren. Het verdient aanbeveling hierbij gebruik te maken van bioassays, omdat hiermee niet alleen de onzekerheden in de ecotoxicologische onderbouwing maar ook de
onzekerheden ten gevolge van het gestandaardiseerde meet- en analysevoorschriften ontweken worden.
• aanvullend onderzoek naar de risico’s van de stof. Er kunnen aanvullende toxiciteitexperimenten uitgevoerd
worden om een betere schatting van de risico’s van de stof te kunnen maken.
De INEV’s zijn niet geëvalueerd en blijven gelijk aan de INEV’s zoals opgenomen in de Circulaire
streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). Enkele voormalige interventiewaarden zijn
omgezet in INEV’s. Dit wordt toegelicht in het NOBO-rapport: VROM, 2008, in druk: NOBO: Normstelling en
bodemkwaliteitsbeoordeling. Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de bodemnormen in 2005, 2006 en
2007. Alleen voor MTBE is het INEV voor grondwater aangepast naar de waarde die is genoemd in de
Circulaire zorgplicht Wbb bij MTBE- en ETBE-verontreinigingen (Staatscourant 18 december 2008, nr. 2139).
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Tabel 2: Streefwaarden grondwater en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 6
gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)

Streefwaarde
4

Stofnaam

grondwater ( g/l)
ondiep4

diep4

(<10 m –mv)

(>10 m –mv)

-

0,05*
0,07
2*
2,2*
1,2
-

Interventiewaarden
grond (mg/kg d.s.)

grondwater ( g/l)

30
100
600
15
900
250
15

15
160
70
7
50
70
40

1. Metalen
Beryllium
Seleen
Tellurium
Thallium
Tin
Vanadium
Zilver

Streefwaarde
grondwater 7 ( g/l)

Interventiewaarden
grond (mg/kg d.s.)
grondwater ( g/l)

3. Aromatische verbindingen
Dodecylbenzeen
Aromatische oplosmiddelen1
Dihydroxybenzenen (som)3
Catechol (o-dihydroxybenzeen)
Resorcinol (m-dihydroxybenzeen)
Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen)

0,2
0,2
0,2

1.000
200
8
-

0,02
150
1.250
600
800

-

50
10
30
10
15
nvt 5

100
10
10
1
350
0,001 ng/l

0,1 ng/l *
0,05 ng/l*

2
22

2
0,1

0,08
-

0,1
30
200
75
270
100
0,1
220
30
35
100

5
5.600
6.300
15.000
13.000
5.500
50
31.000
24.000
6.000
9.400

5. Gechloreerde Koolwaterstoffen
Dichlooranilinen
Trichlooranilinen
Tetrachlooranilinen
Pentachlooranilinen
4-chloormethylfenolen
Dioxine (som I-TEQ)2

6. Bestrijdingsmiddelen
Azinfosmethyl
Maneb

7. Overige stoffen
Acrylonitril
Butanol
butylacetaat
Ethylacetaat
Diethyleen glycol
Ethyleen glycol
Formaldehyde
Isopropanol
Methanol
Methylethylketon
Methyl-tert-buthyl ether (MTBE)

Toelichting voetnoten tabel 2
* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt.
1

Onder aromatische oplosmiddelen wordt een standaardmengsel van stoffen, aangeduid als ‘C9-aromatic
naphta’ verstaan zoals gedefinieerd door de International Research and Development Corporation: o-xyleen
3,2%, i-isopropylbenzeen 2,74%, n-propylbenzeen 3,97%, 1-methyl-4-ethylbenzeen 7,05%, 1-methyl-3ethylbenzeen 15,1%, 1-methyl-2-ethylbenzeen 5,44%, 1,3,5-trimethylbenzeen 8,37%, 1,2,4-trimethylbenzeen
40,5%, 1,2,3-trimetylbenzeen 6,18% en > alkylbenzenen 6,19%.
2

Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit
(VROM, 2007). Bij het berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten <
vereiste rapportagegrens AS3000 vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de
berekende waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan
dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor
een of meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) zijn, dan dient de
berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als
gemeten gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een
berekende somwaarde waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7
maal de rapportagegrens, heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te
concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft.

6

3

Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon.

4

De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit
betekent dat deze Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden
gemeten. De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van
een strengere rapportagegrens mag ook, mits de gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het
beoordelen van het meetresultaat ‘< rapportagegrens AS3000’ mag de beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit
van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten gehalte rapporteert
(zonder < teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de
vereiste rapportagegrens AS3000.

5

Voor grond is er een interventiewaarde.

6

Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de rapportagegrens AS3000), dan dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo
verkregen waarde (of hiermee berekende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde.
Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan optreden bij de analyse van een zeer sterk verontreinigd monster
of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen toetsingsresultaat heeft geen verplichtend
karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende monster niet goed kan
worden beoordeeld.

C: Bodemtypecorrectie
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de in de tabellen opgenomen waarden voor
standaardbodem omgerekend naar de waarden voor de betreffende bodem gebruik makende van de gemeten
gehalten aan organische stof en lutum. De omgerekende waarden kunnen vervolgens met de gemeten gehalten
worden vergeleken.

