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Hoofdstuk 1  INLEIDING 

 

1.1  Aanleiding 

Op het perceel Broekermeerdijk 35c in Broek in Waterland bevindt zich een bedrijfsloods die in het 
verleden dienst heeft gedaan als autospuiterij. Initiatiefnemer heeft het plan om deze loods/schuur te 
vervangen door een woning. Dit plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 
Waterland 2013'. De gemeente wil aan de beoogde herontwikkeling meewerken middels een 
wijzigingsplan. Dit wijzigingsplan voorziet in een passende bestemmingsregeling voor het plangebied.  

 

Figuur 1. Bestaande situatie plangebied  

 

1.2  Ligging plangebied 

Het plangebied ligt ten westen van de kern Broek in Waterland, aan de noordzijde van de 
Broekermeerpolder en ten zuiden van de Broekervaart/Zesstedenvaart. Er is hier sprake van eenzijdige 
lintbebouwing langs de Broekermeerdijk. De schuur ligt achter het bebouwingslint met de woningen 
Broekermeerdijk 35C en 35D.  
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Figuur 2. Omgeving plangebied (bron: ruimtelijkeplannen.nl) 

Figuur 3. Luchtfoto plangebied (bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
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1.3  Geldend bestemmingsplan 

Het plangebied ligt in het bestemmingsplan 'Buitengebied Waterland 2013'. Het heeft de bestemming 
'Bedrijf' en de dubbelbestemmingen 'Waterstaat - Waterkering' en 'Waarde - Archeologie 5'. De 
bedrijfsvoering op het perceel is beëindigd. Initiatiefnemer wenst daarom gebruik te maken van de 
wijzigingsbevoegdheid die in de regels voor de bedrijfsbestemming is opgenomen.  

Die wijzigingsbevoegdheid houdt in dat burgemeester en wethouders het plan kunnen wijzigen in die zin 
dat de bestemming 'Bedrijf' wordt gewijzigd in de bestemming 'Wonen' ten behoeve van een 
functieverandering van het bestemmingsvlak, mits: 

a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van 'Wonen' van overeenkomstige toepassing 
zijn; 

b. de bedrijfsactiviteiten ter plaatse zijn beëindigd; 
c. geen sprake is van een onevenredige beperking van de ontwikkelingsmogelijkheden van aangrenzende 

bedrijven; 
d. bij de toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de voorwaarden en criteria worden gehanteerd uit 

het Afsprakenkader Ontwikkeling Landbouw en Landschap Waterland-oost, 31 juli 2012, voor zover 
deze van toepassing zijn op het perceel waarop de wijziging betrekking heeft; 

e. in de voormalige bedrijfswoning een woonfunctie wordt ondergebracht; 
f. het voormalige boerderijpand of andere beeldbepalende bouwvormen als landschappelijk waardevolle 

verschijningsvorm worden gehandhaafd; 
g. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

In het vervolg van voorliggend plan wordt onderbouwd dat met de functieverandering wordt voldaan aan 
de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid. 

 

1.4  Opbouw bestemmingsplan 

Het wijzigingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsbepalingen van de gronden in het plangebied. De 
juridische regeling is vervat in een verbeelding en bijbehorende regels. Op de verbeelding zijn de 
verschillende bestemmingen vastgelegd, in de regels (per bestemming) de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden. Het Bro bepaalt dat een wijzigingsplan vergezeld gaat van een toelichting. Deze 
toelichting heeft geen juridische status, maar is wel belangrijk als het gaat om de onderbouwing van 
hetgeen in het wijzigingsplan is geregeld. De toelichting van dit wijzigingsplan is objectgericht opgezet, 
hetgeen betekent dat verwijzingen vanuit de toelichting naar de planregels (en vice versa) zijn opgenomen. 
Dit komt de digitale raadpleegbaarheid van het plan ten goede. Het wijzigingsplan voldoet aan de eisen 
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012.  

 

1.5  Leeswijzer 

De toelichting is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 beschrijft de bestemmingen en geeft weer waarom de 
hierin opgenomen keuzes zijn gemaakt. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het voornemen. Het 
achterliggende beleid, dat is gebruikt bij de keuze voor de bestemmingen, staat beschreven in hoofdstuk 
4. De milieu- en omgevingsaspecten zijn uitgewerkt in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 gaat in op de 
economische en de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. In dit hoofdstuk wordt ook aandacht 
besteed aan het aspect grondexploitatie.  
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Hoofdstuk 2  DE BESTEMMINGEN 

 

2.1  Algemeen 

2.1.1  Opbouw van de bestemmingen 

In dit hoofdstuk zijn de verschillende bestemmingen toegelicht. Alle bestemmingen starten met een 
toelichting waarin een bestemmingsomschrijving wordt weergegeven en waarin kort wordt ingegaan op 
de specifieke bouw- en gebruiksregels. Daarnaast wordt ingegaan op de eventuele afwijkingsregels en de 
wijzigingsregels. In de planregels zijn alle bestemmingen als volgt opgebouwd. 

Bestemmingsomschrijving 

Hierin staat beschreven voor welke functie(s) de gronden mogen worden ingericht, gebruikt en hoe de 
onderlinge rangorde van functies is. Met aanduidingen wordt op enkele specifieke locaties extra 
functiemogelijkheden geboden. 

Bouwregels 

Hierin is aangegeven welke gebouwen en andere bouwwerken zijn toegestaan en welke maatvoering 
daarbij moet worden aangehouden. 

Specifieke gebruiksregels 

Gronden en gebouwen worden gebruikt passend bij de bestemming. Indien nodig worden bepaalde 
gebruiksvormen uitgesloten. In enkele gevallen zijn objectieve grenzen opgenomen voor functies, zoals 
oppervlaktematen, hoogtes en dergelijke.  

Afwijking van de bouw- en gebruiksregels 

In het bestemmingsplan is voor een aantal omstandigheden de mogelijkheid opgenomen om af te wijken 
van de bouw- en gebruiksregels. Hierdoor krijgt het college de benodigde flexibiliteit af te wijken voor 
bepaalde, voorzienbare situaties. Van geval tot geval wordt daarvoor door het bevoegd gezag een 
afweging gemaakt.  

Er zijn ook gebruiksvormen die beleidsmatig wel mogelijk zijn, maar die vanwege de benodigde afweging 
onder een afwijking zijn gebracht. Deze zogenoemde binnenplanse afwijkingen wordt slechts verleend na 
een zorgvuldige afweging van waarden en functies in de bestemmingen. 

Vergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden 

Voor een aantal werken en werkzaamheden geldt een vergunningplicht voor het uitvoeren van een werk, 
geen bouwwerk zijnde1. Het gaat daarbij om werken en werkzaamheden die structureel ingrijpen in de 
aard van de gegeven bestemming. Dat betekent dat deze pas mogen worden uitgevoerd, nadat een 
omgevingsvergunning is verkregen. Hierbij vindt een afweging van belangen naar evenredigheid plaats. 
Als het gaat om activiteiten die behoren tot het normale onderhoud, normaal beheer of het normaal 
gebruik, is geen vergunning vereist. Bij de toelaatbaarheid van activiteiten wordt vanuit het 
evenredigheidsbeginsel een belangenafweging gemaakt tussen het belang van de functies van waaruit de 
vergunning wordt aangevraagd en de specifieke waarden die ter plaatse aanwezig zijn. 

Wijzigingsbevoegdheden 

Het plan bevat voor een aantal gevallen mogelijkheden om bestemmingen te wijzigen binnen de in de 
regels aangegeven grenzen. Voor zo'n wijziging bestaan aparte procedureregels. Voor zover het een 
wijziging binnen de bestemming zelf betreft, bijvoorbeeld het verwijderen van een aanduiding, staat deze 
in het betreffende artikel genoemd. Voor zover het een wijziging naar een andere bestemming betreft, kan 
deze in het betreffende artikel zijn opgenomen of in een algemeen artikel. Dit laatste geldt wanneer het 
meerdere bestemmingen betreft. 

                                                           
1 Dit zijn de vroegere aanlegvergunningen op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
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2.1.2  Overgangsbepaling 

Het overgangsrecht is gericht op bouwwerken die met een vergunning of een melding zijn gebouwd, of 
een gebruik dat ooit is toegestaan, maar dat nu, vanwege een bestemmings- of beleidswijziging onder het 
overgangsrecht is gebracht. Ook tientallen jaren aanwezige bouwwerken, die niet met een vergunning zijn 
gebouwd, of langdurig aanwezig gebruik wordt met het overgangsrecht beschermd. Het overgangsrecht is 
erop gericht dat deze bouwwerken uiteindelijk verdwijnen of dat het gebruik ervan wordt beëindigd, 
zodat de situatie in overeenstemming raakt met de gegeven bestemming. 

In beginsel mogen de bouwwerken die onder het overgangsrecht vallen, slechts in ondergeschikte mate 
gedeeltelijk worden vernieuwd en veranderd. Het is niet mogelijk om hiermee geheel of in stappen tot een 
nieuw bouwwerk te komen.  

2.1.3  Algemene toetsingscriteria 

In de regels wordt verwezen naar algemene toetsingscriteria. Dit speelt ten aanzien van het straat- en 
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid, de milieusituatie, landschappelijke, 
cultuurhistorische, natuurlijke waarden, de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
Hieronder volgt een toelichting op deze criteria. 

Het bebouwingsbeeld 

Er moet worden gestreefd naar een in stedenbouwkundig opzicht samenhangend bebouwingsbeeld. Dit 
betekent dat bij bebouwing wordt gestreefd naar: 

 een goede verhouding tussen bouwmassa en open ruimte; 

 een goede bouwhoogte- / breedte-verhouding tussen de bebouwing onderling; 

 een samenhang in bouwvorm / architectonisch beeld tussen bebouwing die ruimtelijk op elkaar is 
georiënteerd.  

De woonsituatie 

Er moet rekening worden gehouden met het in stand houden en garanderen van een redelijke 
lichttoetreding, een redelijk uitzicht, de aanwezigheid van voldoende privacy en een goed woon- en 
leefmilieu. 

De verkeersveiligheid 

Verkeersveiligheid staat onder druk door de toename van (zwaarder) verkeer op de kleinere wegen. Deze 
wegen worden ook gebruikt voor toeristisch verkeer. Bij functies waarbij het verkeer toeneemt, moet een 
zorgvuldige afweging plaatsvinden. In een verkeersveilige situatie worden vrije uitzichthoeken bij 
kruisingen van wegen en uitritten gegarandeerd.  

Milieusituatie 

Hinder voor omwonenden en een verkeersaantrekkende werking moet worden voorkomen. Bij de 
situering en omvang van milieubelastende functies moet erop worden gelet dat bestaande milieugevoelige 
functies niet in het functioneren worden beperkt. Omgekeerd moet er bij uitbreiding of nieuwvestiging 
van milieugevoelige functies op worden gelet dat bestaande milieubelastende functies niet in het 
functioneren worden beperkt. Voor de afweging worden de afstanden van de VNG-brochure 'Bedrijven 
en milieuzonering' (2009) gehanteerd. 

Landschappelijke en cultuurhistorische waarden 

De landschappelijke en cultuurhistorische waarden, zoals onder andere de verkaveling van het 
(veenweide)gebied en de kenmerkende (lint)bebouwing maken deel uit van de identiteit van Waterland. 
Bij de afweging van het begrip landschappelijke en cultuurhistorische waarden is het in stand houden van 
deze waarden steeds onderdeel van het toetsingskader. 

Natuurlijke waarden 

De natuurlijke waarden die aan het gebied worden toegekend, zijn de waarden die een relatie hebben met 
de aanwezige geologische, bodemkundige en biologische elementen. De bescherming van de natuurlijke 
waarden is een afweging die bij iedere ontwikkeling wordt gemaakt. Bij de afweging van het begrip 
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natuurlijke waarden zijn de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet steeds onderdeel van het 
toetsingskader. 

Gebruiksmogelijkheden 

In principe moeten gronden en gebouwen worden gebruikt overeenkomstig de bestemming. Bij een 
nieuw gebruik moet altijd worden getoetst aan het huidige gebruik van de aangrenzende bestemmingen. 
Het aangrenzend gebruik mag niet onevenredig worden gehinderd door het nieuwe gebruik. 

 

2.2  Bestemmingen 

In deze paragraaf wordt een korte toelichting gegeven op de inhoud van de bestemmingen in dit 
bestemmingsplan. Ten aanzien van de in de wijziging begrepen gronden geldt dat de regels gegeven in het 
bestemmingsplan 'Buitengebied Waterland 2013' van toepassing zijn. Voor de gronden binnen het 
plangebied gelden na de wijziging de volgende bestemmingen uit het bestemmingsplan 'Buitengebied 
Waterland 2013': 

 'Wonen' (artikel 27); 

 'Waarde - Archeologie 5' (dubbelbestemming, artikel 41); 

 'Waterstaat - Waterkering' (dubbelbestemming, artikel 45). 

2.2.1  Wonen 

Toelichting op de bestemming 

De bestemming 'Wonen' heeft betrekking op de woonhuizen met de bijbehorende bouwwerken, tuinen, 
erven en terreinen. Binnen de bebouwingsbepalingen voor deze bestemming is onderscheid gemaakt 
tussen hoofdgebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere bouwwerken. 

Het hoofdgebouw is het belangrijkste bouwwerk op het perceel, niet alleen qua bestemming maar ook 
qua bouwmassa. Bijbehorende bouwwerken kunnen gebouwen zijn die zowel functioneel als ruimtelijk 
ondergeschikt zijn aan en ten dienste staan van het hoofdgebouw, zoals een garage, berging, en dergelijke. 
Deze bijbehorende bouwwerken kunnen zowel vrijstaand als aangebouwd worden gerealiseerd. 

Daarbij zijn er bijbehorende bouwwerken die ruimtelijk ondergeschikt zijn, maar functioneel deel 
uitmaken van het hoofdgebouw, zoals een uitbreiding van de woonkamer of een serre. De 
ondergeschiktheid manifesteert zich uitsluitend in ruimtelijke zin, bijvoorbeeld door een lagere 
nokhoogte, een terugrooiing en dergelijke. De oppervlakte van bijbehorende bouwwerken dat aan het 
hoofdgebouw is aangebouwd, mag niet groter zijn dan 30% van het oorspronkelijke hoofdgebouw zelf. 
In de gevallen waar nog bouwruimte voor bijbehorende bouwwerken resteert, moet de bouwruimte 
vrijstaand van het hoofdgebouw worden gerealiseerd. 

Daarnaast is er nog een restcategorie wat niet een hoofdgebouw of een bijbehorend bouwwerk is. Dit zijn 
de zogenaamde andere bouwwerken, zoals een schutting of een vlaggenmast. 

Bij recht zijn binnen de woning mogelijkheden voor beroepsuitoefening aan huis c.q. kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten, mantelzorg en kleinschalig toeristisch overnachten toegestaan. Hiervoor mag 
maximaal 30% van de totale gezamenlijke brutovloeroppervlakte van de bedrijfswoning worden gebruikt. 
Bij beroepsuitoefening aan huis en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten wordt bij de 
brutovloeroppervlakte ook de oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken meegerekend. Binnen deze 
bestemming is ook ruimte voor hobbymatig agrarisch gebruik. Dit wordt niet expliciet benoemd. 

Per bestemmingsvlak is één woning toegestaan. De maximale inhoud van hoofdgebouwen is 600 m3. De 
afstand van het hoofdgebouw tot de weg mag maximaal de bestaande afstand bedragen. Hiermee wordt 
voorkomen dat de geluidsbelasting op woningen toeneemt. Voor bijbehorende bouwwerken geldt een 
maximum oppervlakte van 40 m2, met een maximum van 80% van de oppervlakte van het hoofdgebouw. 

Overeenkomstig de beleidsregel is er een regeling voor dakterrassen opgenomen.  
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Afwijkingsregels 

Kleinschalig toeristisch overnachten  

Voor kleinschalig toeristisch overnachten, kan bij afwijking een grotere oppervlakte worden gebruikt dan 
bij recht het geval is. De bedrijfsvloeroppervlakte ten behoeve van een kleinschalige toeristische 
overnachtingsmogelijkheid mag ten hoogste 50% van de brutovloeroppervlakte bedragen met een 
maximum van 100 m². De grotere oppervlakte voor kleinschalig toeristisch overnachten, mag niet leiden 
tot een onevenredige parkeerdruk op de omgeving.  

Mantelzorg 

Mantelzorg kan bij afwijking ook plaatsvinden in een bijbehorend bouwwerk; een afhankelijke 
woonruimte. Die ruimte mag maximaal 60 m2 bedragen. Bij mantelzorg in een bijbehorend bouwwerk 
geldt als voorwaarde dat er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen 
van derden waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven. Ook mag er geen sprake zijn van 
een onevenredige parkeerdruk op de omgeving. 

Paardrijbakken, zwembaden en tennisbanen  

Bij afwijking zijn zowel paardrijbakken, zwembaden als tennisbanen toegestaan binnen een straal van 100 
meter om een woning. Het moet gaan om eigen gebruik en er moet voldoende aandacht zijn voor de 
landschappelijke inpassing en situering. Om die reden moeten deze zoveel mogelijk achter de 
hoofdgebouwen en dus uit het zicht worden gesitueerd. Onder een goede landschappelijke inpassing 
wordt verstaan dat het landschap zo min mogelijk wordt ontsierd. Voor paardrijbakken geldt daarnaast 
een oppervlakte van maximaal 1.200 m2.  

Paardrijbakken, zwembaden en tennisbanen vallen onder andere bouwwerken en dus niet onder 
gebouwen, waardoor deze nooit overdekt kunnen zijn. Lichtmasten of andere lichtinstallaties zijn hierbij 
niet toegestaan. 

Achtergrondinformatie 

Verwijzing naar hoofdstuk 1 inleiding 

Verwijzing naar hoofdstuk 3 beschrijving voornemen 

Verwijzing naar hoofdstuk 4 beleidskader 

Verwijzing naar hoofdstuk 5 milieu- en omgevingsaspecten 

Verwijzing naar hoofdstuk 6 uitvoerbaarheid 

2.2.2  Waarde - Archeologie 5 

Toelichting op de bestemming 

Ter bescherming van archeologische waarden zijn dubbelbestemmingen opgenomen. De gronden binnen 
deze dubbelbestemmingen zijn mede bestemd ter behoud van de aanwezige archeologische waarden. 

In de Archeologienota Waterland 2011 zijn verschillende zones opgenomen. Per zone is aangegeven 
vanaf welke oppervlakte en diepte een omgevingsvergunning nodig is voor werkzaamheden die de bodem 
kunnen verstoren. Bij ingrepen kleiner dan de genoemde oppervlakte en diepte is geen 
omgevingsvergunning noodzakelijk.  Binnen het plangebied komt de zone 'Waarde - Archeologie 5' voor. 
In paragraaf 5.5 is dit gebied toegelicht.  

Archeologisch onderzoek moet uitgevoerd worden door een gecertificeerd archeologisch 
onderzoeksbedrijf. Daarmee wordt gewaarborgd dat het onderzoek volgens de KNA-richtlijnen 
(Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie) wordt uitgevoerd. 