Metalen
Bij de omrekening voor metalen kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule:
(IW)b = (IW)sb x [{A + (B x % lutum) + (C x % organische stof)} / {A + (Bx25) + (C x 10)}]
Waarin:
(IW)b
(IW)sb
%lutum

= interventiewaarde voor de te beoordelen bodem;
= interventiewaarde voor standaardbodem;
= gemeten percentage lutum in de te beoordelen bodem. Voor bodem met een gemeten
lutumgehalte van minder dan 2% wordt met een lutumgehalte van 2% gerekend;
% org. stof = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem Voor bodem met een gemeten
organisch stofgehalte van minder dan 2% wordt met een organisch stofgehalte van 2% gerekend;
A, B, C
= stofafhankelijke constanten voor metalen (zie hieronder);
Tabel 3: Stofafhankelijke constanten voor metalen:
Stof
Arseen
Barium
Beryllium
Cadmium
Chroom
Kobalt
Koper
Kwik
Lood
Nikkel
Tin
Vanadium
Zink

A
15
30
8
0,4
50
2
15
0,2
50
10
4 0,
12
50

B
0,4
5
0,9
0,007
2
0,28
0,6
0,0034
1
1
6
1,2
3

C
0,4
0
0
0,021
0
0
0,6
0,0017
1
0
0
0
1,5

7

Organische verbindingen
De interventiewaarden en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging voor organische verbindingen, zijn
afhankelijk van het organische stofgehalte. Bij omrekening voor organische verbindingen, met uitzondering van
PAK’s, kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule:
(IW)b = (IW)sb x (% organische stof / 10)
Waarin:
(IW)b
(IW)sb
% org. stof

= interventiewaarde voor de te beoordelen bodem;
= interventiewaarde voor standaardbodem;
= gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem. Voor bodems met
gemeten percentage organische stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan
2% worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden.

PAK’s
Voor interventiewaarde PAK’s wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een organisch stofgehalte tot
10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30% toegepast. Voor bodems met een organisch
stofgehalte tot 10% wordt een interventiewaarde van 40 mg/kg d.s. en voor bodems met een organisch
stofgehalte vanaf 30% een interventiewaarde van 120 mg/kg d.s. gehanteerd. Tussen de 10% en 30% organische
stof gehalte kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectieformule:
(IW)b = 40 x (% organische stof / 10)
Waarin:
(IW)b
= interventiewaarde voor de te beoordelen bodem
% organische stof = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem.

D: Meetvoorschriften
De te hanteren analysemethoden zijn opgenomen in Bijlage L, behorende bij artikel 1.1 (versie 30 november
2007) van de Regeling bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007, nr. 247, pag 67.
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Inleiding
Indien er stoffen in de bodem voorkomen die van nature niet in de bodem zitten is sprake van bodemverontreiniging. De provincie Overijssel speelt een rol bij het saneren of beheersen van een
bodemverontreiniging.
De provincie Overijssel en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) aangewezen als de instanties
die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging (bevoegd gezag Wetbodembescherming). Zij sturen de bodemsaneringsoperatie en voeren
zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Hierbij kan de provincie juridische en financiële
instrumenten inzetten. In dit kader worden bodemgegevens verzameld in het bodeminformatiesysteem (BIS) van de provincie.
In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de provincie Overijssel. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke
bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied.
De provincie is bevoegd gezag met betrekking tot ernstige bodemverontreiniging. Gemeenten zijn bevoegd voor wat betreft de niet ernstige bodemverontreiniging. Vaak werken gemeenten met
hetzelfde BIS en zijn de gegevens opgenomen in de rapportage. Welke gemeenten dat zijn kunt u vinden op: http://www.overijssel.nl/over-overijssel/cijfers-kaarten/bodem/bodem/uitleg-gebruik/.
Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel via email postbus@overijssel.nl of telefonisch 038 499 8899 menukeuze 2.
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Locatie: Kerkstraat 18
Locatie
Adres

Kerkstraat 18 7722LR DALFSEN

Locatiecode

AA014800020

Locatienaam

Kerkstraat 18

Plaats

Dalfsen

Locatiecode bevoegd gezag WBB

OV014800020

Status
Vervolg WBB

Uitvoeren actieve nazorg

Beoordeling

Urgent, san binnen 4 jaar

Status rapporten

Avr (aanvullend rapport)

Beschikking

Urgent san binnen 4 jaar

Status besluiten

Urgent san binnen 4 jaar

Status asbest

Is van voor 1987

Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum

Type

Naam

Auteur

Kerkstraat 18 (vm. tankst.
30-11-1998 Nader onderzoek
Kleinmeulman)

Referentie Archief

Tauw B.V.

3483

Conclusie overheid

Provincie en
Gemeente

SUBAT-geval. Betreft zowel een verkennend als een aanv. bodemonderzoek (uitvoering
tussen oktober 96 en juni 97). Zowel grond als grondwater sterk verontreinigd met
minerale olie. ERNSTIG GEVAL VAN BODEMVERONTREINIGING MET SANERING!!

30-11-1998 Saneringsplan

Kerkstraat 18 (vm.
tankst.Kleinmeulman)

Tauw B.V.

Provincie en
Gemeente

Aantal tanks: 2 x 6 m3. Behand. verschroten resp. achterlaten. Geraamd totaal 173 ton
verontr, 85 ton twijfel en 328,4 schoon te ontgraven. Grondwatersanering duur 0,5 jaar.
Waterschap geinformeerd. Sanering is uitgevoerd!

03-10-2001 Pre-HO

Kerkstraat 14 (R.K. kerk Hoonhorst)

Register
Historisch
onderzoeks

Gemeente

Zie Aantekeningen.

14-11-2001

Sanerings
evaluatie

Evaluatierap. v.d.
amov/bodemsan vml
tankstation

OranjeWoud

Provincie

27-08-2002

Avr (aanvullend
rapport)

Notitie Kerkstraat 18 te
Dalfsen

OranjeWoud

Provincie

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit

Start

Einde

benzine-service-station

1960

2000

benzinetank (ondergronds)

9999

2000

Vervallen

Benoemd

Verontreinigd

Spoed

Nee

Ja

>I

Nee

Voldoende onderzocht

Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Matrix

Overschr.

Grond

I

m²
10

m³

Van

Tot

Opmerking

Grond

S

100

Deellocatie 2

Grond

S

4

Deellocatie 1

Grondwater

I

40

Deellocatie 2, Opp. uit GIS

Grondwater

S

360

Deellocatie 2, Opp. uit GIS

Deellocatie 2 (Verontreiniging wordt als ??n geheel gezien)

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Datum

Besluit

Kenmerk

Status

27-09-1999

besch urgent san binnen 4 jaar

WB/1999/3542

Definitief

12-06-2002

Niet instemmen uitgev Sanering

WB/2001/4267

Definitief

11-11-2002

Monitoring overig

WB/2002/2845

Definitief

Sanering
Type sanering

Zorgstatus

Volledig (hele geval)

Monitoring

Uiterste start

Werkelijke start

01-01-2001

Werkelijke einddatum

16-03-2000

Saneringscontouren
Datum

Gerealiseerd bovengrond

Gerealiseerd ondergrond

11-11-2002

Niet van toepassing

Restverontreiniging, monitoring

11-11-2002

Voll. verw., aanvulgrond schoon (MF)

Restverontreiniging, monitoring

Medium

Zorgmaatregelen
Overschrijding

Type maatregel

11-11-2001

Maatregel start

Duur
0

Eind

Matrix
Grondwater

I

Wbb

11-11-2002

0

Grond

I

Wbb

Pagina 4 van 9

-

02-04-2019

Pagina 5 van 9

-

02-04-2019

Pagina 6 van 9

-

02-04-2019

Disclaimer
De bodeminformatie die je in deze rapportage aantreft is met zorg door gemeenten of de provincie in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd,
onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Overijssel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie.
Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is. Indien je fouten of onvolkomenheden in de
rapportage aantreft kun je ons helpen door deze te mailen naar postbus@overijssel.nl
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RapportToelichting

Toelichting
Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)
Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door
bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële verontreinigingen op basis van
(voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn.
HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad
(potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het bewaken
van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.
Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):
Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.
Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.
Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van
bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële
verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële
verontreinigingen vormen het zgn. HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de score van de UBI behoort een locatie tot
de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor
het bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.
Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan
voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de locatie na sanering nog een restverontreiniging achter blijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een verharding of leeflaag) dan is
sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rapport wordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg
Wbb-traject):
Wbb traject starten (Wbb-vervolg=Uitvoeren historisch onderzoek)
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen (historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats
moeten vinden.
Bodemonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) OO, NO)
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van verkennend of nader onderzoek.
Saneringsonderzoek uitvoeren (Wbb-vervolg=Uitvoeren (aanvullend) SO)
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze
van de wijze van sanering
Saneringsplan opstellen (Wbb-vervolg= Opstellen/uitvoeren ( aanvullend) SP)
Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het
saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde saneringsplan en de
voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.
Sanering en/of evaluatie uitvoeren (Wbb-vervolg=start sanering of uitvoeren (aanvullende) evaluatie)
Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het
evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van de provincie.
Zorgmaatregelen uitvoeren (Wbb-vervolg=uitvoeren tijdelijke beveiliging, actieve nazorg, monitoring en registratie restverontreiniging)
Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of
het voorkomen blootstelling aan of
verspreiding van de restverontreiniging. Gesaneerd (Wbb-vervolg=voldoende gesaneerd)
Indien een sanering is uitgevoerd wordt doo het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de
saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van een afdeklaag of
het verplicht melden van gewijzigd gebruik.
Geen werkvoorraad (meer) (Wbb-vervolg=voldoende onderzocht of leeg)
De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of er is geen aanleiding tot onderzoek maar wel bodeminformatie beschikbaar.
Toelichting op de gerapporteerde informatie
Locatie
Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht
geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).
Status
In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt.
Voordat het bevoegd gezag hierover in een beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd (beoordeling). Indien er een uitspraak
is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.
Sanering
In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor
het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering bepaald.
Uitgevoerde onderzoeken
Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling
van gegevens met gemeenten worden ook rapporten vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.
(mogelijk) Verontreinigende activiteiten
Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of
een activiteit werkelijk op de locatie heeft plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd. Vervolgens wordt aangegeven of er een
verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.
Geconstateerde Verontreinigingen
Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld
welke omvang de verontreiniging heeft en op welke diepte deze zit.
Besluiten
Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en
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tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.
Saneringscontouren
Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is
uitgevoerd.
Zorgmaatregelen
Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen
worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.
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TEKENING 1-1
Situatie met monsterpunten en peilbuis

AERIUS Berekening

9 woningen,
Lage Weide, Hoonhorst

Februari 2021

Status: definitief

AERIUS Berekening 9 woningen, Lage Weide, Hoonhorst
Definitief

AERIUS BEREKENING
9 WONINGEN, LAGE WEIDE, HOONHORST

Auteur:
Status:
Datum:

BJZ.nu
Definitief
Februari 2021

BJZ.nu
Ruimtelijke Plannen en Advies

1

AERIUS Berekening 9 woningen, Lage Weide, Hoonhorst
Definitief
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

Het voornemen bestaat om op een onbebouwd perceel aan de Lage Weide te Hoonhorst (gemeente Dalfsen)
een appartementencomplex met in totaal 9 woningen te realiseren.
In afbeelding 1.1 is de ligging van het projectgebied in Hoonhorst (rode ster) en de directe omgeving (rode
omkadering) weergegeven.

Afbeelding 1.1

Ligging projectgebied (Bron: PDOK)

In het kader van deze ruimtelijke ontwikkeling is inzicht in de te verwachten effecten van stikstof op
nabijgelegen Natura 2000-gebieden nodig. BJZ.nu is gevraagd om de te verwachten stikstofemissie als gevolg
van de voorgenomen ontwikkeling en de eventuele gevolgen daarvan inzichtelijk te maken.
De stikstofberekening is uitgevoerd met behulp van de voorgeschreven rekentool AERIUS Calculator 2020. In
voorliggend rapport wordt een toelichting op de AERIUS berekening gegeven.
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HOOFDSTUK 2

VOORGENOMEN ONTWIKKELING

Het project betreft de realisatie van een appartementencomplex aan de Lage Weide te Hoonhorst. In totaal
worden 9 koopappartementen in het midden segment gerealiseerd. Op de begane grond komen bergingen
voor de appartementen. Het betreft gasloze bebouwing. De maximale bouwhoogte is 10 meter.
Tevens worden parkeerplaatsen en verharding aangelegd. Ten slotte worden groenvoorzieningen aangelegd.
Het projectgebied is onbebouwd; er is dus geen sprake van sloop ten behoeve van het voornemen.
In afbeelding 2.1 is een impressie van de gewenste situatie weergegeven. In afbeelding 2.2 en 2.3 zijn 3Dimpressies van het ontwerp weergegeven.