Wijzigingsregels 

Dubbelbestemming verwijderen 

Als met archeologisch onderzoek is aangetoond dat er geen archeologisch waarden aanwezig zijn, kan met 
een wijzigingsprocedure de dubbelbestemming worden verwijderd.  
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Achtergrondinformatie 

Verwijzing naar 5.5 Archeologie 

Verwijzing naar hoofdstuk 1 inleiding 

Verwijzing naar hoofdstuk 3 beschrijving voornemen 

Verwijzing naar hoofdstuk 4 beleidskader 

Verwijzing naar hoofdstuk 5 milieu- en omgevingsaspecten 

Verwijzing naar hoofdstuk 6 uitvoerbaarheid 

2.2.3  Waterstaat - Waterkering 

Toelichting op de bestemming 

Alle waterkeringen zijn voorzien van deze dubbelbestemming. Dit betreffen zowel de primaire 
waterkeringen als de genormeerde en niet-genormeerde regionale waterkeringen. Al deze waterkeringen 
zijn van belang voor de bescherming van het achterland tegen het water. 

Diverse genormeerde regionale waterkeringen zijn waterkeringen met cultuurhistorische waarde. Ook 
vanwege deze aspecten is het van belang dat de waterkeringen een vertaling krijgen in het 
bestemmingsplan. De bestemming 'Waterstaat - Waterkering' voorziet hierin. Met deze bestemming 
wordt voorzien in het behoud, het herstel en het beheer van de waterstaatsdoeleinden en de 
cultuurhistorische waarde van de waterkering. Ter bescherming van de waterkerende functie en de 
cultuurhistorische waarde is voor diverse werken en werkzaamheden, waaronder het ophogen en afgraven 
van gronden, het aanbrengen van diepwortelende beplanting en het aanbrengen van ondergrondse of 
bovengrondse leidingen een omgevingsvergunning nodig. Alvorens de vergunning wordt verleend, wordt 
de beheerder om advies gevraagd. Daarnaast mogen er geen gebouwen, overkappingen en andere 
bouwwerken worden gebouwd, uitgezonderd de bestaande gebouwen, overkappingen en andere 
bouwwerken. Via afwijking kunnen nieuwe gebouwen worden toegestaan. Bij een dergelijke aanvraag 
moet worden getoetst aan verschillende -ruimtelijke- criteria, welke in de bestemming zijn genoemd. Ook 
hierbij wordt de waterbeheerder om advies gevraagd. De omgevingsvergunning wordt vervolgens door 
Burgemeester en wethouders verleend. 

Achtergrondinformatie 

Verwijzing naar 5.6 Waterparagraaf 

Verwijzing naar hoofdstuk 1 inleiding 

Verwijzing naar hoofdstuk 3 beschrijving voornemen 

Verwijzing naar hoofdstuk 4 beleidskader 

Verwijzing naar hoofdstuk 5 milieu- en omgevingsaspecten 

Verwijzing naar hoofdstuk 6 uitvoerbaarheid 
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Hoofdstuk 3  BESCHRIJVING VOORNEMEN 

 

3.1  Bestaande situatie 

Historische en landschappelijke ontwikkeling 

Het landelijke gebied van de gemeente Waterland ligt in het veenweidegebied en wordt gekenmerkt door 
een grote mate van openheid. In het van oorsprong natte gebied zijn de inbraakgeulen en meren 
karakteristiek. Rond de 10e eeuw werd begonnen met het ontginnen van het veen in Waterland. Er 
werden sloten gegraven om het water af te voeren waardoor het veen in klonk. Het land daalde snel en 
werd steeds natter. Hierdoor ontstond het karakteristieke beeld van Waterland met zijn brede sloten en 
natte weilanden waarop koeien grazen.  

De droogmakerijen en oude veengebieden zijn duidelijk herkenbaar in het landschap. Rondom het 
plangebied kenmerkt de openheid en het opstrekkende verkavelingspatroon van lange smalle kavels en 
boerderijen in linten langs wegen en dijken het veenweidelandschap.  

De Broekermeer is een droogmakerij. Droogmakerijen kennen hun eigen vormentaal. Ze zijn te 
herkennen aan hun diepere ligging in het landschap met als rand een ringdijk. De Broekermeer heeft een 
rationeel kavel-, wegen- en slotenpatroon met een middenweg en sloten die daar haaks opstaan. Het open 
landschap wordt alleen doorsneden door de gedeeltelijke bomenlaan langs de Middenweg en de 
beplanting om de boerderijen. 

Ruimtelijke structuur 

De bebouwing rond Broekermeerdijk 35 maakt deel uit van een dijklint. Oorspronkelijk lagen de 
boerderijen van de Broekermeer tegen de dijk aan, aan de noordkant van de Broekermeer. De dijk ligt 
hoger ten opzichte van de omgeving. Aan dit lint staan een aantal oude stolpboerderijen met daartussen 
meer moderne boerderijen. Tegenwoordig zijn er ook burgerwoningen langs, aan en op de dijk gesitueerd.  

De middenweg is een historische route door het midden van de Broekermeer. Sinds de jaren 70 zijn in 
het kader van de ruilverkaveling een aantal boerderijen gebouwd langs de voorheen onbebouwde weg. 
Deze liggen als losse elementen in het landschap en bestaan uit een woongebouw en twee of drie stallen. 
De opbouw is bij alle erven hetzelfde en is als karakteristiek te bestempelen. De oprit leidt naar de stal of 
schuur. De woning ligt meer naar de weg toe met een open tuin rondom. Het erf is vaak beplant. 

Plangebied 

Het hoofdbouwvolume van het perceel aan de Broekermeerdijk bestaat uit een karakteristiek hooihuis 
met aangrenzende sleepkap. Achtergelegen bouwvolume bevat een tweede woning. Deze tweede woning 
bestaat uit één bouwlaag met kap met de nokrichting parallel aan de dijk. Op het achtererfgebied staat de 
loods met een oppervlakte van circa 250 m2. Ook dit gebouw heeft een nokrichting parallel aan de dijk en 
bestaat uit één bouwlaag met een zadeldak. De loods is een voormalige autospuiterij. Vanuit het lint is de 
loods volledig aan het zicht onttrokken veroorzaakt door de bebouwing van het lint en de lagere ligging 
aan de teen van de dijk. 

De beoogde ontwikkeling behelst het vervangen van de bestaande loods door een woning. Hierbij wordt 
de bestaande locatie van de loods aangehouden. Dit betekent dat er een ensemble van drie woningen 
ontstaat waarbij de kaakberg als hoofdvolume aan de weg is gelegen. De nieuwbouw gaat uit van de 
bestaande bouwvorm van de loods. 
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3.2  Uitgangspunten voor de herontwikkeling 

Voor het plan is een stedenbouwkundig advies opgesteld. De rapportage is als Stedenbouwkundig advies 
Broekermeerdijk 35c bij deze toelichting gevoegd. Het document kan worden gezien als het nieuwe 
ruimtelijke kader voor de herontwikkeling van de planlocatie.  

Voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing moeten de bouwwerken: 

 aansluiten bij de historische landschappelijke structuur van het gebied en de typische configuratie van 
de bebouwing. 

 een kwaliteitsverbetering betekenen voor de bestaande locatie. 

Het bouwplan moet voldoen aan de geluidsnorm en parkeren zal op eigen terrein moeten plaatsvinden. 

Inpassing in de bestaande landschappelijke en bebouwingskarakteristiek op de locatie. Karakteristiek voor 
de bestaande woningen langs de Broekermeerdijk is: 

 openheid en transparantie tussen de bebouwing. 

 variatie in bebouwing, in het algemeen aansluitend op de 'Broeker' karakteristiek. Orientatie 
bebouwing op de dijk. Wisselende rooilijn.  

 er moet worden omgegaan met het hoogteverschil, uitgangspunt is dat het dijkprofiel herkenbaar is. 

 dijk heeft een smal profiel: parkeerbehoefte op eigen erf oplossen. 

 

De wijze waarop de kwaliteitsverbetering van de bestaande locatie wordt gerealiseerd: 

 sloop loods voormalige autospuiterij, t.b.v. functie welke minder hinder geeft: wonen. 

 positionering 'woonschuur' zodanig dat zichten vanuit de woningen naar open landschap worden 
verbeterd. 

 verkleinen bouwvolume, nieuwe woning ondergeschikt aan het hooihuis vormgeven. 

 aansluiting zoeken bij gebiedseigen materialisering zoals baksteen en hout in traditionele kleuren. 



 wijzigingsplan Wijzigingsplan Broek in Waterland - Broekermeerdijk 35c  

14 wijzigingsplan "Wijzigingsplan Broek in Waterland - Broekermeerdijk 35c" (vastgesteld)  

 

Figuur 4. Voorgestelde positionering woonschuur (bron: Stedenbouwkundig advies) 

Het is wenselijk dat de nieuwbouw de zichtlijnen naar het open landschap verbetert. Door het nieuwe 
bouwvolume met circa 10 meter te verschuiven ontstaat er ruimte tussen de schuurwoning en de 
westelijke erfgrens. Hierdoor zal de schuurwoning het zicht vanuit de woning 35 C niet belemmeren. 

Zichtlijnen 

Het huidige zicht vanaf het lint naar het achterliggende landschap is een karakteristiek van de 
lintbebouwing aan de Broekermeerdijk en moet worden gehandhaafd. Zichtlijnen vanuit de woningen op 
dit erf naar het open gebied moeten worden versterkt. Door voldoende maat te houden tussen de 
westelijke erfgrens en de voorgestelde nieuwbouw is dit mogelijk. 

Bouwmassa 

Het hooihuis is het hoofdgebouw aan het lint. De overige bebouwing op het erf is qua bouwmassa 
ondergeschikt aan deze woning. Voor de voorgestelde nieuwbouw betekent dit een beperkte goot en 
nokhoogte van respectievelijk 3 en 7 meter. Het bouwvolume dat als woning in gebruik zal worden 
genomen is gelijkgesteld aan de maximale inhoud die gebruikelijk is in landelijk gebied, namelijk 600 m3. 

Kleur- en materiaalgebruik 

Het is belangrijk dat het kleur- en materiaalgebruik ingetogen wordt toegepast in lijn met de ‘Waterlandse 
traditie. Hierdoor ontstaat een nieuwe ‘schuurwoning’ ondergeschikt aan het hoofdgebouw aan het lint. 

Wonen onderaan de dijk 

Op deze plek is het mogelijk niet direct aan het lint te wonen. Dit kan op deze plek omdat het 
woongebouw aan het zicht wordt onttrokken. Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de 
primaire bebouwing aan de Broekermeerdijk en de secundaire bebouwing daarachter. Zichtlijnen worden 
niet aangetast. Uitzicht vanuit woningen in het lint richting open polderlandschap verbeteren. 
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Figuur 5. Uitwerking inrichting (bron: Hooyschuur architecten) 

 

Figuur 6. Aanzichten noord- en zuidgevel (bron: Hooyschuur architecten) 
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Figuur 7. Aanzichten oost- en westgevel (bron: Hooyschuur architecten) 
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Hoofdstuk 4  BELEIDSKADER 

 

4.1  Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de beleidskaders, waarmee bij het opstellen van dit 
bestemmingsplan rekening is gehouden. 

 

4.2  Rijksbeleid 

4.2.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 in werking getreden. Met de 
Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke beleid. De nieuwe Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte vervangt verschillende bestaande nota's zoals de Nota Ruimte, de agenda 
Landschap en de agenda Vitaal Platteland. 

Het Rijk laat de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en provincies en kiest voor een selectieve 
inzet van rijksbeleid op 13 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk voor de 
resultaten. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 

Deze 13 nationale belangen zijn: 

1. Rijksvaarwegen; 
2. Mainportontwikkeling Rotterdam; 
3. Kustfundament; 
4. Grote rivieren; 
5. Waddenzee en waddengebied; 
6. Defensie; 
7. Hoofdwegen en hoofdspoorwegen; 
8. Elektriciteitsvoorziening; 
9. Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen; 
10. Ecologische hoofdstructuur; 
11. Primaire waterkeringen buiten het kustfundament; 
12. IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte); 
13. Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 

4.2.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is op 30 december 2011 in werking getreden en 
de laatste wijziging is in werking getreden op 1 oktober 2012. Het Barro stelt niet alleen regels omtrent de 
13 aangewezen nationale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, maar 
stelt ook regels die in ruimtelijke plannen moeten worden opgenomen.  

Voor dit wijzigingsplan is relevant artikel 2.11 Primaire waterkeringen buiten het kustfundament:  
Een wijzigingsplan bevat de bestemming waterkering voor grond waarop een primaire waterkering ligt of 
die de functie van primaire waterkering heeft.  

Voor dit wijzigingsplan betekent dit dat de waterkering van de Broekervaart is voorzien van een 
dubbelbestemming, waarbinnen de bescherming van de waterkering wordt geregeld. Dit wijzigingsplan 
ziet niet toe op wijzigingen aan de waterkering.  

4.2.3  Ladder voor duurzame verstedelijking 

In het Bro (artikel 3.1.6 lid 2) is opgenomen dat een toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende voorwaarden: 

1. Er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale 
behoefte; 
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2. Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele regionale 
behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de 
betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door 
herstructurering, transformatie of anderszins; 

3. Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen 
het bestaand stedelijke gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in 
hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen 
van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld. 

Als hulpmiddel voor het toepassen van deze 'ladder voor duurzame verstedelijking' is door het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu een handreiking opgesteld. Deze handreiking gaat uit van het doorlopen van 
drie treden: 

1. Is er een regionale behoefte? Zo nee, stop de procedure of pas het plan zodanig aan dat het past bij 
de regionale behoefte; 

2. Zo ja, is (een deel) van de regionale behoefte op te vangen binnen het bestaande stedelijke gebied. Zo 
ja, voldoende gemotiveerd; 

3. Zo nee, zoek een locatie die multimodaal ontsloten is of kan worden voor de resterende regionale 
behoefte. 

In de eerste trede is opgenomen dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele 
regionale behoefte. Er is geen ondergrens bepaald voor wat een ‘stedelijke ontwikkeling’ is. Op basis van 
jurisprudentie blijkt echter dat de bouw van één woning niet wordt gezien als een stedelijke ontwikkeling. 
Toetsing aan de ladder is in zoverre niet van toepassing op voorliggend plan. 

4.2.4  Conclusie rijksbeleid 

Het plan raakt niet aan nationale ruimtelijke belangen. Toetsing aan de Ladder voor duurzame 
verstedelijking is daarnaast niet van toepassing op het plan. Geconcludeerd wordt dat het ruimtelijk beleid 
op rijksniveau de realisatie van het plan niet in de weg staat. 

 

4.3  Provinciaal beleid 

4.3.1  Structuurvisie Noord-Holland 2040 

Het ruimtelijk beleid van de provincie Noord - Holland is vastgelegd in de Structuurvisie Noord-Holland 
2040 (vastgesteld door Provinciale Staten op 21 juni 2010). In de structuurvisie geeft de provincie een 
toekomstbeeld, waaruit het provinciaal belang volgt. Het toekomstbeeld is als volgt gedefinieerd: 'De 
Provincie Noord-Holland zorgt dat Noord-Holland een mooie, veelzijdige en internationaal 
concurrerende provincie blijft door in te zetten op klimaatbestendigheid, ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaam ruimtegebruik.' 

Om het geschetste toekomstbeeld ruimtelijk te realiseren zijn provinciale belangen benoemd. De drie 
hoofdbelangen (klimaatbestendigheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaam ruimtegebruik) vormen 
gezamenlijk de ruimtelijke hoofddoelstelling van de Provincie. De hoofdbelangen zijn in de Structuurvisie 
uitgewerkt. 

4.3.2  Provinciale Ruimtelijke Verordening 

Op 28 september 2015 is de geactualiseerde Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) vastgesteld. In 
deze verordening zijn op grond van art. 4.1 Wro regels gesteld om de bovenstaande provinciale belangen 
te waarborgen. In onderstaande tabel wordt het wijzigingsplan getoetst aan de relevante artikelen van de 
provinciale verordening (PRV).  
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Artikel PRV Toetsingscriterium Conclusie 

Artikel 9 Aanwijzing 
Bestaand Bebouwd 
Gebied 

De bestaande of de bij een - op het 
moment van inwerkingtreden van de 
verordening - geldend 
bestemmingsplan toegelaten woon- 
of bedrijfsbebouwing en kassen zijn 
aangewezen als bestaand bebouwd 
gebied.  

Het gehele plangebied is aangewezen als 
bestaand bebouwd gebied.  

Artikel 13 Nieuwe 
woningbouw 

In het landelijk gebied worden geen 
nieuwe woningbouw toegestaan. In 
afwijking daarvan is woningbouw wel 
toegestaan wanneer deze: 

- in overeenstemming is met de 
provinciale woonvisie 2010-2020 
en de vastgestelde regionale 
actieprogramma's; 

- in overeenstemming is met de 
woningbouwmonitor; 

- woningbouw niet kan worden 
gerealiseerd door herstructureren, 
intensiveren en combineren; 

- het bepaalde in artikel 15 in acht 
wordt genomen.  

Volgens de definitie van de Verordening is 
voor dit bouwplan  geen sprake van 
woningbouw in landelijk gebied. Het 
bouwplan is in overeenstemming met het 
Regionaal Actieprogramma en 
opgenomen in de woningbouwmonitor als 
potentieel plan. Bij het plan is sprake van 
herstructurering van bestaand bebouwd 
gebied. De gemeente Waterland is van 
mening dat dit een wenselijk vorm van 
verstedelijking is, omdat dit geen 
aantasting van het landelijk gebied inhoud.   

Artikel 15 Ruimtelijke 
kwaliteitseis ingeval van 
verstedelijking in het 
landelijk gebied 

Een bestemmingsplan dat voorziet in 
nieuwe verstedelijking in het landelijk 
gebied, moet inzicht bieden hoe er 
rekening is gehouden met: 

- de ontwikkelingsgeschiedenis van 
het landschap; 

- de ordeningsprincipes van het 
landschap; 

- de bebouwingskarakteristieken ter 
plaatse; 

- de inpassing van de nieuwe 
functies in de wijdere omgeving; 

- de bestaande kwaliteiten van het 
gebied als hiervoor bedoeld en de 
maatregelen die nodig zijn om 
negatieve effecten op deze 
kwaliteiten op te heffen in relatie 
tot de nieuwe functies.    

Voor het plangebied is een 
stedenbouwkundig advies opgesteld en 
vastgesteld. Dit maakt onderdeel uit van 
dit wijzigingsplan. Met het opstellen van 
het stedenbouwkundig advies is rekening 
gehouden met genoemde onderwerpen. 
Een aantasting van het landelijk gebied is 
tevens niet aan de orde omdat het een 
herstructurering van bestaand bebouwd 
gebied betreft.  

Artikel 30 Regionale 
waterkeringen 

De verordening bepaalt dat 
bestemmingsplannen moeten 
voorzien in de bescherming van de 
waterkerende functie. Ook moet de 
vrijwaringszone in 
bestemmingsplannen worden 
opgenomen zodat toekomstige 
reconstructies van de waterkeringen 
niet onmogelijk worden gemaakt.  

De waterkering in dit wijzigingsplan is 
voorzien van een dubbelbestemming, 
waarbinnen de bescherming van de 
waterkering wordt geregeld. 