Afbeelding 2.1

Impressie gewenste situatie (Bron: initiatiefnemer)

Afbeelding 2.2

3D-impressie ontwerp (Bron: initiatiefnemer)
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Afbeelding 2.3

3D-impressie ontwerp (Bron: initiatiefnemer)

BJZ.nu
Ruimtelijke Plannen en Advies

5

AERIUS Berekening 9 woningen, Lage Weide, Hoonhorst
Definitief

HOOFDSTUK 3
3.1

UITGANGSPUNTEN

Algemeen

Het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000-gebied betreft ‘Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht’ en is
gelegen op circa 5,2 kilometer afstand van het projectgebied.
Voor het project zijn twee AERIUS-berekeningen uitgevoerd ten aanzien van de stikstofdepositie als gevolg van
het project. Deze bestaan uit een berekening voor de aanlegfase en een berekening voor de gebruiksfase.
Hierna worden de uitgangspunten per fase toegelicht.

3.2

Aanlegfase

3.2.1

Algemeen

Binnen de aanlegfase is in voorliggend geval sprake van de volgende activiteiten (bronnen) die bijdragen aan
de emissie van stikstof:
1.
2.
3.2.2

Verkeersgeneratie bouwverkeer;
Realisatie voornemen
Verkeersgeneratie

De realisatie van het voornemen heeft een tijdelijke toename van vervoersbewegingen tot gevolg, namelijk
door de komst van het personeel (bouwvakkers en aannemers) en de aan- en afvoer van bouwmateriaal en
bouwafval. Dit heeft tijdelijke stikstofuitstoot tot gevolg.
In de AERIUS-berekening is ervan uitgegaan dat de onderstaande verkeersbewegingen tijdens de bouwperiode
(dus tijdelijk) tijdelijk zullen plaatsvinden:
Type verkeer

Aantal voertuigen

Licht verkeer
Middelzwaar verkeer
Zwaar verkeer

900
40
80

Aantal verkeersbewegingen (aantal
voertuigen x2)
1.800
80
160

Deze gegevens zijn gebaseerd op ervaringscijfers van BJZ.nu 1.
In voorliggend geval wordt er, gezien de ligging van het projectgebied, van uitgegaan dat het bouwverkeer het
projectgebied vanaf de Lage Weide bereikt en verlaat. Het bouwverkeer zal zich bewegen via de Lage Weide
en de Kerkstraat om zo de kruising tussen de Kerkstraat en de Koelmansstraat, waar vanaf twee aannemelijke
routes zijn. De ene route gaat naar het noorden via de Kerkstraat en de Zwarteweg om zo de N757 te bereiken,
waar het bouwverkeer vervolgens opgaat in het heersend verkeersbeeld. De andere route gaat naar het
westen via de Koelmansstraat om zo de N35 te bereiken, waar het bouwverkeer vervolgens opgaat in het
heersend verkeersbeeld.
Om een uiterst worst-case scenario te berekenen is 100% van de verkeersbewegingen op beide routes
gemodelleerd. Zodoende is met twee keer zoveel verkeer gerekend dan wordt verwacht.

1

De ervaringscijfers zijn gebaseerd op basis van input geleverd door verschillende projectontwikkelaars, vastgoed- sloop- en
bouwpartijen.
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3.2.3

Realisatie voornemen

Voor de bouw van de woningen, het aanleggen van parkeerplaatsen en verharding en het treffen van
landschapsmaatregelen is tijdens de bouwperiode eveneens een aantal dagen sprake van werktuigen die
worden gebruikt binnen het projectgebied. Dergelijke werktuigen stoten op deze dagen eveneens stikstof uit.
In voorliggend geval zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Type werktuig

Graafmachine
(bouwjaar 2002)
Realiseren woningen
Hei-/boorstelling
(bouwjaar 2002)
Realiseren woningen
Hijskraan
(bouwjaar 2002)
Realiseren woningen
Betonstorter
(bouwjaar 2002)
Realiseren woningen
Mini shovel
(bouwjaar 2004)
Aanleggen
parkeerplaatsen en
overige verharding
Trilplaat/stamper
(bouwjaar 2005)
Aanleggen
parkeerplaatsen en
overige verharding
Mini graafmachine
(bouwjaar 2001)
Treffen
groenvoorzieningen
Onvoorzien
Totaal

Aantal
uren
project

Vermogen
(KW)

Belasting
(%)

Emissiefactor NOx
(g/kWh)

EmissieFactor NH3
(g/kWh)

Emissie
NOx
(kg/jaar)

Emissie
NH3
(kg/jaar)

40

200

69

24

200

69

5,7

0,00285

18,88

0,01

160

200

69

5,7

0,00285

125,86

0,06

36

200

69

5,7

0,00285

28,32

0,01

32

50

55

5,8

0,00301

5,10

0,00

32

10

40

1,1

0,00061

0,14

0,00

40

28

69

5,7

0,00277

4,40

0,00

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

20,75
228,29

0,01
0,10

4,5

0,00249

24,84

0,01

De kenmerken van de werktuigen in de berekening betreffen default-waarden die zijn opgenomen in de
AERIUS-tool, met uitzondering van de kenmerken van de hei-/boorstelling. Voor de hei-/boorstelling geldt dat
deze niet is opgenomen in de tool. Voor deze kenmerken zijn waarden aangehouden die gebaseerd zijn op een
gelijksoortig werktuig (kraan) uit het bouwjaar 2002. Bij de berekening zijn daarnaast ervaringscijfers gebruikt
van de initiatiefnemer.
Opgemerkt wordt dat tevens een post ‘onvoorzien’ is toegevoegd. Hiermee worden onzekerheden in de
berekening opgevangen. Denk aan onvoorziene (kleine) werktuigen die worden ingezet, danwel de
stikstofuitstoot van het laden en lossen van vrachtwagens en het stationair draaien van voertuigen (anders dan
werktuigen). De post ‘onvoorzien’ bestaat in voorliggende berekening uit 10% van de totale stikstofuitstoot
van de werktuigen in de aanlegfase.
Tevens wordt opgemerkt dat in de berekening rekening is gehouden met werktuigen uit de bouwjaren 2001,
2002, 2004 en 2005. Het is echter aannemelijk dat bij de realisatie van het voornemen jongere werktuigen
worden gebruikt. Het gebruik maken van jongere werktuigen zal leiden tot een aanzienlijke vermindering van
de totale stikstofemissie. In voorliggend geval is dan ook sprake van een worst-case situatie.
In totaal is in de berekening rekening gehouden met een emissie NOx van 228,29 kg/jaar en een emissie NH3
van 0,10 kg/jaar.
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3.3