Tabel 1. Toetsing aan provinciaal beleid 
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4.3.3  Provinciale Woonvisie 2010-2020 

Op 27 september 2010 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland een woonvisie vastgesteld voor de 
periode 2010-2020. In deze visie verschuift de nadruk van het kwantitatieve woningvraag naar de 
kwalitatieve woningvraag. Speerpunten in het beleid zijn: 

1. verbeteren van de afstemming tussen vraag en aanbod voor alle consumenten, en specifiek voor 
doelgroepen die minder kansen hebben op het vinden van een geschikte woning; 

2. verbeteren van de mate waarin voorzieningen in de woonomgeving aansluiten bij de vraag van 
bewoners. 

3. verbeteren van de duurzaamheid van het woningaanbod en de woonomgeving. 

Met de realisatie van het voorgenomen plan wordt een bedrijfslocatie getransformeerd naar een locatie 
voor één grondgebonden woning. Met het initiatief wordt de woonomgeving verbeterd. Het plan sluit aan 
bij de vraag in de Stadsregio Amsterdam. 

4.3.4  Conclusie provinciaal beleid 

Het wijzigingsplan voldoet aan het provinciale ruimtelijke beleid. 

 

4.4  Regionaal beleid 

4.4.1  Regiovisie Waterland 2040 

In de Regiovisie Waterland 2040 (januari 2009) hebben de zeven Waterlandse gemeenten hun koers 
bepaald voor het ruimtelijk beleid op lange termijn. Het centrale motto van de visie is 'Vitaal met 
Karakter'. In de visie staat behoud en zo mogelijk versterking van het kenmerkende authentieke karakter 
van de regio Waterland voorop. Dit wel met de noodzakelijke sociaal-economische en infrastructurele 
impulsen om de kernen vitaal te houden en de regio binnen de Metropoolregio Amsterdam bereikbaar te 
maken. Ten aanzien van wonen is de realisering van de afspraken uit het Convenant Binnenstedelijke 
opgave (ICT) Waterlands Wonen een hard uitgangspunt. 

Voorliggend initiatief betreft een herstructurering van bestaand bebouwd gebied, dat aansluit op 
bovengenoemd uitgangspunt. 

4.4.2  Conclusie regionaal beleid 

Het plan voldoet in kwalitatief opzicht aan het regionale beleid. 

 

4.5  Gemeentelijk beleid 

4.5.1  Welstandsbeleid 

De gemeente Waterland heeft haar welstandsbeleid beschreven in de Welstandsnota Waterland 2013. In 
de Welstandsnota worden algemene en gebiedsgerichte welstandscriteria onderscheiden. De algemene 
welstandscriteria gelden als uitgangspunt voor iedere welstandsbeoordeling. De gebiedsgerichte 
welstandscriteria worden gebruikt om te beoordelen hoe het bouwwerk past in zijn omgeving. 
(Ver)bouwplannen worden getoetst aan de Welstandsnota. 

Het plangebied valt in de Welstandsnota onder het 'Landelijk gebied'. Het landelijke gebied van de 
gemeente Waterland maakt deel uit van het Hollands-Utrechtse veenweidegebied en wordt gekenmerkt 
door een grote mate van openheid. De meeste gebouwen in het landelijke gebied maken deel uit van een 
lint. 
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Om in te spelen op de verwachte ontwikkelingen kan met een regulier welstandsniveau worden volstaan. 
Dit houdt in dat de basiskwaliteit van het gebied behouden moet blijven. Om te voorkomen dat in het 
landelijk gebied ongewenste nieuwbouw ontstaat (bijvoorbeeld catalogusbouw, boerderettes) mag het 
gebouw alleen vanuit de volgende invalshoeken worden ontworpen:  

 het ontwerp is in zijn geheel direct afgeleid van de stolpboerderij. Dit houdt in dat het gebouw aan de 
objectgerichte welstandscriteria voor stolpboerderijen voldoet. 

 het ontwerp is in zijn geheel niet van een stolp afgeleid, maar heeft bijzondere op de plek 
toegesneden eigen architectonische kwaliteiten, afgeleid van gebiedseigen kenmerken.  

Daarbij is het van belang dat de streekeigen landelijke architectuur wordt beschermd, opdat de 
cultuurhistorische en landschappelijke waarden niet verloren gaan. En dat voor het gebied 
wezensvreemde gebouwen of elementen (bijvoorbeeld wolfseinden) worden voorkomen. 

4.5.2  Conclusie gemeentelijk beleid 

Het gemeentelijk welstandsbeleid heeft zijn vertaling gekregen in dit wijzigingsplan. Daarmee voldoet dit 
wijzigingsplan aan het gemeentelijk beleid.  
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Hoofdstuk 5  MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

 

5.1  Inleiding 

Voor het plangebied en omgeving kunnen (wettelijke) belemmeringen en/of voorwaarden een rol spelen. 
Het uitgangspunt voor het wijzigingsplan is dat er een goede omgevingssituatie ontstaat. In de volgende 
paragrafen zijn de randvoorwaarden die voortvloeien uit de milieu- en omgevingsaspecten beschreven.  

 

5.2  Mer-beoordeling 

5.2.1  Normstelling en beleid 

In bijlage C en D van het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het 
bestemmingsplan planmer-plichtig, projectmer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze 
activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Daarnaast moet het bevoegd gezag bij 
de betreffende activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, nagaan of sprake kan 
zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijlage 
III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen: 

 de kenmerken van de projecten; 

 de plaats van de projecten; 

 de kenmerken van de potentiële effecten. 

5.2.2  Toetsing en uitgangspunten voor het wijzigingsplan 

Het plan maakt de herontwikkeling van een bestaande bebouwde locatie mogelijk. Gezien de locatie en 
kleinschalige aard van het project treden er geen belangrijke negatieve milieugevolgen op. Dit blijkt ook 
uit de onderzoeken van de verschillende milieuaspecten zoals deze in dit hoofdstuk zijn opgenomen. 
Voor het bestemmingsplan is dan ook geen mer-procedure of mer-beoordelingsprocedure noodzakelijk 
conform het Besluit m.e.r. 

5.2.3  Conclusie 

Voor dit bestemmingsplan geldt geen planmer-verplichting.  

 

5.3  Ecologie 

5.3.1  Normstelling en beleid 

Bij elk ruimtelijk plan moet, met het oog op beschermenswaardige natuurwaarden, rekening worden 
gehouden met de regelgeving op het gebied van gebiedsbescherming en soortenbescherming. 

Gebiedsbescherming 

De bescherming van Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten is geregeld in de 
Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw). Als ontwikkelingen (mogelijk) leiden tot aantasting van de 
natuurwaarden binnen deze gebieden, moet een Nbw-vergunning worden aangevraagd. Als een 
Nbw-vergunning nodig is dan 'haakt' deze aan bij de omgevingsvergunning. Daarnaast moet rekening 
worden gehouden met het beleid ten aanzien van het Noord-Hollandse deel van Natuurnetwerk 
Nederland (NNN, voorheen bekend als Ecologisch Hoofdstructuur). Ten aanzien van ontwikkelingen 
binnen het NNN geldt het 'nee, tenzij-principe' 
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Soortenbescherming 

Op grond van de Flora- en faunawet geldt een algemeen verbod voor het verstoren en vernietigen van 
beschermde plantensoorten, beschermde diersoorten en hun vaste rust- of verblijfplaatsen. Onder 
voorwaarden is ontheffing van deze verbodsbepalingen mogelijk. Voor soorten die vermeld staan in 
Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en een aantal Rode-Lijst-soorten zijn deze voorwaarden zeer streng. Het 
bevoegd gezag voor de Flora- en faunawet is de provincie. In de gevallen dat een ontheffing van de Flora- 
en faunawet noodzakelijk is, dan 'haakt' de ontheffing aan bij de omgevingsvergunning. 

5.3.2  Toetsing en uitgangspunten voor het wijzigingsplan 

Ten behoeve van de planontwikkeling is door Ecologisch onderzoeks- en adviebureau Van der Goes en 
Groot een toetsing in het kader van de Flora- en faunawet en gebiedsgerichte natuurbescherming 
uitgevoerd. Het onderzoek is opgenomen als Ecologisch onderzoek bij deze toelichting. Uit het 
onderzoek blijkt het volgende: 

Gebiedsbescherming 

Het plangebied ligt minimaal 450 meter ten zuidoosten van Natura 2000 gebied 92 (Ilperveld, 
Varkensland, Oostzanerveld & Twiske). Het dichtstbijzijnde NNN ligt ten noorden van de 
Broekervaart/Zesstedenvaart, op circa 80 meter van het plangebied. De sloop van de loods en de bouw 
van een woonhuis zal geen negatief effect hebben op het Natura 2000 gebied en het NNN, ook gezien de 
tussenliggende functies. Een toetsing van de gevolgen van het plan voor beschermde gebieden is dan ook 
niet aan de orde. 

Soortenbescherming 

Het onderzoeksgebied is in potentie geschikt voor beschermde soorten amfibieën, vogels en (kleine) 
zoogdieren. Gezien het aanwezige biotoop, het oppervlak, de geografische ligging en informatie uit de 
vakliteratuur over populaties in de omgeving, zullen van de amfibieën en (kleine) zoogdieren (behalve 
vleermuizen) alleen licht beschermde soorten aanwezig zijn.  

Voor de aangetroffen of verwachte licht beschermde soorten gelden geen verbodsbepalingen als 
werkzaamheden worden verricht in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Een ontheffing 
is dan niet nodig. 

In het plangebied kunnen broedvogels voorkomen. Voor de verwachte aanwezige broedvogels dienen 
werkzaamheden waarbij nesten vernield of verstoord kunnen worden, buiten het broedseizoen plaats te 
vinden. Een ontheffing is voor broedvogels dan niet nodig. Het broedseizoen loopt ruwweg van maart 
tot en met juli. 

In het plangebied komt de huismus voor. De verblijfplaatsen van deze soort zijn jaarrond beschermd. De 
loods is ongeschikt als verblijfplaats voor huismus. De verblijfplaatsen van huismus bevinden zich 
waarschijnlijk in gebouwen in de omgeving van het plangebied. Een onderzoek naar in gebruik zijnde 
verblijfplaatsen van deze vogelsoort is daarom niet noodzakelijk. 

In het plangebied kunnen geen verblijfplaatsen van vleermuissoorten voorkomen. De loods is niet 
geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen en in de aanwezige beplanting bevinden zich geen geschikte 
holtes en spleten.  

Voor alle beschermde soorten (alle regimes) geldt de zorgplicht. Teneinde de zorgplicht na te leven kan 
men voorafgaand aan de werkzaamheden de volgende praktische richtlijnen hanteren:  

Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken) kan gefaseerd verwijderd worden. Dit 
geeft bodembewonende dieren de kans om in de nabijgelegen omgeving een ander leefgebied te benutten. 

5.3.3  Conclusie 

Vanuit het aspect ecologie zijn er geen belemmeringen voor dit wijzigingsplan. 
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5.4  Cultuurhistorie 

5.4.1  Normstelling en beleid 

De rol van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening is de laatste jaren sterk toegenomen. Bij het opstellen 
van plannen moeten cultuurhistorische waarden tijdig in beeld worden gebracht. Het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro) stelt in dat verband specifieke eisen aan het opstellen van wijzigingsplannen. Waar 
mogelijk moeten cultuurhistorische waarden worden behouden of versterkt. Cultuurhistorie is daarmee 
veelal een sturend onderdeel geworden in de ruimtelijke ordening.  

5.4.2  Toetsing en uitgangspunten voor het wijzigingsplan 

De bebouwing in het plangebied zelf heeft geen bijzondere cultuurhistorische waarden. De aanwezige 
bebouwing tussen plangebied en vaart bestaat uit een karakteristieke kaakberg/hooihuis. De belendende 
woning, aan de achterzijde van het hooihuis, is niet waarneembaar vanaf de openbare weg. Deze woning 
is niet karakteristiek te noemen. 

De nieuwe woning wordt met gebiedseigen materialen vormgegeven als 'woonschuur', ondergeschikt aan 
het karakteristieke hooihuis. Ten opzichte van de bestaande bedrijfsloods neemt het bouwvolume af. Het 
zicht vanuit de bestaande woningen en vanaf de dijk op het open landschap blijft daarmee behouden of 
wordt verbeterd. Het plan leidt tot een versterking van de cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied en 
directe omgeving. 

5.4.3  Conclusie 

Vanuit het aspect cultuurhistorie zijn er geen belemmeringen voor dit wijzigingsplan. 

 

5.5  Archeologie 

5.5.1  Normstelling en beleid 

Voor de bescherming van archeologische waarden is de Monumentenwet van toepassing. De bedoeling is 
dat, wanneer de bodem wordt verstoord, archeologische resten intact moeten blijven (in situ). Wanneer 
dit niet mogelijk is, worden archeologische resten opgegraven en elders bewaard (ex situ).  

Voor rijksbeschermde archeologische monumenten geldt de bescherming op grond van de 
Monumentenwet en hoeft in het bestemmingsplan geen aanvullende regeling te worden getroffen. 

Het archeologisch beleid van de gemeente Waterland is vastgelegd in de 'Archeologienota Waterland 
2011'. In deze nota is verwoord hoe het behoud van archeologische waarden of het onderzoek daarnaar 
worden zeker gesteld. In de Archeologienota worden archeologische monumenten en vijf categorieën met 
archeologische verwachtingswaarden onderscheiden (zie tabel 2). Deze categorieën zijn weergegeven op 
een beleidskaart. Deze beleidskaart is opgesteld op basis van de kennis die de afgelopen jaren is verkregen 
bij diverse archeologische onderzoeken en op basis van de kennis over de ontstaansgeschiedenis van het 
gebied.  
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Categorie Omschrijving  

Rijksbeschermd 
archeologisch 
monument 

Bij alle bodemingrepen rekening houden met archeologie. Er is een 
monumentenvergunning vereist. 

1 Bij alle bodemingrepen rekening houden met archeologie. 

2 Rekening houden met archeologie bij een planomvang vanaf 100 m2 en diepte 
van grondroerende werkzaamheden vanaf 35 centimeter 

3 Rekening houden met archeologie bij een planomvang vanaf 500 m2 en diepte 
van grondroerende werkzaamheden vanaf 40 centimeter 

4 Rekening houden met archeologie bij een planomvang vanaf 2.500 m2 en diepte 
van grondroerende werkzaamheden vanaf 40 centimeter 

5 Rekening houden met archeologie bij een planomvang vanaf 10.000 m2 en diepte 
van grondroerende werkzaamheden vanaf 40 centimeter 

Tabel 2. Archeologische categorieën 

5.5.2  Toetsing en uitgangspunten voor het wijzigingsplan 

Binnen het plangebied komt enkel categorie 5 voor. Hiervoor geldt een onderzoeksplicht bij een 
planomvang vanaf 10.000 m2. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 900 m2. De 
bouwwerkzaamheden vinden daarnaast plaats op gronden die in het verleden reeds verstoord zijn. Een 
archeologisch onderzoek is daarom niet noodzakelijk. 

5.5.3  Conclusie 

Vanuit het aspect archeologie zijn er geen belemmeringen voor dit wijzigingsplan. Wel wordt in het plan 
de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 5 op de verbeelding en in de regels opgenomen, om te 
voorkomen dat toekomstige bodemingrepen leiden tot aantasting van archeologische sporen. 

 

5.6  Waterparagraaf 

5.6.1  Normstelling en beleid 

Een belangrijke ontwikkeling in het waterbeleid is de Watertoets. Het doel van de Watertoets is 
waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen meer expliciet en op een evenwichtige wijze in 
beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten. 
De watertoets is een procesinstrument dat is verankerd in de Wet ruimtelijke ordening, het Besluit 
ruimtelijke ordening en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 2011. De bedoeling van het 
instrument is om wateraspecten van meet af aan mee te nemen bij ruimtelijke plannen en besluiten. Het 
gaat hierbij om zes thema's: waterkwantiteit, waterkwaliteit, waterkeringen, wegen, afvalwaterketen en 
beheer & onderhoud van nieuw en bestaand oppervlaktewater.  

Het plangebied valt in het werkgebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het 
Waterprogramma 2016-2021 is bepalend voor het waterbeleid binnen het beheersgebied van het 
hoogheemraadschap. Dit programma beschrijft het waterbeheer en vormt de basis voor de watertaken die 
het hoogheemraadschap heeft: waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen. Daarnaast 
beschikt het hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2009. Hierin staan de geboden en 
verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van 
werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. 

5.6.2  Toetsing en uitgangspunten voor het wijzigingsplan 

Er is via de digitale watertoets (www.dewatertoets.nl) een voorlopig wateradvies gegeven. Uit het advies is 
gebleken dat er voor één wateraspect nader overleg noodzakelijk is met het hoogheemraadschap. Dit 
betreft de ligging van het plangebied in de zonering van een regionale waterkering. 
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Verharding en compenserende maatregelen 

Uit het plan blijkt dat er geen/slechts in zeer beperkte mate sprake is van een toename van de verharding. 
Omdat dit een dermate klein gevolg heeft voor de waterhuishoudkundige situatie hoeven er geen 
compenserende maatregelen uitgevoerd te worden. 

Waterkwaliteit en riolering 

Binnen het plan is geen sprake is van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild hemelwater 
naar het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden beschouwd. Het is 
daarom niet doelmatig om het af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi). Dit betekent dat 
voor de nieuwe ontwikkeling geadviseerd wordt om een gescheiden stelsel aan te leggen. Verder wordt 
geadviseerd om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood 
en zink zoveel mogelijk te voorkomen. 

Het voorlopige wateradvies en de samenvatting van de watertoets zijn opgenomen als Wateradvies en 
Samenvatting watertoets bij deze toelichting. 

5.6.3  Conclusie 

Het plan wordt niet belemmerd door waterhuishoudkundige aspecten ter plaatse. Ter bescherming van de 
waterkering is een dubbelbestemming opgenomen in de planregels. 

 

5.7  Bedrijven en milieuzonering 

5.7.1  Normstelling en beleid 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen bedrijfsactiviteiten, 
voorzieningen en gevoelige functies (waaronder woningen) noodzakelijk. Bij deze afstemming kan 
gebruik worden gemaakt van de richtafstanden uit de basiszoneringslijst van de VNG-brochure 'Bedrijven 
en milieuzonering' (2009). Een richtafstand wordt beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare 
milieuhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. In geval van een 
gemengd gebied kan worden gewerkt met een verkleinde richtafstand. 

5.7.2  Toetsing en uitgangspunten voor het wijzigingsplan 

Met het wijzigingsplan wordt een bedrijfsbestemming gewijzigd in een woonbestemming. Daarmee wordt 
een nieuwe gevoelige functie mogelijk gemaakt. Op circa 50 meter ten westen van het plangebied bevindt 
zich een bedrijfsperceel voor bedrijvigheid in milieucategorie 1 en 2. Voor dit soort categorieën geldt een 
grootste richtafstand van 30 meter. Het plangebied valt daarmee buiten de invloedssfeer van het 
bedrijfsperceel. Andersom wordt de bedrijvigheid niet belemmerd door de bestemmingswijziging. 

5.7.3  Conclusie 

Vanuit het aspect milieuzonering zijn er geen belemmeringen voor dit wijzigingsplan.  

 

5.8  Geluid 

5.8.1  Normstelling en beleid 

Op grond van de Wet geluidhinder geldt rond wegen met een maximumsnelheid hoger dan 30 km/uur, 
spoorwegen en inrichtingen die 'in belangrijke mate geluidhinder veroorzaken', een geluidszone. Bij de 
ontwikkeling van nieuwe geluidsgevoelige objecten binnen deze geluidzones moet akoestisch onderzoek 
worden uitgevoerd om aan te tonen dat de ontwikkeling voldoet aan de voorkeursgrenswaarden die in de 
wet zijn vastgelegd. 
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5.8.2  Toetsing en uitgangspunten voor het wijzigingsplan 

In de omgeving van het plangebied bevinden zich geen spoorwegen of inrichtingen met een geluidzone. 
De Broekermeerdijk heeft een 30 km/uur-regime. In het kader van de Wet geluidhinder geldt er geen 
onderzoeksplicht. In onderhavig geval is de woning op een afstand van circa 25 meter van de 
Broekermeerdijk geprojecteerd. Gezien deze afstand, de tussenliggende bebouwing en de ligging in het 
buitengebied kan geconcludeerd worden dat er ook in het kader van een goede ruimtelijke ordening 
gesproken kan worden van een aanvaardbare situatie. 

5.8.3  Conclusie 

Vanuit het aspect geluid zijn er geen belemmeringen voor dit wijzigingsplan.  

 

5.9  Bodem 

5.9.1  Normstelling en beleid 

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening, moet in geval van ruimtelijke ontwikkelingen worden 
aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde functiegebruik. Ter plaatse van locaties die 
verdacht worden van bodemverontreiniging, moet ten minste verkennend bodemonderzoek worden 
uitgevoerd. In geval van verontreinigingen is de Wet bodembescherming van toepassing. In de wet is 
geregeld dat als ter plaatse van een plangebied ernstige verontreinigingen worden aangetroffen, er sprake 
is van een saneringsgeval. 

In de Bodemagenda 2011-2016 (vastgesteld op 13 maart 2012) heeft de gemeente doelstellingen 
geformuleerd met betrekking tot de wijze waarop de gemeente invulling kan geven aan de gewenste 
verbreding van het bodembeleid. Bij ontwikkelingen komt men in aanraking met verschillende aspecten 
van de bovengrond en ondergrond. De aanleg van nieuwe infrastructuur en voorzieningen zoals riolering, 
kabels en leidingen leidt tot grondverzet. Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat de bovengrond in de 
gemeente Waterland heterogeen verontreinigd is. Vrijkomende grond is meestal niet vrij toepasbaar.  

5.9.2  Toetsing en uitgangspunten voor het wijzigingsplan 

Ten behoeve van de herontwikkeling is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Landview 
Bodemonderzoek. Dit onderzoek is opgenomen als Verkennend bodemonderzoek. 

In de puinhoudende (boven)grond van drie boringen is een verontreiniging tot boven de 
interventiewaarde met som PAK geconstateerd. Daarnaast zijn lichte verontreinigingen met koper, kwik, 
lood, zink en minerale olie aangetroffen. In de puin- en kooltjeshoudende (boven)grond van één boring is 
een verontreiniging tot boven de interventiewaarde met lood geconstateerd. Daarnaast zijn lichte 
verontreinigingen met kobalt, koper, kwik, nikkel, zink en som PAK aangetroffen. In het grondwater zijn 
lichte verontreinigingen met barium en naftaleen aangetroffen. 

De hypothese dat in de grond (sterke) verontreinigingen aanwezig zijn, wordt in het onderzoek bevestigd. 
De hypothese dat in het grondwater geen verontreinigingen aanwezig zijn, wordt in het onderzoek niet 
bevestigd. 

De verhoogde gehalten van zware metalen en PAK in de grond kunnen worden verklaard door de 
aanwezigheid van puin in de grond. In puinhoudende grond worden regelmatig verhoogde gehalten aan 
dergelijke stoffen aangetroffen. De geconstateerde gehalten voldoen aan de te verwachte kwaliteit in 
vergelijkbare omstandigheden. 

In Nederland worden in het grondwater veelvuldig verhoogde concentraties barium geconstateerd, 
waarvoor een natuurlijke oorzaak wordt verondersteld. In het kader van verkennend bodemonderzoek op 
niet-verdachte locaties wordt aan een vervolgonderzoek geen hoge prioriteit gegeven. 

De aangetroffen verontreinigingen zijn verklaarbaar uit omgevingsfactoren, zodat voor het instellen van 
een vervolgonderzoek geen aanleiding wordt gezien. Op de locatie bestaan, op grond van de resultaten 
van dit onderzoek, geen risico's voor de volksgezondheid of de ecologie bij voortzetting van het huidige, 
bedrijfsmatige, gebruik. 
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Gezien de geconstateerde verontreinigingen in de (boven)grond zullen graafwerkzaamheden op last van 
de ARBO moet gebeuren onder extra veiligheidsmaatregelen. Conform de CROW132 wordt het werk 
voorlopig ingedeeld in klasse 3T. In de sterk verontreinigde grond mogen de werkzaamheden alleen door 
een SIKB BRL 7000 gecertificeerde aannemer worden uitgevoerd, onder milieukundige begeleiding van 
een BRL 6000 gecertificeerd persoon. 

Tijdens het onderzoek is zintuiglijk op het maaiveld en in de bodem geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. Tijdens een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) wordt de bodem niet specifiek op 
asbest onderzocht. Om uit te sluiten of er asbest in de bodem aanwezig is, wordt de uitvoering van een 
asbestonderzoek conform NEN 5707 aanbevolen. 

Aan het bevoegd gezag kan worden gevraagd een uitspraak te doen of er sprake is van urgentie om te 
saneren. Deze beslissing wordt genomen op basis van de actuele risico's voor de mens en het ecosysteem 
bij het huidige of beoogde gebruik. Ook worden de actuele verspreidingsrisico's in de afweging 
betrokken. Indien sprake is van een urgente sanering, zal een tijdstip worden bepaald waarop met de 
sanering dient te worden begonnen. Daarnaast kan een urgentie voor het nemen van sanerende 
maatregelen aanwezig zijn wegens nieuwbouwplannen of overdracht van het terrein. 

5.9.3  Conclusie 

Het bodemonderzoek toont aan dat vervolgonderzoek naar bodem niet nodig is. Wel zullen 
werkzaamheden onder begeleiding en met veiligheidsmaatregelen moeten plaatsvinden door een daarvoor 
gecertificeerd bureau.    

 
Het bodemonderzoek wordt ter advisering voorgelegd aan de ODIJmond. Deze instantie adviseert ook 
over de noodzaak van een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem. 

 

5.10  Luchtkwaliteit 

5.10.1  Normstelling en beleid 

In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer zijn de grenswaarden op het gebied van de luchtkwaliteit 
vastgelegd. Daarbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk met name de grenswaarden voor 
stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) van belang. Projecten die slechts in zeer beperkte mate bijdragen 
aan de luchtverontreiniging, zijn op grond van de algemene maatregel van bestuur 'Niet in betekenende 
mate bijdragen' (Besluit NIBM) vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden. Op grond van de 
ministeriële regeling 'Niet in betekenende mate bijdragen' zijn (onder andere) de volgende projecten 
vrijgesteld van toetsing: 

 woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen; 

 kantoorlocaties met een vloeroppervlak van minder dan 100.000 m2; 

 projecten die minder dan 3% van de (toekomstige) grenswaarde voor stikstofdioxide of fijnstof 
bijdragen. Dit komt overeen met 1,2 µg/m3. 

5.10.2  Toetsing en uitgangspunten voor het wijzigingsplan 

Dit wijzigingsplan voorziet in een planologische regeling voor de bouw van één woning. Het maakt 
daarmee geen ontwikkelingen mogelijk die 'in betekenende mate' bijdragen aan de luchtverontreiniging. 
Er treedt dan ook geen verslechtering van de luchtkwaliteit op.  

5.10.3  Conclusie 

Vanuit het aspect luchtkwaliteit zijn er geen belemmeringen voor dit wijzigingsplan.  
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5.11  Externe veiligheid 

5.11.1  Normstelling en beleid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de omgeving bij het gebruik, 
de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, LPG en munitie. De wetgeving over 
'externe veiligheid' heeft tot doel de burger niet onnodig aan te hoge risico's bloot te stellen. De normen 
voor externe veiligheid zijn vastgelegd in onder andere het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), 
het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 

Het externe veiligheidsbeleid heeft vorm gekregen in de risicobenadering. Er wordt getoetst aan twee 
verschillende normen: het plaatsgebonden risico (PR)2 en het groepsrisico (GR)3.  

5.11.2  Toetsing en uitgangspunten voor het wijzigingsplan 

In of nabij het plangebied zijn geen risicovolle bedrijven en gasleidingen aanwezig. Over de 
Broekermeerdijk worden ook geen gevaarlijke stoffen vervoerd. Deze weg is niet opgenomen in het 
Basisnet Weg. Dit houdt in dat er langs de route geen ruimte wordt gereserveerd voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen. Uit eerder onderzoek 4  blijkt overigens dat binnen de gemeente Waterland geen 
overschrijdingen van de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico (PR) en/of de oriëntatiewaarde voor 
het groepsrisico (GR) worden veroorzaakt door het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Dit 
beeld wordt bevestigd door onderzoek5 uit 2012 naar GF3 (licht ontvlambare gassen).  

Het wijzigingsplan maakt de bouw van de woning op de locatie van een voormalige bedrijfsloods 
mogelijk. Per saldo neemt het aantal personen daarmee licht toe. Het GR neemt daardoor enigszins toe. 
Dit is echter dusdanig beperkt dat een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het GR niet is te 
verwachten. 

5.11.3  Conclusie 

Vanuit het aspect externe veiligheid zijn er geen belemmeringen voor dit wijzigingsplan.  

 

5.12  Kabels en leidingen 

5.12.1  Normstelling en beleid 

In (de omgeving van) het plangebied kunnen kabels en leidingen aanwezig zijn die beperkingen opleggen 
voor de bouwmogelijkheden in het plangebied. Hierbij valt te denken aan hoogspanningsverbindingen, 
waterleidingen en straalpaden. Bij leidingen, zoals gas-, water- en rioolpersleidingen, volgen deze 
belemmeringen uit het zakelijk recht. Bij hoogspanningsverbindingen gaat het om veiligheid en 
gezondheid. De beperkingen bij straalpaden zijn van belang voor het goed functioneren van de 
straalpaden.  

                                                           
2 Het plaatsgebonden risico (PR) is het risico dat op een plaats buiten een inrichting een persoon die onafgebroken 

en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen 

die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is. Het PR wordt 

uitgedrukt als de kans per jaar. Ten aanzien van het plaatsgebonden risico geldt een kans van één op miljoen (10-6) 

als grenswaarde. Dit betekent dat binnen de zogenaamde PR 10-6-contour geen nieuwe kwetsbare objecten mogen 

worden toegestaan. Voor ontwikkeling van nieuwe beperkt kwetsbare objecten, geldt deze norm als streefwaarde. 

Het onderscheid tussen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten is vastgelegd in het Bevi. 
3 De definitie van het groepsrisico (GR) is de cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen 

overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, 

gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is. 
4 Veiligheidsadvies 'Vervoer gevaarlijke stoffen over de weg', gemeente Waterland, 2007. 
5 Rapportage consequenties Basisnet Weg en Circulaire RVGS 2010, Gebied Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, 

Prevent Adviesgroep BV, 24 januari 2012. 
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5.12.2  Toetsing en uitgangspunten voor het wijzigingsplan 

In het plangebied bevinden zich geen kabels en leidingen die een beperkingen kunnen opleggen voor de 
bouwmogelijkheden in het plangebied. Ten zuiden van het plangebied bevindt zich een 
hoofdwaterleiding. Voor deze hoofdwaterwaterleiding geldt aan weerszijden van de leiding een 
belemmeringenstrook van 5 meter. Het plangebied ligt buiten deze belemmeringenstrook. 

5.12.3  Conclusie 

Vanuit het aspect kabels en leidingen zijn er geen belemmeringen voor dit wijzigingsplan.  
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Hoofdstuk 6  UITVOERBAARHEID 

 

6.1  Inleiding 

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een wijzigingsplan. 
Onderdeel hiervan is de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid. Ook wordt er in dit 
hoofdstuk aandacht besteedt aan het aspect grondexploitatie.  

 

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het wijzigingsplan doorloopt een uitgebreide procedure. Tijdens deze procedure zijn er verschillende 
momenten waarop burgers en belanghebbenden hun mening op het plan kenbaar kunnen maken. 
Hieronder volgt een nadere toelichting. 

Ontwerpfase 

Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 11 augustus 2016 tot en met 15 september 2016 ter visie gelegen. 
Tegen het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend. De geraadpleegde overlegpartners hebben geen 
bezwaar geuit tegen het plan. Het wijzigingsplan mag maatschappelijk gezien uitvoerbaar worden geacht. 

Vaststellingsfase 

Na de ontwerpfase wordt het wijzigingsplan vastgesteld. Tegen de vaststelling van het wijzigingsplan is 
beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 

6.3  Economische uitvoerbaarheid 

De ontwikkeling in dit plangebied betreft een initiatief dat gefinancierd wordt door de initiatiefnemer. De 
kosten voor uitvoering van het plan worden gedragen door deze partij. Deze beschikt over voldoende 
financiële middelen om het plan uit te voeren. Daarmee is de economische uitvoerbaarheid van het plan 
voldoende gewaarborgd. 

 

6.4  Grondexploitatie 

Met de grondexploitatieregeling in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) beschikken gemeenten over mogelijkheden voor het verhalen van kosten, indien sprake is van 
bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. Hierbij valt te denken aan kosten voor het bouw- en 
woonrijp maken en kosten voor het bestemmingsplan. Daarnaast hebben gemeenten 
sturingsmogelijkheden, omdat in het geval van grondexploitatie door derden diverse eisen en regels 
gesteld kunnen worden. 

In dit wijzigingsplan worden bouwplannen in de zin van artikel 6.2.1 Bro mogelijk gemaakt. In dergelijke 
gevallen dient een grondexploitatieplan opgesteld te worden tenzij het kostenverhaal anderszins verzekerd 
is. 

In dit geval is het kostenverhaal verzekerd door middel van een exploitatieovereenkomst, welke tussen 
gemeente en initiatiefnemer is gesloten. Ook eventuele planschadeclaims kunnen worden verhaald bij de 
initiatiefnemer. Daarom is het niet nodig bij dit wijzigingsplan een exploitatieplan vast te stellen.  

 

=== 
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Bijlagen bij toelichting 

  

 



 wijzigingsplan Wijzigingsplan Broek in Waterland - Broekermeerdijk 35c  

wijzigingsplan "Wijzigingsplan Broek in Waterland - Broekermeerdijk 35c" (vastgesteld)  33  

Bijlage 1  Stedenbouwkundig advies Broekermeerdijk 35c 

 



Broek in Waterland - Broekermeerdijk 35 C 
Stedenbouwkundig advies  

 

Juni 2012 



      Broek in Waterland—Broekermeerdijk 35 C  
STEDENBOUWKUNDIG ADVIES 2  

 

Locatie in het lint, zicht op hooihuis Broekermeerdijk 35d 
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1  INLEIDING 
1.1 Aanleiding 
Aan de Broekermeerdijk 35 C heeft ir. R.J.A.M. Baltussen een plan voor 
het vervangen van een bestaande schuur door een woning op dezelfde 
locatie getekend. Deze woning is dicht achter het lint gelegen en is vanaf 
de Broekermeerdijk niet zichtbaar.  Ten behoeve van een goede ruimtelijke 
onderbouwing is een stedenbouwkundig advies noodzakelijk. Hierin wordt 
de wenselijkheid en met name de ruimtelijke mogelijkheden en consequen-
ties van de woning op het achtererf aan de Broekermeerdijk en de situering 
in de lintbebouwing nader onderbouwd. De beeldbepalende locatie, en 
vooral ook de realisatie van een nieuwe woning in de tweede lijn vraagt om 
een analyse van de plek en een visie op de wijze waarop de bouwmassa in 
dit gebied gerealiseerd zou kunnen worden.   
 
De locatie heeft op dit moment de bestemming Bedrijfsdoeleinden, subbe-
stemming Bo, opslag behorende bij categorie 2. Het bestemmingsplan 
staat de bouw van een woning binnen deze bestemming niet toe. De ge-
meente Waterland wenst een stedenbouwkundig advies voor dit plan om 
medewerking te kunnen verlenen aan vooroverleg. 
 
1.2  Ligging van het plangebied 
De huidige schuur ligt achter het lint langs de Broekermeerdijk, aan de 
noordzijde van de Broekermeerpolder. Er is hier sprake van eenzijdige lint-
bebouwing langs de dijk, de planlocatie (bestaande schuur) ligt achter de 
bestaande woningen Broekermeerdijk 35C en 35D.  
 
1.3  Beschrijving bestaande situatie 
Het hoofdbouwvolume van het perceel aan de Broekermeerdijk bestaat uit 
een karakteristiek hooihuis met aangrenzende sleepkap. Achtergelegen 
bouwvolume bevat een tweede woning. Deze tweede woning bestaat uit 
één bouwlaag met kap met de nokrichting parallel aan de dijk. Op het ach-
tererfgebied staat een loods met een oppervlakte van ca. 250m2. Ook dit 

gebouw heeft een nokrichting parallel aan de dijk en bestaat uit één bouw-
laag met een zadeldak. De loods is een voormalige autospuiterij. Vanuit het 
lint is de loods volledig aan het zicht onttrokken veroorzaakt door de be-
bouwing van het lint en de lagere ligging aan de teen van de dijk.  

Bestaande situatie planlocatie 

35A 

35B 
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Bestaande situatie (Hooyschuur architecten bna) 

Beoogde ontwikkeling  (Hooyschuur architecten bna) 

 
1.4  Beoogde ontwikkeling 
De beoogde ontwikkeling behelst het vervangen van de bestaande loods 
voor een woning. Hierbij wordt de bestaande locatie van de loods aange-
houden. Dit betekent dat er een ensemble van drie woningen ontstaat 
waarbij de kaakberg als hoofdvolume aan de weg is gelegen. De nieuw-
bouw gaat uit van de bestaande bouwvorm van de loods, bouwhoogte 
wordt vergroot ten behoeve van de woonfunctie. De voorgestelde woning 
heeft een inhoud van ca. 780m3.  



      Broek in Waterland—Broekermeerdijk 35 C  
STEDENBOUWKUNDIG ADVIES 6  

 

2  BELEIDSKADER 
projectafwijkingsbesluit omgevingsvergunning moeten worden verleend. 
Een goede stedenbouwkundige onderbouwing en een positieve reactie van 
de gemeente op het principeverzoek is hiervoor noodzakelijk.  
 