Gebruiksfase

3.3.1

Woningen

Doordat woningen gasloos worden gebouwd, is ten aanzien van het gebruik van de woningen zelf geen sprake
van stikstofemissies en deposities op Natura 2000-gebieden. De woningen zijn dan ook neutraal (zonder
emissies) gemodelleerd in de AERIUS-berekening.
3.3.2

Verkeersgeneratie

De te realiseren woningen brengen een bepaald aantal verkeersbewegingen met zich mee. Dit heeft
stikstofuitstoot tot gevolg. Het toenemend aantal verkeersbewegingen als gevolg van het project heeft dan
ook invloed op de AERIUS-berekening en moet in ogenschouw worden genomen. Om het aantal
verkeersbewegingen te bepalen is gebruik gemaakt van de publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren, publicatie
381 (december 2018)’.
Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
•
•

Verstedelijkingsgraad: niet stedelijk / gemeente Dalfsen (Bron: CBS Statline);
Stedelijke zone: rest bebouwde kom.

In de publicatie van de CROW is de verkeersgeneratie per functie uiteengezet. Daarnaast wordt hierin een
minimaal en maximaal aantal verkeersbewegingen voor de functies aangegeven. In voorliggend geval is van
het gemiddelde uitgegaan.
Op basis van de vorenstaande uitgangspunten ontstaat qua verkeersgeneratie als gevolg van het project het
volgende beeld:
Functie

Koop, appartement, goedkoop
Totaal

Verkeersbewegingen
per woning per
weekdag
(gemiddeld)
5,6

Aantal
woningen

Totaal aantal
verkeersbewegingen per
weekdag (gemiddeld)

9

50,4
50,4

De totale verkeersgeneratie voor de te realiseren woningen komt afgerond neer op 51 verkeersbewegingen
per weekdag.
In voorliggend geval wordt er, gezien de ligging van het projectgebied, van uitgegaan dat het verkeer het
projectgebied vanaf de Veldweg bereikt en verlaat. Het verkeer zal zich bewegen via de Veldweg en de
Schuineslootweg om zo de N852 te bereiken, waar het verkeer vervolgens opgaat in het heersend
verkeersbeeld.
In voorliggend geval wordt er, gezien de ligging van het projectgebied, van uitgegaan dat het verkeer het
projectgebied vanaf de Lage Weide bereikt en verlaat. Het verkeer zal zich bewegen via de Lage Weide en de
Kerkstraat om zo de kruising tussen de Kerkstraat en de Koelmansstraat, waar vanaf twee aannemelijke routes
zijn. De ene route gaat naar het noorden via de Kerkstraat en de Zwarteweg om zo de N757 te bereiken, waar
het verkeer vervolgens opgaat in het heersend verkeersbeeld. De andere route gaat naar het westen via de
Koelmansstraat om zo de N35 te bereiken, waar het verkeer vervolgens opgaat in het heersend verkeersbeeld.
Om een uiterst worst-case scenario te berekenen is 100% van de verkeersbewegingen op beide routes
gemodelleerd. Zodoende is met twee keer zoveel verkeer gerekend dan wordt verwacht.
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HOOFDSTUK 4
4.1

RESULTATEN & CONCLUSIE

Aanlegfase

Uit de AERIUS-berekening met betrekking tot de aanlegfase blijkt dat in de aanlegfase van de voorgenomen
ontwikkeling geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een
stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. De onderdelen en resultaten van de
AERIUS-berekening zijn in bijlage 1 bijgevoegd.

4.2

Gebruiksfase

Uit de AERIUS-berekening met betrekking tot de gebruiksfase blijkt dat in de gebruiksfase van de
voorgenomen ontwikkeling geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen
sprake van een stikstofdepositie met significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. De onderdelen en
resultaten van de AERIUS-berekening zijn in bijlage 2 bijgevoegd.

4.3

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase geen sprake is van rekenresultaten
hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een stikstofdepositie met significant negatief effect op
Natura 2000-gebieden. Het project is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten aanzien van de effecten
van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet vergunningsplichtig.
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BIJLAGEN BIJ DE STIKSTOFBEREKENING
Bijlage 1

Rekenresultaten Aanlegfase
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
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Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

BJZ.nu

Lage Weide, 7722 JS Dalfsen

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Realisatie 9 woningen

RWSTf2KjiqkT

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

30 oktober 2020, 11:47

2020

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

Situatie 1

NOx

234,07 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Realisatie appartementencomplex met in totaal 9 woningen, aanleggen parkeerplaatsen en verharding en nemen
landschapsmaatregelen

Situatie 1
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Resultaten

Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Resultaten

Bron
Sector

Situatie 1

Emissie NH3

Emissie NOx

Bouwen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j

228,29 kg/j

Bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Bouwverkeer route 1
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Bouwverkeer route 2
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j

1,57 kg/j

Bouwverkeer route 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Bouwverkeer route 2
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j

2,99 kg/j
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

NOx
NH3

Resultaten

Voertuig

Omschrijving

AFW

Bouwen
212213, 500047
228,29 kg/j
< 1 kg/j

Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Graafmachine

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

24,84 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Hei-/boorstelling

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

18,88 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Hijskraan

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

125,86 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Betonstorter

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

28,32 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Mini shovel

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

5,10 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Trilplaat/stamper

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Mini graafmachine

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

4,40 kg/j
< 1 kg/j

AFW

Onvoorzien

4,0

4,0

0,0 NOx
NH3

20,75 kg/j
< 1 kg/j

Situatie 1

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

RWSTf2KjiqkT (30 oktober 2020)
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Resultaten