Om de bestemming van de planlocatie te wijzigen naar Woondoeleinden is 
er een voorwaarde gesteld voor de afstand van de woning tot de as van de 
weg van Broekermeerdijk. Deze afstand mag niet minder bedragen dan 27 
meter. In afwijking van deze voorwaarde kan worden gesteld dat moet 
worden aangetoond dat het bouwplan voldoet aan de geluidsnormen.  
  
Er is een voorontwerp bestemmingsplan in procedure, dit plan kan hier 
mogelijk op anticiperen.  
 
Randvoorwaarden bestemmingsplan landelijk gebied 
In het bestemmingsplan landelijk gebied worden de volgende voorwaarden 
voor behoud en ontwikkeling genoemd: 
 Vanuit de bebouwingslinten zijn de achterliggende open polders 

zichtbaar. Behoud van deze zichtlijnen is van groot belang 
aangezien de beleving van het landschap in belangrijke mate vanaf 
de wegen plaatsvindt.  

 Behoud van het bebouwings- en verkavelingspatroon is van groot 
belang aangezien deze patronen belangrijke dragers van de 
landschappelijke hoofdstructuur vormen en van cultuurhistorische 
waarde zijn. Nieuwe ruimtevormende elementen (bebouwing en 
beplanting) dienen in de landschappelijke hoofdstructuur te worden 
ingepast. 

 De maximale inhoud van woningen in landelijk gebied is 600m3 met 
uitzondering van stolpen welke maximaal 900m3 groot mogen zijn. 

2.1 Vigerend bestemmingsplan 
De locatie Broekermeerdijk 35C ligt in het bestemmingsplan ‘Landelijk 
gebied’ van de gemeente Waterland en heeft een bestemming 
‘Bedrijfsdoeleinden (opslag)’ . Het bestemmingsplan staat de realisatie van 
een nieuwe woning op deze locatie niet toe.  
Het initiatief betreft het vervangen van een bedrijfsgebouw voor een 
(individueel) woongebouw. 
 
Om de woning te kunnen bouwen is een afwijking van het 
bestemmingsplan noodzakelijk door het toepassen van een 
wijzigingsbevoegdheid, of als dit niet mogelijk is zal door middel van een 

Uitsnede bestemmingsplan  
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2.2 Welstandsnota 
In Waterland zijn 16 gebieden onderscheiden die elk eigen toetsingscriteria 
voor welstand hebben gekregen. De locatie ligt in “Landelijk gebied”  
 
Randvoorwaarden welstand 
Voor het gebied geldt een regulier welstandsniveau. Dit houdt in dat de 
basiskwaliteit van het gebied behouden moet blijven. Functiewijzigingen 
zijn denkbaar. Om te voorkomen dat in het landelijk gebied ongewenste 
nieuwbouw ontstaat (bijvoorbeeld catalogusbouw, boerderettes) mag het 
gebouw alleen vanuit de volgende invalshoeken worden ontworpen: 
 Het ontwerp is in zijn geheel direct afgeleid van de stolpboerderij. Dit 

houdt in dat het gebouw aan de specifieke criteria voor 
stolpboerderijen voldoet. 

 Het ontwerp is in zijn geheel niet van een stolp afgeleid, maar heeft 
bijzondere op de plek toegesneden eigen architectonische 
kwaliteiten, afgeleid van gebiedseigen kenmerken. 

Daarbij is het van belang dat de streekeigen landelijke architectuur wordt 
beschermd, opdat de cultuurhistorische en landschappelijke waarde niet 
verloren gaat. En dat voor het gebied wezensvreemde gebouwen of 
elementen (bijvoorbeeld wolfseinden) worden voorkomen. 
 
Er gelden de volgende aandachtspunten voor de relatie met de omgeving: 
 De kleinste bepalende eenheid van het gebied omvat op 

zichzelfstaande gebouwen (zowel stolpboerderijen als minder 
typerende woningen) op een erf. 

 Woningen zijn uitsluitend in de eerste bebouwingslijn toegestaan. 
 De hoofdrichting van de bebouwing dient in principe evenwijdig te 

zijn aan de zijdelingse perceelgrenzen. 
 De rooilijnen dienen te verspringen. 
 De bebouwing dient vrij op het erf te staan, enigszins teruggelegen 

van de straat. 

2.3 Overig beleid 
In de Nota Ruimte zijn nationale landschappen opgenomen. Dit zijn gebie-
den met nationaal kenmerkende kwaliteiten op landschappelijk, cultuurhis-
torisch of natuurlijk gebied. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn mogelijk mits de 
kernkwaliteiten van het landschap niet aangetast worden. De Broekermeer-
dijk ligt in het nationaal landschap ‘Laag Holland´.  
 
De streekplanuitwerking Waterlands Wonen beschrijft dit gebied als het 
´Plasjesland´. In het Plasjesland is het contrast tussen de droogmakerijen 
en het veenweidegebied belangrijk. Dit dient verstrekt te worden. Door de 
wisselwerking tussen deze twee is de culturele geschiedenis nog goed 
leesbaar. 
 
In de structuurvisie Noord-Holland-Noord is de locatie als bestaand be-
bouwd gebied  aangegeven.   
 
Langs de Broekermeerdijk zijn veel burgerwoningen gesitueerd. Er zijn nog 
enkele agrarische bedrijven aanwezig. De bedrijfsvoering en ontwikkelings-
mogelijkheden van deze omliggende (agrarische) bedrijven worden niet 
beperkt door de ontwikkeling van woningbouw op deze locatie.  
Conform de provinciale Ruimte voor Ruimte regeling kan er door het sane-
ren van de locatie een kwaliteitsverbetering plaatsvinden. Van volledige 
sanering op de locatie is echter geen sprake. Het betreft dus een toevoe-
ging van een extra woning achter het bestaande dorpslint.  
 



      Broek in Waterland—Broekermeerdijk 35 C  
STEDENBOUWKUNDIG ADVIES 8  

 

3 IDENTITEIT VAN DE PLEK  

3.1 Historische en landschappelijke ontwikkeling 
Historische en landschappelijke context, ondergrond, natuurlijke ontwikke-
ling en de ontginning van het landschap hebben dit gebied gevormd en de 
huidige identiteit bepaald.  
 
Ondergrond 
Het landelijke gebied van de gemeente Waterland ligt in het veenweide 
gebied en wordt gekenmerkt door een grote mate van openheid. In het van 
oorsprong natte gebied zijn de inbraakgeulen en meren karakteristiek. 
Rond de 10de eeuw werd begonnen met het ontginnen van het veen in 
Waterland. Er werden sloten gegraven om het water af te voeren waardoor 
het veen in klonk. Het land daalde snel en werd steeds natter. Hierdoor 
ontstond het karakteristieke beeld van Waterland met zijn brede sloten en 
natte weilanden waarop koeien grazen. 
 
Landschappelijk-DNA 
De droogmakerijen en oude veengebieden zijn duidelijk herkenbaar in het 
landschap.  
Rondom het plangebied kenmerkt de openheid en het opstrekkende verka-
velingspatroon van lange smalle kavels en boerderijen in linten langs we-
gen en dijken het veenweidelandschap.  
De Broekermeer is een droogmakerij. Droogmakerijen kennen hun eigen 
vormentaal. Ze zijn te herkennen aan hun diepere ligging in het landschap 
met als rand een ringdijk. De Broekermeer heeft een rationeel kavel-, we-
gen– en slotenpatroon met een middenweg en sloten die daar haaks op-
staan.  Het open landschap wordt alleen doorsneden door de gedeeltelijke 
bomenlaan langs de Middenweg en de beplanting om de boerderijen.  
 
Landschappelijke karakteristiek: 
 Contrast tussen de Broekermeer met het veenweidelandschap. 
 Diepere ligging met als rand een ringdijk.  
 Strakke verkaveling met sloten haaks op de Middenweg. 

Droogmakerij landschap 

Veenweide landschap 

Broek in Waterland 
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Historische kaart ca.1850: Onderscheid tussen veenweidelandschap en droogmakerij-
en is goed herkenbaar. Bebouwing concentreert zich in de Broekermeerpolder langs 
de noordelijke dijk. De Broekermeer is gedeeltelijk onderdeel van de gemeente Lands-
meer. 

Topografische kaart ca. 2000. De Middenweg is een belangrijke ontsluitingsroute 
door de Broekermeer geworden. Langs de route liggen verspreid enkele boerderij-
en. De Broekermeerdijk is niet meer de doorgaande route, naast boerderijen zijn 
hier ook burgerwoningen aanwezig. De gehele Broekermeer ligt in de gemeente 
Waterland. 
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3.2 Ruimtelijke structuur 
De bebouwing rond Broekermeerdijk 35 maakt deel uit van een dijklint.  
Oorspronkelijk lagen de boerderijen van de Broekermeer tegen de dijk aan, 
aan de noordkant van de Broekermeer (1). Aan dit lint staan een aantal 
oude stolpboerderijen met daartussen meer moderne boerderijen. Tegen-
woordig zijn er ook burgerwoningen langs, aan en op de dijk gesitueerd. 
De middenweg is een historische route door het midden van de Broeker-
meer. Sinds de jaren ‘70 zijn in het kader van de ruilverkaveling een aantal  
boerderijen gebouwd (2) langs de voorheen onbebouwde weg. Deze liggen 
als losse elementen in het landschap en bestaan uit een woongebouw en 
twee of drie stallen. De opbouw is bij alle erven hetzelfde en is als karakte-
ristiek te bestempelen. De oprit leidt naar de stal of schuur. De woning ligt 
meer naar de weg toe met een open tuin rondom. Het erf is vaak beplant. 
 
Bebouwingskarakteristiek: 
 Historische bebouwing van oudsher aan de noordkant van de 

Broekermeer, tegen de dijk aan.  
 De bebouwing langs de dijk is divers en heeft aan de dijkzijde 

overwegend één laag met kap. Soms is er sprake van een sous-
terrain, soms van een aandijking, soms van een lagere ligging van 
de woning. De bebouwing is op de dijk georiënteerd. En heeft een 
wisselende afstand tot de dijk.  

 

1 

2 

De N247 loopt door het midden van de Broekermeer  

1. Oorspronkelijke bebouwing. 
2. Nieuwe boerderijen langs 
 de Middenweg. 

Woningen met wisselende afstand tot dijk Diverse bebouwing aan het lint 
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De onbebouwde dijk aan de zuidrand 

De bebouwde dijk, dijkwoningen aan de noordrand  

Open ruimtes wisselen bebouwing en beplanting langs de dijk af. De Broekermeer ligt laag ten opzichte van de dijk 
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3.3  De locatie - karakteristiek van de plek 
Door de ligging in het landelijk gebied en in het open landschap is een 
goede landschappelijke inpassing van de nieuwe bebouwing in het lint van 
belang.  
 
De dijk ligt hoger ten opzichte van de omgeving. De omliggende panden 
zijn geen monumenten of karakteristieke gebouwen en zijn afwisselend, 
aan en op enige afstand van de dijk gebouwd. 
 
De aanwezige bebouwing op de locatie bestaat uit een karakteristieke 
kaakberg/hooihuis. De belendende woning, aan de achterzijde, is niet 
waarneembaar vanaf de openbare weg. Deze woning is niet karakteristiek 
te noemen. Ook de huidige loods is niet vanaf de Broekermeerdijk waar te 
nemen.  
 
Karakteristiek van de plek: 
 Ligging in het landelijk gebied, er is openheid/doorzicht naar achter-

gelegen open landschap. 
 Ligging aan/op de dijk moet aansluiten bij de karakteristiek ter 

plaatse. Het dijklint, mag niet worden geschaad. 
 Karakteristiek van het dijklint op deze plek is dat het hoofdgebouw 

aan de dijk (hoog) is gelegen, overige bebouwing is achter de dijk, 
laag, uit het zicht gelegen. 

 

Naastgelegen bebouwing oostzijde 

Naastgelegen bebouwing westzijde 

Zicht open landschap 

Broekermeerdijk 

Bestaande situatie 

Hoofdgebouw 
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3.4 Randvoorwaarden ontwikkeling locatie 
Voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing moeten de bouwwerken: 
 Aansluiten bij de historische landschappelijke structuur van het ge-

bied en de typische configuratie van de bebouwing. 
 Een kwaliteitsverbetering betekenen voor de bestaande locatie. 
 
 Het bouwplan moet voldoen aan de geluidsnormen.  
 Parkeren zal op eigen terrein moeten plaatsvinden. 
 
 
Inpassing in de bestaande landschappelijke en bebouwings- 
karakteristiek op de locatie: 
Karakteristiek voor de bestaande woningen langs de Broekermeerdijk is: 
 Openheid en transparantie tussen de bebouwing. 
 Variatie in bebouwing, in het algemeen aansluitend op de ‘Broeker’ 

karakteristiek. Oriëntatie bebouwing op de dijk. Wisselende rooilijn. 
 Er moet worden omgegaan met het hoogteverschil, uitgangspunt is 

dat het dijkprofiel herkenbaar is.  
 Dijk heeft een smal profiel: parkeerbehoefte op eigen erf oplossen. 
 
De wijze waarop de kwaliteitsverbetering van de bestaande locatie 
wordt gerealiseerd: 
 Sloop loods voormalige autospuiterij, t.b.v. functie welke minder hin-

der geeft: wonen. 
 Positionering ‘woonschuur’ zodanig dat zichten vanuit de woningen 

naar open landschap worden verbeterd.  
 Verkleinen bouwvolume, nieuwe woning ondergeschikt aan het hooi-

huis vormgeven.  
 Aansluiting zoeken bij gebiedseigen materialisering zoals baksteen 

en hout in traditionele kleuren.  
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4  TOETS PRINCIPE VERZOEK 

Baltussen architect BNA, heeft een ontwerp gemaakt voor een woning in 
de vorm van een schuur op het achtererfgebied van het ‘hooihuis’ 
Broekermeerdijk 35C.  
 
 Er wordt op het perceel één extra woning gecreëerd.  
 De woning wordt gerealiseerd op de plek van een bestaande schuur, 

niet zichtbaar vanaf de Broekermeerdijk.  
 De voorgestelde bouwvorm sluit in hoofdlijnen aan bij de 

kenmerkende bouwmassa van erfbebouwing achter het lint.   
 De woning is lager gelegen dan het hoofdgebouw en heeft een 

ondergeschikte goot en nokhoogte.  
 De voorgestelde woning heeft een grote oppervlakte en grote 

inhoud, deze maat is voor woningen in landelijk gebied 
ongebruikelijk. 

 In de huidige situatie is een doorzicht aanwezig naar het 
achterliggende landschap. Dit doorzicht mag niet verloren gaan. De 
woning zal hoger worden dan de aanwezige schuurbebouwing.  

 De positionering van de nieuwbouw draagt niet bij aan een 
verbetering van de zichtlijnen (vanuit de woningen) naar het open 
landschap.  

 Het plan wordt niet op een afstand meer dan 27 meter uit de as van 
de Broekermeerdijk gesitueerd.  

 
 
Conclusie: 
 Op het perceel is ruimte voor een extra woning (inclusief parkeren op 

eigen erf). 
 De nieuwbouw is vanuit het lint niet zichtbaar.  
 De woning dient ondergeschikt te zijn aan het hoofdvolume, lager 

qua goot en nokhoogte. 
 De nokrichting dient parallel aan de Broekermeerdijk te zijn 

gesitueerd. 
Karakteristieke kaakberg aan de Broekermeerkdijk. Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het 
hoofdvolume en niet (prominent) aanwezig in het lint.  

 Materiaalgebruik is niet ondergeschikt aan de materialisatie van het 
hoofdvolume. 

 Het doorzicht naar het achterliggende landschap blijft behouden. 
 Geen kwaliteitsverbetering bestaande woningen.  
 Het parkeren vindt op eigen erf plaats.  
 Er zal nader onderzoek naar geluid moeten plaatsvinden.  
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Principeverzoek Voorgestelde positionering 

Het is wenselijk dat de nieuwbouw de zichtlijnen naar het open landschap 
verbeterd. Door het nieuwe bouwvolume met ca. 10 meter te verschuiven 
ontstaat er ruimte tussen de schuurwoning en de westelijke erfgrens. Hier-
door zal de schuurwoning het zicht vanuit de woning 35 C niet belemme-
ren.  

5  ADVIES 
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Zichtlijnen 
Het huidige zicht vanaf het lint naar het achterliggende landschap is een 
karakteristiek van de lintbebouwing aan de Broekermeerdijk en moet wor-
den gehandhaafd. Zichtlijnen vanuit de woningen op dit erf naar het open 
gebied moeten worden versterkt. Door voldoende maat te houden tussen 

Voorstel herpositionering ’woonschuur’ 

<  10m  > parkeren nieuwbouw 

hooihuis 

Broekermeerdijk 

de westelijke erfgrens en de voorgestelde nieuwbouw is dit mogelijk. Het 
voorgestelde bouwvolume dat als woning in gebruik zal worden genomen 
is vors.  
Advies: - afstand tussen erfgrens en nieuwbouw ca.10 meter. 
   - zicht vanaf Broekermeerdijk naar achterland handhaven. 
 
Bouwmassa  
Het hooihuis is het hoofdgebouw aan het lint. De overige bebouwing op het 
erf is qua bouwmassa ondergeschikt aan deze woning. Voor de voorgestel-
de nieuwbouw betekend dit een beperkte goot en nokhoogte van respectie-
velijk 3 en 6 meter. Het voorgestelde bouwvolume dat als woning in gebruik 
zal worden genomen is vors. Ons advies is het maximale bouwvolume ge-
lijk te stellen aan de maximale inhoud gebruikelijk in landelijk gebied.  
 
Advies: - het bouwvolume moet ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw 
     met een maximale inhoud van  600 m3. 
 
Kleur- en materiaalgebruik 
Het is belangrijk dat het kleur- en materiaalgebruik ingetogen wordt 
toegepast in lijn met de ‘Waterlandse traditie. Hierdoor ontstaat een nieuwe 
‘schuurwoning’  ondergeschikt aan het hoofdgebouw aan het lint, b.v. dak-
pannen grijs i.p.v. oranjerood. 
  
Advies: - ingetogen materiaalgebruik in ‘Waterlandse traditie’. 
 
Wonen onderaan de dijk 
Op deze plek is het mogelijk niet direct aan het lint te wonen. Dit kan op 
deze plek omdat het woongebouw aan het zicht wordt onttrokken. Er wordt 
een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de primaire bebouwing aan de 
Broekermeerdijk en de secundaire bebouwing daarachter. Zichtlijnen wor-
den niet aangetast. Uitzicht vanuit woningen in het lint richting open polder-
landschap verbeteren. 
 
Advies: - zichten vanuit de woningen richting het landschap verbeteren. 



      Broek in Waterland—Broekermeerdijk 35 C  
STEDENBOUWKUNDIG ADVIES  17 

 

‘schuurwoning’ 

hoofdgebouw 

Parkeren op  
eigen terrein 

terras 

terras 

landschap 

Broekermeerdijk 

3D –impressie herpositionering ‘woonschuur’ 
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 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek 

Er bestaan plannen een loods op het adres Broekermeerdijk 35c te 
Broek in Waterland te slopen. Op de plaats van de loods zal een 
woning worden gebouwd. In opdracht van de heer Evenboer heeft 
Ecologisch Onderzoeks‐ en Adviesbureau Van der Goes en Groot in 
het kader van de Flora‐ en faunawet een quick scan uitgevoerd naar 
de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde flora en fauna in het 
plangebied. 