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Aantal voertuigen Stof

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Situatie 1

Bouwverkeer
212167, 500112
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Emissie

1.800,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

80,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

160,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Bouwverkeer route 1
212115, 500224
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen Stof

Emissie

1.800,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

80,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

160,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Resultaten

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Aantal voertuigen Stof

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Situatie 1

Bouwverkeer route 2
212046, 500884
1,57 kg/j
< 1 kg/j

Emissie

1.800,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

80,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

160,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Bouwverkeer route 2
211861, 500107
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen Stof

Emissie

1.800,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

80,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

160,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Resultaten

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Situatie 1

Bouwverkeer route 2
210580, 499604
2,99 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen Stof

Emissie

1.800,0 / jaar NOx
NH3

1,12 kg/j
< 1 kg/j

80,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

160,0 / jaar NOx
NH3

1,39 kg/j
< 1 kg/j
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2020_20201013_1649cba239
Database
versie 2020_20201013_1649cba239
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Situatie 1
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Bijlage 2

Rekenresultaten Gebruiksfase
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aangewezen zijn in het kader van de Wet
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aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
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Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
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Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

BJZ.nu

Lage Weide, 7722 JS Dalfsen

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Realisatie 9 woningen

RsuBq8tHe1Wb

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

05 november 2020, 11:04

2020

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

Situatie 1

NOx

22,70 kg/j

NH3

1,91 kg/j

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Realisatie appartementencomplex met in totaal 9 woningen, aanleggen parkeerplaatsen en verharding en nemen
landschapsmaatregelen

Situatie 1
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Resultaten

Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3

Emissie NOx

-

-

Verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Verkeer route 1
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Verkeer route 2
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j

6,09 kg/j

Verkeer route 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

3,38 kg/j

1,04 kg/j

11,61 kg/j

Woningen
Wonen en Werken | Woningen

Verkeer route 2
Wegverkeer | Buitenwegen

Resultaten

Situatie 1
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

Uitstoothoogte
Oppervlakte
Spreiding
Warmteinhoud
Temporele variatie

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

NOx
NH3

Resultaten

Standaard

Licht verkeer

Situatie 1

Emissie

51,0 / etmaal NOx
NH3

Locatie (X,Y)

Voertuig

Verkeer
212167, 500112
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen Stof

Naam

Soort

Woningen
212213, 500047
1,0 m
0,2 ha
0,5 m
0,000 MW
Continue emissie

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Verkeer route 1
212115, 500224
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen Stof

51,0 / etmaal NOx
NH3

Emissie

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Resultaten

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Aantal voertuigen Stof

Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

NOx
NH3

Resultaten

Standaard

Licht verkeer

Situatie 1

Verkeer route 2
211861, 500107
3,38 kg/j
< 1 kg/j

Emissie

51,0 / etmaal NOx
NH3

Locatie (X,Y)

Voertuig

6,09 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen Stof

Naam

Soort

Emissie

51,0 / etmaal NOx
NH3

Naam

Soort

Verkeer route 2
212046, 500884
6,09 kg/j
< 1 kg/j

3,38 kg/j
< 1 kg/j

Verkeer route 2
210580, 499604
11,61 kg/j
1,04 kg/j

Aantal voertuigen Stof

51,0 / etmaal NOx
NH3

Emissie

11,61 kg/j
1,04 kg/j
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2020_20201103_bed432f8ee
Database
versie 2020_20201013_1649cba239
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Situatie 1
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Kwantitatieve Risicoanalyse
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Datum:
Februari 2021
Projectnummer: 2020-366

Pagina 1 van 16

Inhoud
Samenvatting ............................................................................................................. 3
1 Inleiding ................................................................................................................. 5
2 Invoergegevens ....................................................................................................... 7
2.1 Interessegebied ................................................................................................ 7
2.2 Relevante leidingen ........................................................................................... 7
2.3 Populatie.......................................................................................................... 8
3 Plaatsgebonden risico ............................................................................................. 11
4 Groepsrisico screening ............................................................................................ 12
5 FN curves .............................................................................................................. 14
6 Conclusies ............................................................................................................. 15
7 Referenties ............................................................................................................ 16

Pagina 2 van 16

Samenvatting
Aan de lange Weide, in de kern Hoonhorst, ligt een onbebouwd perceel, de zogenaamde
"Pastorietuin" (vanwege de ligging naast de pastorie). Al geruime tijd wordt er binnen de
gemeente Dalfsen gesproken over woningbouwontwikkeling op deze locatie. Het concrete
plan gaat uit van de bouw van een appartementengebouw met daarin ruimte voor negen
appartementen.
In figuur 1.1 is de ligging van het projectgebied in Hoonhorst weergegeven. Figuur 1.2 toont
een indicatieve weergave van de gewenste invulling van het projectgebied.

Figuur 1.1

Ligging van het projectgebied in Hoonhorst en ten opzichte van de directe omgeving
(Bron: PDOK)

Figuur 1.2

Overzichtsplattegrond (Bron: Van Pijkeren

Goudzwaard/Skill

architectuur)
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Omdat uitvoering van dit project niet in overeenstemming is met het geldende
bestemmingsplan is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. In het
bestemmingsplan dient aangetoond te worden dat de voorgenomen ontwikkeling uit
ruimtelijk oogpunt verantwoord is. Eén van deze zaken betreft het aspect ‘externe
veiligheid’.
Volgens het Besluit externe veiligheid buisleidingen worden gemeenten namelijk verplicht om
bij het opstellen van bestemmingsplannen of een projectafwijkingsbesluit
(waboprojectbesluit) rekening te houden met het plaatsgebonden risico (PR) en het
groepsrisico (GR). Bij de vaststelling van een bestemmingsplan, op grond waarvan de aanleg
van een buisleiding of de aanleg, bouw of vestiging van een kwetsbaar object bij een
buisleiding wordt toegelaten, wordt een waarde in acht genomen van 10 -6 per jaar met
betrekking tot het plaatsgebonden risico voor kwetsbare objecten.
In dit geval worden er negen kwetsbare objecten gerealiseerd, te weten de nieuwe
appartementen. Op basis van kengetallen gaat het om de toevoeging van 27 personen
(gemiddeld 3 personen per woning/huishouden). In de directe nabijheid van het
projectgebied liggen twee buisleidingen van de Nederlandse Gasunie B.V.
Met behulp van het programma CAROLA is bepaald of voldaan wordt aan de risiconormen
voor de Externe Veiligheid, zoals die zijn vastgelegd in het Besluit externe veiligheid
buisleidingen. De gebruiker kan de risico's berekenen op basis van locatiespecifieke
leidinggegevens, die bij de leidingeigenaar moeten worden opgevraagd. Het resultaat van
een berekening bestaat uit de plaatsgebonden risicocontouren (PR-contouren) en de FNcurve voor het groepsrisico (GR). Het rekenpakket beschikt over een functionaliteit waarmee
wordt bepaald bij welke leidingkilometer de grootste overschrijding van de oriëntatiewaarde
voor het groepsrisico wordt bereikt.
Bij de berekening is, zoals aangegeven, uitgegaan van een maximale toename van 27
personen binnen het projectgebied. Voor de bestaande, omliggende functies is een
inventarisatie gemaakt van de verschillende functies in de nabijheid van het projectgebied.
Voor deze verschillende functies is de bevolkingsdichtheid (personen/ha) gehanteerd zoals
geïnventariseerd door de populatieservice. Het gaat hierbij voornamelijk om woon- en
werklocaties in Hoonhorst.
Het groepsrisico is na invulling van het plan voor de betreffende gasleidingen lager dan 0,1
maal de oriëntatiewaarde. Met andere woorden: de uitvoering van het project is op basis het
CAROLA-onderzoek in het kader van het groepsrisico aanvaardbaar.
Geconcludeerd wordt dat met betrekking tot het aspect ‘externe veiligheid’ ten aanzien van
buisleidingen, het project past binnen een ‘goede ruimtelijke ordening’.
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1 Inleiding
De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen
voor het uitvoeren van risicoanalyses met betrekking tot ondergrondse gelegen hogedruk
aardgastransportleidingen [Referentie:1, 2, 3, 4]. De analyse is uitgevoerd met het
softwarepakket CAROLA. CAROLA is in opdracht van de Nederlandse overheid ontwikkeld,
specifiek ter bepaling van het plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse
hogedruk aardgastransportleidingen. In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van
de parameters conform de Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie
over de berekeningen kan worden gevonden in [2, 3, 4, 5].
Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans per jaar dat een onbeschermd persoon
die onafgebroken op dezelfde plaats verblijft, komt te overlijden als gevolg van een ongeval
met een potentieel gevaarlijke bron. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door
middel van contouren met een gelijke risicowaarde op een kaart.
Het groepsrisico voor buisleidingen is gedefinieerd als de frequentie per jaar per kilometer
leiding dat een groep van tenminste tien personen komt te overlijden als gevolg van een
ongeval met die buisleiding, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico wordt
weergegeven in een FN-curve, een dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as
het aantal doden (N) wordt gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (F) van
tenminste N doden.
Om te bepalen of de berekende risico’s acceptabel zijn wordt getoetst aan de normen zoals
die zijn vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen.
Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten
mogen bevinden binnen de plaatsgebonden risico contour van 10-6 per jaar. Voor
(geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten geldt het 10 -6 per jaar PR criterium als
richtwaarde.
Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die voor buisleidingen gesteld is op
F∙N2 < 10-2 per jaar per km leiding, waarin F de frequentie per jaar is met N of meer
dodelijke slachtoffers. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd
gezag verplicht wordt gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent
aspecten als hulpverlening en zelfredzaamheid. Laatstgenoemde aspecten, en daarmee de
verantwoordingsplicht, worden in dit rapport niet geadresseerd.
Ten aanzien van het bovenstaande wordt nog het volgende opgemerkt. In verband met de
overzichtelijkheid van deze rapportage worden in het vervolg enkel voor de
leidingen/leidingdelen die op basis van het onderzoek het meest risicovol zijn gebleken de
onderzoeksresultaten weergegeven. De overige onderzoeksresultaten kunnen desgewenst
worden opgevraagd bij de opsteller van dit rapport.
Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de elementen die in een QRA
gerapporteerd moeten worden weergegeven.
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Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden.
Onderwerp

1

2

3

Algemene rapportgegevens
Administratieve gegevens:
•
naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens
Bevb)
•
naam en adres van de opsteller van de QRA
Reden opstellen QRA
Gevolgde methodiek
•
rekenpakket met versienummer
•
parameterbestand met versienummer
Peildatum QRA
•
datum van de berekening
•
datum van aanmaak van de buisleidinggegevens
Algemene beschrijving van de buisleiding(en)
Gegevens buisleiding
•
naam buisleiding
•
diameter
•
druk
•
eventuele mitigerende maatregelen
Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.
•
leiding
•
noordpijl en schaalindicatie
Beschrijving omgeving
Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties

Vertrouwelijk/

Aangeleverd

Openbaar

door CAROLA

Openbaar

Deels

Openbaar
Openbaar

Nee
Nee
Ja

Openbaar
Ja
Nee
Openbaar
Ja
Ja
Ja
Ja
Openbaar

Openbaar

•

bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR
10-6-contour en het invloedsgebied
Actuele topografische kaart

4

Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder
opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is
gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing)
Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding
effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurbedrijven/
activiteiten, vliegroutes, windturbines)
Gebruikt weerstation
Beschrijving per leiding van mogelijke risico’s voor de
omgeving
Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin
tenminste is opgenomen:
Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren
voor 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 en 10-8 (indien aanwezig)
FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het
groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste
overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as
van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke
slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot
10-9 per jaar
FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de
oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding
Grafiek met de screening van het groepsrisico
Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt
kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10 -6 per jaar
zijn
Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA
zijn meegenomen