Het onderzoek heeft bestaan uit een veldbezoek. 

1.2 Het plangebied 

In Figuur 1 is de ligging van het onderzoeksgebied aangegeven. Het 
plangebied bestaat uit een loods en het omringende erf. De loods 
heeft een oppervlakte van ongeveer 250 m². Vanaf de 
Broekermeerdijk is de loods niet te zien door de aanwezigheid van 
lintbebouwing. De loods ligt in de teen van de dijk, wat lager dan de 
woningen langs de dijk. Direct achter de loods ligt een weiland. 

 

  Figuur 1.
Ligging van de loods te 
Broekermeerdijk 35c te 
Broek in Waterland. 

±

Loods 
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 2 Methode 

Het plangebied is op 19 februari bezocht om enerzijds de aanwezige 
en aangrenzende biotopen te beschrijven en anderzijds eventuele 
incidentele waarnemingen te doen van beschermde flora en fauna 
(voor zover waarneembaar). Op basis van de aangetroffen biotopen 
is per soortgroep een inschatting gemaakt van het mogelijk 
voorkomen van in ieder geval die beschermde soorten waarvoor, 
indien aanwezig, ontheffing moet worden aangevraagd bij werk‐
zaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling. 

 

  Figuur 2.
Bitumen dakbedekking 
van de loods, met op de 
achtergrond de 
weilanden van de 
Broekermeer. 
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 3 Resultaten 

3.1 Beschrijving aanwezige biotopen 

Bosschages 
Direct grenzend aan de loods staat een Gewone es en opslag van 
enkele jonge bomen. In de Gewone es waren geen opvallende 
spleten, holtes of oude vogelnesten aanwezig. 

Bebouwing 
De loods is een voormalige autospuiterij en wordt momenteel 
gebruikt als opslagplaats. De grotendeels metalen muren zijn 
enkelwandig uitgevoerd. Enkele deuren en een deel van de muren 
zijn van hout. Het dak is deels bedekt met bitumen platen en deels 
met metaal (nep pannendak), zie Figuur 2. In de wanden van de loods 
bevinden zich enkele ramen met kunststof kozijnen. 

Aan de oostzijde van de loods is onder twee houten deuren een 
enkele centimeters brede spleet aanwezig (zie Figuur 3). Behalve een 
kapot ruitje zijn verder zijn er geen opvallende openingen aanwezig 
in de loods. In de loods bevindt zich geen uilenkast. De binnenzijde 
van de loods bestaat uit een aantal ruimtes die als opslagplaats in 
gebruik zijn. 

Erf 
Op het erf ten oosten van de loods bevindt zich een kippenhok, 
enkele houtstapels en wat overjarige begroeiing. 

3.2 Beschermde soorten 

3.2.1 Flora 

In het plangebied werd geen beschermde flora waargenomen. Deze 

  Figuur 3.
Oostzijde loods met 
metalen wand en 
houten deur met kier 
aan onderzijde. 



Loods Broekermeerdijk 35c te Broek in Waterland 

Van der Goes en Groot  ecologisch onderzoeks‐ en adviesbureau  2014 

8 

wordt ook niet verwacht. 

3.2.2 Vissen 

In het plangebied is geen water aanwezig. Er kunnen dus geen vissen 
voorkomen. 

3.2.3 Amfibieën 

In het plangebied is geen voortplantingswater aanwezig voor 
amfibieën. Het gebied levert wel geschikt landbiotoop. Mogelijk 
verblijft een enkele Bruine kikker en Gewone pad op het erf. 

Het onderzoeksgebied is niet geschikt voor de Rugstreeppad. De 
benodigde levensvoorwaarden, in dit geval in de vorm van zanderig 
landbiotoop, zijn hiervoor niet aanwezig. 

3.2.4 Vogels 

Rond de loods kunnen enkele algemene struweelvogels broeden in 
de aanwezige beplanting. Het gaat dan om soorten als Heggenmus, 
Winterkoning, Merel en Houtduif. 

Vogels vallen onder het zwaardere beschermingsregime van de Flora‐ 
en faunawet. Men dient activiteiten waarbij nesten verstoord kunnen 
worden buiten het broedseizoen plaats te doen vinden, dus niet van 
15 maart tot 15 juli. 

In het plangebied worden geen verblijfplaatsen verwacht van 
jaarrond beschermde vogelsoorten. Op het erf werd ten tijde van het 
veldbezoek wel een groep Huismussen waargenomen. De vogels 
zaten in een coniferenhaag aan de rand van het erf en profiteren van 
het aanwezige kippenhok (zie Figuur 4), met name door het extra 
voer dat dit voor de mussen betekent. In de pannendaken van de 
huizen in de omgeving van het plangebied bevinden zich 

  Figuur 4.
Kippenhok en 
houtstapel op erf. 
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waarschijnlijk de nestelplaatsen voor Huismus. 

3.2.5 Zoogdieren 

Het is mogelijk dat in het gebied enkele (kleine) zoogdieren 
voorkomen zoals Egel en verschillende algemene soorten 
(spits)muizen. Deze soorten zijn alle beschermd onder het lichte 
beschermingsregime. 

Het onderzoeksgebied is niet geschikt voor de Noordse woelmuis en 
de Waterspitsmuis. Geschikt biotoop voor beide soorten ontbreekt. 

In het plangebied kunnen geen vleermuizen verblijven omdat geen 
geschikte holtes of spleten werden waargenomen in de aanwezige 
bebouwing/bomen. Vanwege de enkelwandige uitvoering van de 
loods met voornamelijk metalen wanden is het gebouw niet geschikt 
als verblijfplaats voor vleermuizen. Hierdoor is geen geschikt 
microklimaat aanwezig dat noodzakelijk is voor een verblijfplaats. Er 
zijn ook er geen geschikte invliegopeningen in de loods aanwezig. 

3.2.6 Overige fauna 

Het onderzoeksgebied is niet geschikt voor andere beschermde 
diersoorten, in verband met het ontbreken van geschikt biotoop. 
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 4 Wetgeving 

4.1 Flora‐ en faunawet 

De Flora‐ en faunawet is het nationale wettelijke kader dat de 
soortbeschermende bepalingen van de Europese Habitatrichtlijn en 
Vogelrichtlijn in nationaal recht heeft omgezet. 

De soortenlijst die volgt uit deze bepalingen is door de Minister van 
EZ aangevuld met een extra aantal landelijk te beschermen soorten. 

4.1.1 Zorgplicht 

Een belangrijke bepaling van de Flora‐ en faunawet is de zorgplicht 
(artikel 2), die stelt “dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan 
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor 
flora en fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk 
handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan 
worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijker‐
wijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te 
voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden 
voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te 
maken.” 

4.1.2 Verbodsbepalingen 

De Flora‐ en faunawet bepaalt dat het verboden is: 

 Planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, 
te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, 
te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van 
hun groeiplaats te verwijderen (artikel 8); 

 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse 
diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of 
met het oog daarop op te sporen, dan wel opzettelijk te veront‐
rusten (artikel 9 en 10); 

 Verder is het verboden van beschermde diersoorten nesten, holen 
of andere voortplantings‐ of vaste rust‐ of verblijfplaatsen te 
beschadigen, te vernielen, uit te halen of te verstoren (artikel 11) 
en iets dergelijks geldt voor eieren (artikel 12). 

4.1.3 Vrijstellingen 

De Mol is vrijgesteld van de verboden van de artikelen 9 t/m 11 en 
daarnaast zijn Bosmuis, Veldmuis en Huisspitsmuis vrijgesteld in of 
op gebouwen of daarbij behorende erven. 

Er zijn daarnaast nog een aantal andere algemene soorten aan‐
gewezen die vrijgesteld zijn van de verboden van de artikelen 8 t/m 
12, indien werkzaamheden worden verricht in het kader van 
natuurbeheer, van bestendig beheer of onderhoud, van bestendig 
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gebruik of van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Voor deze 
soorten hoeft dan geen ontheffing te worden aangevraagd, maar de 
zorgplicht blijft onverminderd gelden. Dit wordt het ‘lichte bescher‐
mingsregime’ genoemd, geldend voor de zogenaamde ‘Tabel 1‐
soorten’ (zie kader ‘Tabellen van de Flora‐ en faunawet’. Voor een 
precies overzicht van soorten in de tabellen zie: 
http://www.dasenboom.nl/pdf/soorten%20FFW%20tabel%203.pdf 
of http://www.hetlnvloket.nl/txmpub/files/?p_file_id=37183 of 
http://www.hetlnvloket.nl/txmpub/files/?p_file_id=41764). 

4.1.4 Ontheffingsmogelijkheid 

Ruimtelijke ontwikkeling en (her)inrichting zoals het aanleggen van 
woningbouw‐ of bedrijventerreinen, kan beschadiging of vernieling 
tot gevolg hebben van de voortplantings‐ en rustplaatsen van de in 
het gebied voorkomende (beschermde) soorten. Dit hangt af van de 
fysieke uitvoering daarvan en de periode waarin het project 
plaatsvindt. In bepaalde gevallen moet dan ontheffing volgens artikel 
75 van de Flora‐ en faunawet verkregen worden. 

Als er beschermde soorten voorkomen uit Tabel 2 of Tabel 3 (zie 
kader ‘Tabellen van de Flora‐ en faunawet’) én als het niet mogelijk is 
door middel van verzachtende en/of compenserende maatregelen 
schade aan deze natuurwaarden te voorkomen, dan is ontheffing 
vereist. 

Als door het nemen van voldoende verzachtende en/of 

Kader 
Tabellen van de Flora‐ 
en faunawet. 

Tabel  Omschrijving

Tabel 1  Wanneer activiteiten worden ondernomen die zijn te kwalificeren als 
“bestendig beheer en onderhoud”, “bestendig gebruik” of “ruimtelijke 
ontwikkeling”, geldt een vrijstelling voor de soorten uit Tabel 1.Voor 
deze activiteiten hoeft dan geen ontheffing aangevraagd worden. 
Voor andere dan hierboven genoemde activiteiten is voor de soorten uit 
Tabel 1 wel een ontheffing nodig. 

Tabel 2  Wanneer activiteiten worden ondernomen die zijn te kwalificeren als 
“bestendig beheer en onderhoud”, “bestendig gebruik” of “ruimtelijke 
ontwikkeling”, geldt een vrijstelling voor de soorten in Tabel 2, mits 
activiteiten aantoonbaar worden uitgevoerd op basis van een door de 
Minister van EL&I goedgekeurde gedragscode. 
Als de functionaliteit van de voortplantings‐, rust‐ en/of vaste 
verblijfplaats niet kan worden gegarandeerd en men niet in het bezit is 
van een dergelijke gedragscode, is voor de soorten in Tabel 2 een 
ontheffing nodig. 

Tabel 3  Wanneer activiteiten worden ondernomen die zijn te kwalificeren als 
“bestendig beheer en onderhoud” of “bestendig gebruik”, geldt een 
vrijstelling voor de soorten in Tabel 3 mits activiteiten aantoonbaar 
worden uitgevoerd op basis van een door de Minister van EZ 
goedgekeurde gedragscode. 
Wanneer activiteiten worden ondernomen die zijn te kwalificeren als 
“ruimtelijke ontwikkeling”, en de functionaliteit van de voortplantings‐, 
rust‐ en/of vaste verblijfplaats kan niet worden gegarandeerd, dan is 
voor Tabel 3‐soorten een ontheffing nodig. 
Ook voor vogels geldt deze zware toets. 
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compenserende maatregelen geen schade optreedt (te beoordelen 
door het Ministerie van EZ!), hoeft geen ontheffing te worden 
verkregen. 

De vraag of de ontheffing kan worden verleend zal worden 
beoordeeld door het bevoegde gezag (Ministerie van EZ) op grond 
van de volgende punten per beschermingsregime of soortgroep: 

Tabel 2 

 In hoeverre treedt schade op? 
 Komt ‘de gunstige staat van instandhouding’ in gevaar? 

Tabel 3 én voorkomend in Bijlage IV Habitatrichtlijn 

 In hoeverre treedt schade op? 
 Is er een wettelijk belang zoals bescherming flora en fauna, 

volksgezondheid, openbare veiligheid of dwingende redenen van 
groot openbaar belang met inbegrip van redenen van sociale of 
economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten? 

 Zijn er bevredigende alternatieven? 
 Komt ‘de gunstige staat van instandhouding’ in gevaar? 

Tabel 3, niet voorkomend in Bijlage IV Habitatrichtlijn 

 In hoeverre treedt schade op? 
 Is er een wettelijk belang zoals onder andere eerder genoemde 

belangen of een belang in de vorm van het uitvoeren van 
werkzaamheden in verband met ruimtelijke inrichting en 
ontwikkeling? 

 Zijn er, bevredigende, alternatieven? 
 Komt ‘de gunstige staat van instandhouding’ in gevaar? 

Broedvogels (zie §4.1.6) 

 In hoeverre treedt schade op? 
 Is er een wettelijk belang zoals bescherming van flora en fauna, 

veiligheid van het luchtverkeer, bedreiging van de 
volksgezondheid of openbare veiligheid? 

 Zijn er bevredigende alternatieven? 
 Komt ‘de gunstige staat van instandhouding’ in gevaar? 

Voor een overzicht van de soorten van Bijlage IV zie: 

http://www.minlnv.nederlandsesoorten.nl/get?site=lnv.db&view=lnv
.db&page_alias=zoekwet&show=speciesList&rid=33&legislation=&ve
rsion=xls. 

4.1.5 Gedragscode 

Indien men in het bezit is van een door de minister van EZ 
goedgekeurde gedragscode hoeft bij werkzaamheden in het kader 
van natuurbeheer, van bestendig beheer of onderhoud en van 
bestendig gebruik voor de Tabel 2‐ en 3‐soorten en ook voor vogels 
geen ontheffing te worden aangevraagd, mits aantoonbaar wordt 
gewerkt met deze gedragscode. Het is ook mogelijk te werken 
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conform een dergelijke goedgekeurde gedragscode zonder deze zelf 
te hebben opgesteld. Te beïnvloeden soorten dienen dan wel in de 
gebruikte gedragscode te worden behandeld! 

Bij werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting hoeft voor Tabel 2‐soorten geen ontheffing te worden 
aangevraagd wanneer men in het bezit is van (of aansluit bij) een 
door de minister van EZ goedgekeurde gedragscode. 

4.1.6 Broedvogels 

Voor broedvogels wordt in principe geen ontheffing verleend. Als 
men verstorende activiteiten buiten het broedseizoen laat 
plaatsvinden worden de vogels geacht te kunnen uitwijken, treedt 
geen schade op en is geen ontheffing noodzakelijk. 

Vogelnesten die buiten het broedseizoen in gebruik zijn vallen onder 
de definitie van vaste rust‐ of verblijfplaatsen en zijn daarom jaarrond 
beschermd. 

Van enkele soorten zijn de nesten jaarrond beschermd. De lijst met 
vogelsoorten waarvan de nesten gedurende het hele jaar zijn 
beschermd is in 2009 aangepast (zie kader). Let wel! Bij de 
bescherming van een jaarrond beschermd nest of verblijf wordt 
zowel de verblijfplaats als de (directe) omgeving die nodig is voor het 
succesvol functioneren daarvan, betrokken! 

Voor jaarrond beschermde soorten kan, meestal alleen buiten het 
broedseizoen, wel ontheffing worden aangevraagd. Een ‘omgevings‐
check’ is dan vereist. Een deskundige moet in dat geval vaststellen of 
de desbetreffende soort zelfstandig een vervangend nest kan vinden 
in de omgeving, of dat door verzachtende en /of compenserende 
maatregelen de functionaliteit van de voortplantings‐ en/of vaste 
rustplaats gegarandeerd kan worden. Om zeker te zijn dat geplande 

Vogelsoorten met 
jaarrond beschermde 
nesten. 

Soort  Categorie Toelichting codes

Boomvalk  4 Vogelsoorten waarvan de nesten in principe jaarrond zijn 
beschermd met beschermingscategorie: 
1 = soorten die ook buiten het broedseizoen het nest 
gebruiken als vaste rust‐ of verblijfplaats,  
2= koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde 
plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of 
afhankelijk van bebouwing of biotoop,  
3 = soorten die elk jaar op dezelfde plaats broeden en die 
daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing,  
4 = soorten die niet of nauwelijks zelf in staat zijn een nest 
te maken. 
Zie ook 
http://www.hetlnvloket.nl/txmpub/files/?p_file_id=41763.

Buizerd  4
Gierzwaluw 2
Grote gele 
kwikstaart 

3 

Havik  4
Huismus  2
Kerkuil  3
Oehoe  3
Ooievaar  3
Ransuil  4
Roek  2
Slechtvalk  3
Sperwer  4
Steenuil  1
Wespendief 4
Zwarte 
wouw 

4 



Loods Broekermeerdijk 35c te Broek in Waterland 

Van der Goes en Groot  ecologisch onderzoeks‐ en adviesbureau  2014 

14 

of genomen maatregelen hiertoe voldoende zijn en er geen onthef‐
fing nodig is, kunnen deze middels een ontheffingsaanvraag worden 
voorgelegd aan het Ministerie van EZ. Het Ministerie zal de onthef‐
fingsaanvraag dan ‘positief afwijzen’ omdat geen schade wordt 
voorzien. Een dergelijke positieve afwijzing kan (juridisch) gelden als 
ontheffing voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Het is 
uiteraard essentieel dat de (aan het ministerie) voorgestelde maat‐
regelen ook daadwerkelijk worden genomen. 

Wanneer het niet mogelijk is passende verzachtende en/of 
compenserende maatregelen te nemen dient ontheffing te worden 
aangevraagd. Deze wordt op dezelfde gronden getoetst als Tabel 3‐
soorten (zware toetsing). 

De overige vogelsoorten keren weliswaar vaak terug naar de plaats 
waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving 
daarvan, maar beschikken over voldoende flexibiliteit om, als de 
broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Van deze 
soorten zijn de verblijfplaatsen alleen dan beschermd als ‘zwaar‐
wegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen’ 
(categorie 5). 

4.1.7 Ontheffingsaanvraag Flora‐ en faunawet 

Zijn er negatieve effecten mogelijk op soorten van Tabel 2 en/of 
Tabel 3 dan dient een “Aanvraag ontheffing, ingevolge Flora‐ en 
faunawet artikel 75, vierde lid of vijfde lid onderdeel c” te worden 
ingediend bij de Dienst Regelingen van het Ministerie van EZ. Deze 
aanvraag dient onder andere vergezeld te gaan van: 

 Het desbetreffende projectplan. 
 Een actuele en volledige inventarisatie naar het voorkomen van 

beschermde dier‐ en plantensoorten in het plangebied (ongeveer 
5 jaar geldig). 

 Een beschrijving van de te verwachten schade voor de in de 
aanvraag vermelde soorten. 

 Een beschrijving hoe de schade aan de beschermde soorten tot 
een minimum kan worden beperkt. 

 Een beschrijving van voorgenomen mitigerende en/of 
compenserende maatregelen indien schade onvermijdelijk is. 