Ja
Ja

Ja indien
ingevoerd
Openbaar
Openbaar

Ja indien
ingevoerd
Nee

Openbaar

Nee

Openbaar

Ja

Openbaar

Ja

Openbaar

Ja

Openbaar

Ja

Openbaar

Ja

Openbaar
Openbaar

Ja
Nee

Openbaar

Ja
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2 Invoergegevens
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie
1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn
uitgevoerd op 06-11-2020.
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het
weerstation Deelen. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter.
In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de
navolgende secties.
2.1 Interessegebied
Het interessegebied is met de blauwe omlijning weergegeven in figuur 2.1
Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen

2.2 Relevante leidingen
Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen
meegenomen in het onderzoek.
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Eigenaar

Leidingnaam

Diameter [mm]

Druk [bar]

Datum

aanleveren

N.V.
Nederlandse

6946_leidingA-510-deel-1

914.00

66.20

06-11-2020

6946_leidingA-595-deel-1

457.00

66.20

06-11-2020

gegevens

Gasunie
N.V.
Nederlandse
Gasunie
De hierboven dikgedrukt weergegeven aardgasleiding A-510-deel-1 van de Gasunie is in het
kader van voorliggend onderzoek het meest risicovol gebleken. In het vervolg worden dan ook
enkel de onderzoeksresultaten met betrekking tot deze leiding weergegeven. Desgewenst
kunnen de onderzoeksresultaten met betrekking tot de overige onderzochte leidingen worden
opgevraagd bij de opsteller van dit rapport.
De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en
mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de
Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1].
De relevante leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. Het projectgebied is indicatief
weergegeven met de rode ster. Aardgasleiding A-510-deel-1 is donkerblauw weergegeven.
Aardgasleiding A-595-deel-1 is lichtblauw weergegeven.
Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende
maatregelen verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen.
2.3 Populatie
De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3. Het projectgebied is hierin indicatief
weergegeven met de rode omlijning.
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Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen

Populatietype

Polygoonpunten

Populatiepolygoon

Wonen
Werken
Evenement
Populatiepolygonen
Label

Type

Aantal

Dichtheid

Vervangmodus

Percentage
Personen

Plangebied
t.b.v. 9

Wonen

27.0

Toevoegen
Nieuwe

appartementen

Populatie

Populatiebestanden
Pad

Type

Aantal

Populatie met

Evenement

638

Werken

25

Werken

145

Percentage
Personen

uitzondering\bijeen_sport_cel_zkh-dag100nacht80.txt
Populatie met uitzondering\industrie-dag100nacht30.txt
Populatie met
uitzondering\kantoor_kliniek_onderwijs_winkeldag100-nacht0.txt
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Populatie met

Wonen

826

uitzondering\wonend_vakantiehuis-dag50nacht100.txt
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3 Plaatsgebonden risico
Voor de in het voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico
bepaald. Voor leiding A-510-deel-1 wordt in de figuur hieronder het plaatsgebonden risico
weergegeven als iso-risicocontour op een achtergrondkaart. Het projectgebied is hierin
weergegeven met de rode onderbroken omlijning.
Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 6946_leiding-A-510-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie

1E-4
1E-5
1E-6
1E-7
1E-8
De in de legenda weergegeven kleuren corresponderen met de in figuur 3.1 weergegeven
grenzen/lijnen en niet met de ingekleurde vlakken. In dit geval zijn dan ook enkel de
plaatsgebonden risicocontouren ‘1E-8’ en ‘1E-7’ van toepassing.
Voor buisleidingen geldt de PR 10-6 contour als norm. Dit is de contour waarbij de kans 1 op
een miljoen is dat iemand overlijdt ten gevolge van een zwaar ongeval met het transport van
de gevaarlijke stoffen. Er zijn rondom de onderzochte buisleidingen, binnen het
projectgebied geen 10-6 risicocontouren aanwezig en conform de wetgeving (Besluit externe
veiligheid buisleidingen) is er dan ook geen sprake is van een knelpunt (saneringsgeval).
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4 Groepsrisico screening
Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico
gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor leiding A-510deel-1 wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het
groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één
kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze
kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.
De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde.
Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde
wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de
FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de
oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde
overschreden.
Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 6946_leiding-A-510-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 38
slachtoffers en een frequentie van 2.08E-007.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.030 en correspondeert met
die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1620.00 en stationing
2620.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding en het projectgebied zijn respectievelijk groen en met de
rode ster gevisualiseerd in figuur 4.2.
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Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FNcurve voor 6946_leiding-A-510-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

Pagina 13 van 16

5 FN curves
Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting
van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor
leiding A-510-deel-1 de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico)
“slechtste” kilometer van het betreffende tracé.
Figuur 5.1 FN curve voor 6946_leiding-A-510-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie
voor de kilometer tussen stationing 1620.00 en stationing 2620.00
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6 Conclusies
De CAROLA-berekening ten behoeve van de realisatie van negen appartementen in
Hoonhorst (project ‘De Pastorietuin’) toont aan dat het Groepsrisico kleiner is dan 0.1 van de
oriëntatiewaarde. (GR < 0.1) Met andere woorden: de uitvoering van het project is op basis
het CAROLA-onderzoek in het kader van het groepsrisico aanvaardbaar.
In relatie tot het plaatsgebonden risico wordt opgemerkt dat er rondom de onderzochte
buisleidingen, binnen het projectgebied geen 10-6 risicocontouren aanwezig zijn en conform
de wetgeving (Besluit externe veiligheid buisleidingen) er dan ook geen sprake is van een
knelpunt (saneringsgeval).
Geconcludeerd wordt dat met betrekking tot het aspect ‘externe veiligheid’ ten aanzien van
buisleidingen, het project past binnen een ‘goede ruimtelijke ordening’.
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