Voor de eerdergenoemde Tabel 3‐soorten dient wegens een 
uitgebreide toets ook te worden vermeld: 

 Onderbouwing van de keuze voor de geplande locatie van de 
voorgenomen activiteit en onderzoek naar alternatieve locaties. 

 De onderbouwing van het wettelijke belang van de voorgenomen 
activiteit. 
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4.2 Natuurbeschermingswet 1998 

De Natuurbeschermingswet 1998 is het nationale wettelijke kader 
dat de gebiedsbeschermende bepalingen van de Europese Habitat‐
richtlijn en Vogelrichtlijn in nationaal recht heeft omgezet. 

Gebieden die hieronder vallen zijn de Natura 2000‐gebieden en de 
Beschermde Natuurmonumenten. Voor een overzicht van deze 
gebieden zie: 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx
?subj=infogebieden 

Voor natuurgebieden die geheel of gedeeltelijk binnen de grenzen 
van een provincie liggen, is die Provincie het bevoegde gezag. Soms 
kan ook een andere provincie bevoegd zijn, of het ministerie van EZ. 

Procedure bij vergunningaanvraag 
Initiatiefnemers die een project willen uitvoeren IN of NABIJ een 
natuurgebied dat wordt beschermd door de Nb‐wet dienen altijd na 
te gaan wat de mogelijke gevolgen zijn voor het natuurgebied. De 
eerste stap daarbij is om eerst met de provincie in vooroverleg te 
treden. Hierbij krijgt u de mogelijkheid uw project toe te lichten. Zij 
kan de mogelijkheden en onmogelijkheden uitleggen en informatie 
verschaffen voor het (voor)onderzoek. 

In het (ontwerp)aanwijzingsbesluit van het natuurgebied (van zowel 
Natura 2000 als van een Beschermd Natuurmonument) staat 
opgenomen voor welke natuurwaarden het gebied is aangewezen. Er 
dient een (voor)onderzoek te worden gedaan waarin deze natuur‐
waarden worden genoemd, en welke effecten er mogelijk zijn op 
deze natuurwaarden door de voorgenomen activiteiten. 

Als er geen negatieve effecten zijn is er geen vergunningplicht. Als er 
wel effecten zijn, kan vergunning worden verleend aan de hand van 
het (voor)onderzoek. Als er significante negatieve effecten zijn, kan 
vergunning uitsluitend verleend worden aan de hand van een 
passende beoordeling. In zo’n passende beoordeling wordt het 
initiatief dan afgewogen tegen de belangen, en wordt de 
mogelijkheid van mitigatie en compensatie nagegaan. 

4.3 Ecologische hoofdstructuur (EHS) 

Ingrepen in gebieden die horen bij de EHS worden in principe niet 
toegestaan, tenzij bijvoorbeeld uitgesloten is dat de ingreep een 
negatief effect heeft op de EHS of de ingreep een groot 
maatschappelijk belang dient. Als een dergelijke ingreep wordt 
toegestaan, moeten eventuele nadelige gevolgen zoveel mogelijk 
worden voorkomen en de resterende schade moet worden gecom‐
penseerd. 
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4.4 Overig 

Naast deze wetgeving zijn soms andere gebiedsbeschermende 
bepalingen van kracht. Dit kunnen regionale of provinciale plannen of 
visies zijn die gebieden of soorten (extra) beschermen. Een voorbeeld 
hiervan zijn de ‘weidevogelleefgebieden’ van de Provincie Noord‐
Holland. Per gebied zal moeten worden nagegaan of dergelijke 
bepalingen aan de orde zijn. 

4.5 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk geworden voor particulieren, 
bedrijven en overheden om voor projecten een zogenaamde 
omgevingsvergunning aan te vragen onder de ‘Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht’ (Wabo). 

De omgevingsvergunning komt in plaats van een groot aantal andere 
losse vergunningen en kan digitaal (of op papier) worden 
aangevraagd bij de gemeente waarin de activiteit plaats vindt. 
Formulieren zijn (digitaal) te verkrijgen via www.omgevingsloket.nl. 

Ook een ontheffing Flora‐ en faunawet en een vergunning 
Natuurbeschermingswet 1998 kan onder de Wabo worden 
aangevraagd in het formulier door aan te geven dat ‘Handelingen 
worden verricht met gevolgen voor beschermde dieren en planten’. 
Vervolgens kan met het (digitale) formulier, ongeveer op dezelfde 
wijze als bij de ontheffingsaanvraag zoals hierboven beschreven, 
worden aangegeven welke beschermde flora en fauna voorkomt, wat 
de verwachte schade is, wat het belang is van de ingreep en welke 
verzachtende (mitigerende) en/of compenserende maatregelen 
worden getroffen. De gemeente waarbij de aanvraag is ingediend 
stuurt de informatie omtrent beschermde flora en fauna naar het 
ministerie van EZ die een ‘Verklaring van geen bedenkingen’ (Vvgb) 
afgeeft als onderdeel van de omgevingsvergunning. Als voorschriften 
worden overtreden en beschermde soorten worden geschaad, 
moeten de gemeenten handhaven. Bij een overtreding van de Flora‐ 
en faunawet die los staat van de Wabo, moet het ministerie van EZ 
optreden. 

Mogelijke sancties zijn geldelijke boetes of stilleggen van 
werkzaamheden. 
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 5 Conclusies en aanbevelingen 

 Het onderzoeksgebied is in potentie geschikt voor beschermde 
soorten amfibieën, vogels en (kleine) zoogdieren. 

 Gezien het aanwezige biotoop, het oppervlak, de geografische 
ligging en informatie uit de vakliteratuur over populaties in de 
omgeving, zullen van de amfibieën en (kleine) zoogdieren (behalve 
vleermuizen!) alleen licht beschermde soorten aanwezig zijn. 

 Voor de aangetroffen of verwachte licht beschermde soorten 
gelden geen verbodsbepalingen als werkzaamheden worden 
verricht in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 
Een ontheffing is dan niet nodig. 

 In het plangebied kunnen broedvogels voorkomen. Voor de 
verwachte aanwezige broedvogels dienen werkzaamheden 
waarbij nesten vernield of verstoord kunnen worden, buiten het 
broedseizoen plaats te vinden. Een ontheffing is voor broedvogels 
dan niet nodig. Het broedseizoen loopt ruwweg van maart tot en 
met juli. 

 In het plangebied komt de Huismus voor. De verblijfplaatsen van 
deze soort zijn jaarrond beschermd. De loods is ongeschikt als 
verblijfplaats voor Huismus. De verblijfplaatsen van Huismus 
bevinden zich waarschijnlijk in gebouwen in de omgeving van het 
plangebied. Een onderzoek naar in gebruik zijnde verblijfplaatsen 
van deze vogelsoort is daarom niet noodzakelijk. 

 In het plangebied kunnen geen verblijfplaatsen van 
vleermuissoorten voorkomen. De loods is niet geschikt als 
verblijfplaats voor vleermuizen en in de aanwezige beplanting 
bevinden zich geen geschikte holtes en spleten. 
 

Zorgplicht 
Voor alle beschermde soorten (alle regimes) geldt de zorgplicht (zie 
§4.1.1). Teneinde de zorgplicht na te leven kan men voorafgaand aan 
de werkzaamheden de volgende praktische richtlijnen hanteren: 

 Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken) 
kan gefaseerd verwijderd worden. Dit geeft bodembewonende 
dieren de kans om in de nabijgelegen omgeving een ander leef‐
gebied te benutten. 

Overige wetgeving 
Het plangebied ligt minimaal 450 meter ten zuidoosten van Natura 
2000‐gebied 92 – Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske. De 
sloop van de loods en de bouw van een woonhuis zal geen negatief 
effect hebben op het Natura 2000‐gebied, ook gezien de ligging 
achter een rij bestaande huizen. Een toetsing van de gevolgen van 
het plan voor dit Natura 2000‐gebied is dan ook niet aan de orde. 
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datum 29-2-2016
dossiercode    20160229-12-12531

Project: Wijzigingsplan Broekermeerdijk 35C Broek in waterland
Gemeente: Waterland
Aanvrager: Neil Harmsen
Organisatie: BugelHajema Adviseurs

Geachte heer/mevrouw Neil Harmsen,

Voor het plan Wijzigingsplan Broekermeerdijk 35C Broek in waterland heeft u advies aangevraagd in het kader van de
watertoets op www.dewatertoets.nl. Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat bepaalde aspecten van het plan
een zodanige invloed hebben op de belangen van het hoogheemraadschap dat de normale procedure moet worden gevolgd.
Dit betekent dat wij in overleg met u willen bespreken hoe in uw plan rekening kan worden gehouden deze
waterhuishoudkundige belangen.

Om het watertoetsproces zo vlot mogelijk te laten verlopen, sturen wij u als bijlage een automatisch gegenereerd concept
wateradvies. Dit conceptadvies is in twee delen opgesplitst. In het eerste deel van het conceptadvies geven wij aan over welke
onderwerpen nader overleg met het hoogheemraadschap noodzakelijk is. Het tweede deel van het conceptadvies bevat de
onderwerpen die slechts een beperkte invloed hebben op de belangen van het hoogheemraadschap en die ondervangen
kunnen worden met standaard maatregelen. Dit tweede deel van het advies kunt u gebruiken om alvast een eerste aanzet te
geven tot de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing.

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om nadere afspraken te maken en advies te geven over de nog openstaande
waterbelangen. Als u eerder een afspraak wilt maken, dan kunt u contact met ons opnemen via ons algemene nummer 072 582
8282 en vragen naar de contactpersoon voor de gemeente waarin uw plan zich bevindt. Naast het bijgevoegde conceptadvies
kunt u op onze website meer informatie vinden over de watertoets in het algemeen: 
https://www.hhnk.nl/portaal/water_3556/item/watertoets_3017.html.

LET OP: Het (concept)wateradvies is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies mogen alleen
gebruikt worden tijdens de (ruimtelijke) planvormingfase. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn om het plan te
realiseren. Bij het hoogheemraadschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te doen. Meer
informatie over de Watervergunning vindt u op  https://www.hhnk.nl/portaal/vergunningen-en-ontheffingen_3529/.

Met vriendelijke groet,
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD
T 072 582 8282
F 072 582 7010
E info@hhnk.nl
W www.hhnk.nl

CONCEPT Wateradvies
Via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl) heeft u Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie
te geven op het plan Wijzigingsplan Broekermeerdijk 35C Broek in waterland. Uit de ingediende gegevens is gebleken dat er
voor één of meerdere wateraspecten nader overleg noodzakelijk is met het hoogheemraadschap. Deze aspecten benoemen wij
in het eerste deel van dit concept wateradvies. In het tweede deel komen de onderwerpen aan bod die slechts een beperkte
invloed hebben op de belangen van het hoogheemraadschap en die hierdoor ondervangen kunnen worden met standaard
maatregelen. Dit deel van het advies kunt u gebruiken om alvast een eerste aanzet te geven tot de waterparagraaf in de
ruimtelijke onderbouwing van uw plan.

""../""
""mailto:info@hhnk.nl""
""http://www.hhnk.nl/""


DEEL I
Hieronder vindt u de aspecten waarover nader contact met het hoogheemraadschap noodzakelijk is:

Het ingetekende plangebied heeft de volgende zoneringen (kaartlagen) geraakt:
- Zonering regionale waterkering

Wij nemen binnen drie weken contact met u op om nadere afspraken te maken en te komen tot advies over bovenstaande
waterbelangen.

DEEL II
Dit tweede deel van het advies kunt u direct gebruiken om een aanzet te maken voor de waterparagraaf in de ruimtelijke
onderbouwing.

De watertoets is een procesinstrument dat is verankerd in de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO), het Besluit Ruimtelijke Ordening
(BRO) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 2011. De bedoeling van het instrument is om wateraspecten van meet
af aan mee te nemen bij ruimtelijke plannen en besluiten. Het gaat hierbij om zes thema's: waterkwantiteit, waterkwaliteit,
waterkeringen, wegen, afvalwaterketen en beheer & onderhoud van nieuw en bestaand oppervlaktewater.

Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Met ingang van 22 december 2009 is het Waterbeheerplan 2010-2015 'Van veilige dijken tot schoon water' bepalend voor het
waterbeleid binnen ons beheersgebied. Dit plan beschrijft het waterbeheer en vormt de basis voor de watertaken die het
waterschap heeft: waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen.

Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2009. Hierin staan de geboden en verboden die
betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn.
De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels die u op onze website
kunt vinden (https://www.hhnk.nl/portaal/keur_41208/).

Verharding en compenserende maatregelen
Uit uw gegevens blijkt dat er geen / slechts in zeer beperkte mate sprake is van een toename van de verharding. Omdat dit een
dermate klein gevolg heeft voor de waterhuishoudkundige situatie hoeven er geen compenserende maatregelen uitgevoerd te
worden.

Waterkwaliteit en riolering

U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen sprake is van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild
hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden beschouwd. Het is daarom niet
doelmatig om het af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi). Dit betekent dat we voor de nieuwe ontwikkeling
adviseren om een gescheiden stelsel aan te leggen.

Wij adviseren om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink zoveel
mogelijk te voorkomen.

Tot Slot
De initiatiefnemer van het plan is zelf verantwoordelijk voor de regeling, financiering en de realisatie van alle maatregelen die
voortvloeien uit het plan. Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons een geactualiseerde versie
toe te sturen. Ook ontvangen wij graag een exemplaar van het definitieve en goedgekeurde plan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact
opnemen via 072 - 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.

De WaterToets 2014
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datum 29-2-2016
dossiercode    20160229-12-12531

Gegevens aanvrager:
Neil Harmsen
BugelHajema Adviseurs
Vaart NZ 50
9401GN
Assen
0592-316206
n.harmsen@bugelhajema.nl

Gegevens project:
Zuidzijde van perceel Broekermeerdijk 35C heeft momenteel een bedrijfsbestemming. Hier bevindt zich een bedrijfsloods. Plan
is om de bestemming te wijzigen naar wonen en de bestaande loods te vervangen door een woning. Oppervlakte aan
bebouwing neemt door de ontwikkeling af van circa 240 m2 naar circa 120 m2.
Broekermeerdijk 35C
1151CZ
Broek in Waterland

Gegevens plangebied:
Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
ja

Het beperkingsgebied wat geraakt is, betreft:

- Zonering regionale waterkering

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Waterland

Basisvragen:
Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt?
nee

Vervolgvragen:
Neemt in het plan het verharde oppervlak van verharding en bestrating toe met meer dan 2000 m2?
nee

Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is of wordt genomen?
nee

Heeft het plan een tijdelijke of permanente verandering van het oppervlaktewaterpeil tot gevolg?
nee

Is er in of rondom het plangebied sprake van (grond)wateroverlast? (Vraag andere partijen (particulieren) als u het antwoord
niet weet)
nee



Betreft het plan een algehele herziening van een bestemmingsplan, een structuurvisie, masterplan, herstructureringsplan,
tracébesluit, landinrichtingsplan of grootschalige wegreconstructie?
nee

Aanvullende vragen (normale procedure)
Neemt door het plan de hoeveelheid verharding toe met een hoeveelheid tussen de 800 en 2000 m2?
nee

Hieronder kunt u in m2 aangeven met welke hoeveelheid de verharding toeneemt. Indien er geen toename is, vult u 0 in.
0 m2

Hoe wordt in het plan het afvalwater en het hemelwater behandeld?

Vinden er activiteiten plaats op het verharde oppervlak waardoor verontreinigingen kunnen afspoelen en het oppervlaktewater
mogelijk belast wordt?
nee

Is er in of grenzend aan het plangebied oppervlaktewater aanwezig?
nee

Worden er in het plan wijzigingen in het oppervlaktewatersysteem aangebracht of vinden er werkzaamheden plaats binnen 5
meter van een waterloop?
nee

Is er sprake van een tijdelijke of permanente grondwateronttrekking en/of -lozing?
nee

Afbeelding plangebied en eventueel geraakte kaartlagen



De WaterToets 2014
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Landview BV Bodemonderzoek Rapportnummer 2013469 

S A M E N V A T T I N G 

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning is door Landview BV een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Broekermeerdijk 35c te Broek in Waterland, 
gemeente Waterland. 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 richtlijnen voor een verdachte locatie met 
heterogene verdeling van de verontreiniging. De hypothese voor het onderzoek is, dat er 
verontreinigingen met zware metalen en PAK in de mogelijk puinhoudende grond aanwezig zijn. Het 
veldwerk is, door KIWA gecertificeerde medewerkers, uitgevoerd onder het procescertificaat BRL 
SIKB 2000, conform de VKB protocollen 2001 en 2002. 

In de puinhoudende (boven)grond van de boringen 1-4, 6 en 7 is een verontreiniging tot boven de 
interventiewaarde met som PAK geconstateerd. Daarnaast zijn lichte verontreinigingen met koper, 
kwik, lood, zink en minerale olie aangetroffen. 
In de puin- en koolţjeshoudende (bovengrond van boring 5 is een verontreiniging tot boven de 
interventiewaarde met lood geconstateerd. Daarnaast zijn lichte verontreinigingen met kobalt, koper, 
kwik, nikkel, zink en som PAK aangetroffen. 
In het grondwater zijn lichte verontreinigingen met barium en naftaleen aangetroffen. 

De aangetroffen verontreinigingen zijn verklaarbaar uit omgevingsfactoren, zodat voor het instellen 
van een vervolgonderzoek geen aanleiding wordt gezien. Op de locatie bestaan, op grond van de 
resultaten van dit onderzoek, geen risico's voor de volksgezondheid of de ecologie bij voortzetting 
van het huidige, bedrijfsmatige, gebruik. 
Bodemonderzoek dient in principe NA eventuele sloop van opstallen plaats te vinden. Anders kan 
het bevoegd gezag aanvullend onderzoek eisen NA sloop. Dit om na te gaan of onder de 
(voormalige) bebouwing afwijkend bodem materiaal aanwezig is. 

Bij graafwerkzaamheden op het terrein kunnen er beperkingen in de mogelijkheid tot hergebruik van 
eventueel vrijkomende grond buiten de locatie bestaan. Voor hergebruik van grond buiten de locatie 
is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Vrijkomende grond met verontreinigingen boven de 
interventiewaarden is niet geschikt voor hergebruik elders en moet, als dit niet ter plaatse geïsoleerd 
kan worden teruggeplaatst, gecontroleerd worden afgevoerd en op een daartoe ingerichte locatie 
worden verwerkt. 

Gezien de geconstateerde verontreinigingen in de (boven)grond zullen graafwerkzaamheden op last 
van de ARBO moet gebeuren onder extra veiligheidsmaatregelen. Conform de CROW132 wordt het 
werk voorlopig ingedeeld in klasse 3T. In de sterk verontreinigde grond mogen de 
werkzaamheden alleen door een SIKB BRL 7000 gecertificeerde aannemer worden uitgevoerd, 
onder milieukundige begeleiding van een BRL 6000 gecertificeerd persoon. 

Tijdens het onderzoek is zintuiglijk op het maaiveld en in de bodem geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. Indien het bodemonderzoek voorafgaand aan eventuele sloop van opstallen is 
uitgevoerd, kan het bevoegd gezag eisen, dat NA sloop een verkennend asbestonderzoek wordt 
uitgevoerd. Tijdens een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) wordt de bodem niet specifiek op 
asbest onderzocht. Om uit te sluiten of er asbest in de bodem aanwezig is, wordt de uitvoering van 
een asbestonderzoek conform NEN 5707 aanbevolen. 

Aan het bevoegd gezag kan worden gevraagd een uitspraak te doen of er sprake is van urgentie om 
te saneren. Deze beslissing wordt genomen op basis van de actuele risico's voor de mens en het 
ecosysteem bij het huidige of beoogde gebruik. Ook worden de actuele verspreidingsrisico's in de 
afweging betrokken. Indien sprake is van een urgente sanering, zal een tijdstip worden bepaald 
waarop met de sanering dient te worden begonnen. Daarnaast kan een urgentie voor het nemen 
van sanerende maatregelen aanwezig zijn wegens nieuwbouwplannen of overdracht van het terrein. 

Deze samenvatting en de rapportage van de onderzoeksgegevens vormen een geheel. 
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1. INLEIDING 

In opdracht van Hooyschuur Architecten bna is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd naar 
de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging op de locatie Broekermeerdijk 35c te Broek in 
Waterland, gemeente Waterland. 

Het onderzoek is verricht door Landview BV uit Hoorn, in de periode januari 2014, conform de 
offerte van 25 november 2013. Een bodemonderzoek wordt steekproefsgewijs uitgevoerd en betreft 
daarmee dus een momentopname. Hierdoor hebben de onderzoeksresultaten een beperkte 
geldigheidsduur. 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 richtlijnen voor een verdachte locatie met 
heterogene verdeling van de verontreiniging. De hypothese voor het onderzoek is, dat er 
verontreinigingen met zware metalen en PAK in de mogelijk puinhoudende grond aanwezig zijn. Het 
veldwerk is, door KIWA gecertificeerde medewerkers, uitgevoerd onder het procescertificaat BRL 
SIKB 2000, conform de VKB protocollen 2001 en 2002. 

Aanleiding voor het onderzoek is het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Daarvoor is het 
noodzakelijk dat de kwaliteit van de bodem wordt vastgelegd. 

Doel van het onderzoek is aan te tonen dat de verwachte verontreinigingen in de grond op de locatie 
niet tot meer gebruiksbeperkingen leiden dan beperkingen in het hergebruik. Van hergebruik is 
sprake wanneer grond, die bij eventueel graafwerk is vrijgekomen, buiten de locatie wordt 
toegepast. Daarnaast wordt nagegaan of inderdaad geen verhoogde concentraties verontreinigende 
stoffen aanwezig zijn in het grondwater. 

De chemische analyses van de grond en het grondwater zijn verricht door Omegam Laboratoria te 
Amsterdam. Dit laboratorium is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. 

Landview BV is een onafhankelijk en erkend onderzoeksbureau. Er bestaat tussen de 
opdrachtgever cq. eigenaar van de locatie en Landview BV geen andere relatie dan die tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer. Het procescertificaat van Landview BV en het hierbij behorende 
keurmerk zijn uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming en de 
overdracht van de monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend 
laboratorium of de opdrachtgever. 

Dit rapport heeft de volgende opbouw. Hoofdstuk 2 bevat een evaluatie van het vooronderzoek NEN 
5725. De opzet van het bodemonderzoek en het toetsingskader worden in hoofdstuk 3 
weergegeven. De resultaten van het veldonderzoek en analyses staan in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 
bevat de conclusies die hieruit kunnen worden getrokken, samen met aanbevelingen voor eventuele 
vervolgstappen. 
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2. V O O R O N D E R Z O E K 

Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek is in januari 2014 een vooronderzoek 
uitgevoerd volgens NEN 5725, exclusief de financieel i juridische aspecten en de geohydrologische 
schematisatie. Doel van het vooronderzoek is na te gaan of er op, of binnen een straal van 25 meter 
van, de onderzoekslocatie sprake is van de aanwezigheid van puntbronnen of overige potentieel 
bedreigende activiteiten. 

Op basis van de verzamelde gegevens wordt de onderzoeksstrategie opgesteld (zie hoofdstuk 3). 

2.1 BASISINFORMATIE 

De aanleiding tot het onderzoek is het verkrijgen van een omgevingsvergunning. 
De regionale situatie rond de onderzoekslocatie staat weergegeven in bijlage 1. De locatie bevindt 
zich binnen de bebouwde kom (lintbebouwing) van Broek in Waterland. In bijlage 2 is een 
situatietekening van het terrein gegeven. 

Tabel 1: overzicht basisgegevens 
Kadastraal bekend : sectie F, nummers 219 en 304 
Oppervlakte : circa 920 m 2 

Gebruik verleden : autowerkplaats 
Gebruik heden : loods 
Gebruik toekomst : nieuwbouw 

2.2 HISTORISCH ONDERZOEK 

De gegevens van het historisch onderzoek zijn verzameld door Landview BV. Hierbij is gebruik 
gemaakt van informatie verkregen uit gesprekken met de opdrachtgever van de locatie. Daarnaast is 
informatie verkregen van de Milieudienst Waterland. De informatie is bij voorkeur digitaal verkregen. 
Wanneer daartoe de noodzaak bestond, is aanvullende informatie verzameld door middel van 
archiefbezoek bij de gemeente of andere archieven. Voor verzamelen van de informatie is gebruik 
gemaakt van onderstaande bronnen. 

Tabel 2: overzicht geraadpleec de bronnen 
Aard Bron relevantie 

groot gering 
Bodeminformatie BIS e-mail aan Milieudienst X 
Bodemkwaliteit bodemkwalřteitskaart Milieudienst X 
Bodembedreigende activiteiten email aan Milieudienst, www.bodemloket.nl X 
Toepassingen asbest locatieinspectie, eerdere onderzoeken X 
Dempingen, activiteiten historische kaarten, opdrachtgever, 

locatieinsDectie. www.watwaswaar.nl 
X 

Voormalige activiteiten lokale 1 regionale archieven X 
Bijzondere waarden httosr/ZmaDS. noord

holland, nl/extem/aisviewers/bodemvisìe/ 
X 

Archeologie www.cultureelerfqoed.nl X 
Verhardingen, 
bebouwingsgraad 

opdrachtgever 1 gebruiker, 
locatieinspectie 

X 

Eerdere onderzoeken opdrachtgever, Milieudienst X 

Bodemgebruik en situatie op het terrein: 
De locatie bevindt zich in stedelijk gebied (lintbebouwing). 
Op de locatie bevindt zich een (opslag)loods, welke in het verìeden in gebruik was als 
autowerkplaats. De loods zal worden gesloopt en vervangen worden door nieuwbouw. 
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Volgens de bodemkwaliteitskaarten van de Milieudienst Waterland bevindt de locatie zich in zone 
wonen B. Uit de kaarten blijkt dat op de locatie verontreinigingen tot boven de interventiewaarde in 
de boven- en ondergrond verwacht kunnen worden (klasse industrie). 

Bedrijvigheid Z Potentiële bronnen van verontreiniging: 
In november 1996 is door Tauw Milieu BV op de locatie een gecombineerd nulsituatie I BSB 
onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn in de ophooglaag (bovengrond) sterke verontreinigingen met 
zware metalen en PAK geconstateerd. In het grondwater zijn maximaal lichte verontreinigingen 
aangetroffen (zie bijlage 5). 

Bodemloket (www.bodemloket.nli heeft geen gegevens over de locatie beschikbaar. Er zijn wel 
gegevens beschikbaar over nummer 39, waar een autobedrijf gevestigd is geweest. Alhier was een 
bovengrondse HBO-tank aanwezig en erfverharding met puin (zie bijlage 5). 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er brandstoftanks, met bodemvreemd materiaal gedempte 
sloten of aangevoerde verstevigingmaterialen op de locatie aanwezig zijn. 

Vanwege een eventuele (ver)bouwdatum tussen de jaren '30 en '80 kunnen in de opstallen 
asbesthoudende materialen verwerkt zijn. Door uitvoering van een asbes[inventarisatie onderzoek, 
welke geen deel uitmaakt van dit onderzoek, kan bekeken worden of asbesthoudende stoffen 
gebruikt zijn. 
Gezien de aard van de locatie is de kans op het aantreffen van asbestresten in de bodem als gevolg 
van bedrijfsmatige activiteiten, gebruik van asbesthoudende bouwstoffen, stortingen van asbestafval 
of as bestcalamiteiten wegens bijv. brand in de bodem zeer gering. 

Bijzondere waarden: 
Uit de Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie van de Provincie Noord-Holland blijkt, dat de 
locatie niet binnen een aardkundig waardevol gebied of aardkundig monument gelegen is. 
De locatie is niet gelegen in een gebied van archeologisch belang (hoge archeologische trefkans). 

Uit de Bodemvisie kaart van de Provincie Noord-Holland blijkt, dat de locatie zich niet bevindt in een 
grondwaterbeschermingsgebied. 
De bodem ter plaatse van de locatie is (onder voorwaarden) geschikt voor Warmte-koude opslag; 
diep dan wel ondiep. 

2.3 ALGEMENE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 

Op grond van kaartmateriaal en gegevens van de Rijksgeologische Dienst (RGD), het voormalige 
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW), de voormalige Stichting voor 
Bodem kartering (STIBOKA), het DLO Staring Centrum, de Nederlandse Organisatie voor Toegepast 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en Landview BV kan de volgende bodemopbouw worden 
verwacht. 

De locatie is gelegen in een gebied met een maaiveld hoogte van circa 3,5 m -NAP. Het freatisch 
grondwater bevindt zich op circa 1 m -maaiveld (mv). Dit betreft het ondiepe grondwater dat onder 
invloed van neerslag staat. De grondwaterstroming is naar het aanwezige oppervlaktewater toe 
gericht. Gezien de ligging en het neerslagoverschot is er sprake van lokale inzijging (neerwaartse 
stroming van het grondwater). 

De Pleistocene ondergrond, afgezet tijdens de laatste ijstijd, bevindt zich op een diepte tussen de 10 
en 20 m -NAP. Deze goed doorlatende zandlagen worden beschouwd als het 1e watervoerende 
pakket. 

Gedurende verschillende overstromingsfasen zijn in het Holoceen, vanaf circa 10.000 jaar geleden, 
door de zee op de Pleistocene ondergrond mariene sedimenten afgezet en is plaatselijk 
veenvorming opgetreden. Deze Holocene afzettingen vormen de slecht tot matig doorlatende 
deklaag. 
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De locatie is gesitueerd op een ontgonnen veenvlakte in een veenrestvlakte. De venen van westelijk 
Nederland zijn, voor zover niet als brandstof of voor zoutwinning gebruikt, na de ontginning in de 
Middeleeuwen door ontwatering sterk geklonken. Typisch zijn in sommige gebieden de sloten met 
hoge waterstanden en de iets hoger dan de omgeving liggende slootranden. Het veen is soms met 
een dunne laag klei of zand bedekt, waarvan de herkomst niet altijd te achterhalen valt. 
Door menselijke beïnvloeding zijn natuurlijke bodemprofielen gewijzigd. 

3. O P Z E T B O D E M O N D E R Z O E K 

3.1 HYPOTHESE VERONTREINIGINGSSITUATIE 

Op grond van het vooronderzoek is voor de opzet van het bodemonderzoek uitgegaan van een 
verdachte locatie, waar verontreinigingen met zware metalen en I of polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK) aangetroffen kunnen worden in de mogelijk puinhoudende (boven)grond. In 
het grondwater worden geen verontreinigingen verwacht. 

3.2 BEMONSTERINGSSTRATEGIE 

Uitgaande van een verdachte locatie met een oppervlakte van 920 m 2 worden, gebaseerd op de 
NEN 5740 en de BRL SIKB 2000 richtlijnen, op de locatie 6 grondboringen verricht tot de 
grondwaterstand, met een maximum van 2 m -mv. De grond wordt in principe bemonsterd in 
trajecten van 0,5 m. Van deze algemene richtlijn kan worden afgeweken als tijdens het veldwerk 
duidelijk afwijkende lagen, zintuiglijke verontreinigingen of verschillende grondsoorten worden 
geconstateerd. 
Van de grond worden in totaal 3 mengmonsters samengesteld. 

De grondwaterstand bevindt zich op dusdanige diepte, dat de kwaliteit van het grondwater in het 
onderzoek dient te worden betrokken. Hiertoe wordt 1 boring verricht, welke met een peilbuis wordt 
afgewerkt. De filterstelling van deze peilbuis is circa 0,5 m tot 1,5 m -grondwaterstand. 
Na een wachttijd van één week voor het herstel van het bodemchemisch evenwicht zal één 
grondwatermonster uit deze peilbuis worden genomen. 

3.3 CHEMISCHE ANALYSES 

De grondmengmonsters en het grondwatermonster worden geanalyseerd op de stoffen van de 
standaardpakketten. Deze stoffen, die zijn geselecteerd door de overheid, vormen de belangrijkste 
parameters (graadmeters) voor mogelijke verontreinigingen. De analyses worden, conform de 
AS3000 richtlijnen, uitgevoerd door Omegam Laboratoria uit Amsterdam. Dit laboratorium is 
geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. 

Grond 
De grondmonsters worden gekoeld getransporteerd en opgeslagen. 
De boven- en ondergrond worden onderzocht op de gehalten aan barium, cadmium, kobalt, koper, 
kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), 
polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie (GC). 
De gehalten worden weergegeven in milligram per kilogram droge stof (mg/kg ds). Hiertoe wordt van 
de grond(meng)monsters het droge stofgehalte vastgesteld. Tevens worden representatieve 
monsters geanalyseerd op de gehalten aan organische stof en lutum (klei) ter vaststelling van de 
toetsingswaarden. 

Grondwater 
De grondwaterstand bevindt zich rond 1 m -mv. De vluchtige aromatische koolwaterstoffen en de 
vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen worden daarom bij voorkeur in het grondwater 
onderzocht. De aanwezigheid van deze vluchtige stoffen kan namelijk eerder worden aangetoond in 
het grondwater dan in de grond. 
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Het grondwater wordt onderzocht op de concentraties aan barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, 
lood, molybdeen, nikkel, zink, aromatische stoffen (inclusief naftaleen), (vluchtige) halogeen 
koolwaterstoffen en minerale olie. De concentraties worden weergegeven in microgrammen per liter 
(ug/l). De pH (zuurgraad), Ec (soortelijke geleiding) en troebelheid worden in het veld bepaald. 

3.4 TOETSINGSKADER 

Het toetsingskader voor verontreinigende stoffen in grond wordt gevormd door de achtergrond- en 
interventiewaarden uit de Regeling Bodemkwaliteit en de Circulaire Bodemsanering. Voor de 
toetsing van de grondwaterkwaliteit wordt het toetsingskader gevormd door de streef- en 
interventiewaarden. De analyseresultaten worden geïnterpreteerd aan de hand van deze 
toetsingskaders (zie bijlagen 4.2 en 4.3). 

De norm voor barium is (tijdelijk) ingetrokken. 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. 

De toetsingswaarden voor de verschillende stoffen in de grond zijn afhankelijk van de hierin 
aanwezige hoeveelheid klei (lutum) en organische stof, omdat de verontreinigingen zich aan deze 
bodemdelen hechten. 

De achtergrondwaarde (AW2000) van een bepaalde stof komt overeen met de gehalten zoals die op 
dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen 
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 

De interventiewaarde is de waarde waarboven sprake is van een ernstige vermindering of dreigende 
vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. 

Als grondmengmonsters zijn onderzocht, kunnen de gehalten in afzonderlijke monsters hoger zijn. In 
een aanvullend of nader onderzoek kunnen vervolgens de enkelvoudige monsters worden 
geanalyseerd. Alleen met aanvullende analyseresultaten kan doorgaans voldoende inzicht worden 
verkregen in de omvang van de verontreinigingen. Als een voldoende beeld van de 
verontreinigingen is verkregen, kan een inschatting worden gemaakt van de eventuele risico's voor 
de volksgezondheid en de mogelijke gebruiksbeperkingen van de locatie. 
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4. R E S U L T A T E N B O D E M O N D E R Z O E K 

4.1 RESULTATEN VELDONDERZOEK 

Het veldonderzoek is, zonder afwijkingen op de uitvoeringsvoorschriften, uitgevoerd op 29 januari 
2014 door de heer H. Manshanden. Tijdens het veldwerk zijn geen extra aandachtspunten voor 
mogelijke bodemverontreiniging naar voren gekomen. 

Gelijkmatig verdeeld over het onverharde deel van het terrein zijn handmatig met behulp van de 
Edelmanboor 6 grondboringen tot de grondwaterstand verricht. Daarnaast is 1 peilbuisboring 
verricht, waarin een filter is geplaatst. 

Het algemene, kenmerkende bodemprofiel op de locatie tot een diepte van circa 2,3 m -mv bestaat 
overwegend uit sterk siltige klei op kleiig veen op sterk siltige klei. 
Tijdens het veldwerk is in alle boringen puin waargenomen. In boring 3 en 5 zijn tevens kooltjes 
waargenomen. Voor het overige zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 
Zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal op het maaiveld of in de opgehoorde grond 
aangetroffen. Aangezien de boringen met een Edelmanboor (diameter 12 cm) zijn verricht, is deze 
informatie slechts indicatief. Puin(houdende grond) is echter potentieel asbestverdacht. 

De boorpunten (1 t/m 7) zijn aangegeven op de situatietekening van bijlage 2. Uit de in het veld 
genomen enkelvoudige monsters zijn door het laboratorium drie mengmonsters samengesteld, 
volgens de opdracht van Landview BV. Bij de monstername is soms afgeweken van de trajecten 
van 0,5 m gezien de geconstateerde zintuiglijke verontreinigingen en verschillende grondsoorten. 

Ter bemonstering van het grondwater is grondboring 1 afgewerkt met een peilbuis. Het filter is 
geplaatst tussen 1,25 en 2,25 m -mv, gebaseerd op de tijdens het veldonderzoek ingeschatte 
grondwaterstand van 0,85 m -mv (conform NEN). De verbinding tussen filter en stijgbuis is geklemd. 
Het filter is voorzien van een fìlterkous. Tot een halve meter boven het filter is het boorgat opgevuld 
met filtergrind; hierboven is een halve meter opgevuld met Bentoniet (zwelklei). De peilbuis is niet 
ingemeten ten opzichte van NAP, omdat bij verkennend bodemonderzoek op niet-verdachte locaties 
hieraan geen prioriteit wordt gegeven. Om representatieve grondwatermonsters te verkrijgen is, na 
het plaatsen van de peilbuis en voor de monstername, een hoeveelheid water af gepompt gelijk aan 
driemaal de boorgatinhoud. Tijdens het afpompen zijn de Ec en de pH van het opgepompte water 
gemeten totdat deze constant bleven. 

Bij het schoonpompen is een voldoende toestroming van het grondwater geconstateerd. Ten tijde 
van de bemonstering op 7 februari 2014 door de heer H. Manshanden bedroeg de grondwaterstand 
0,48 m -mv. De soortelijke geleiding (Ec van 1980 uS/cm) en de zuurgraad (pH van 7,3) van het 
grondwater, gemeten in het veld, weken niet af van de te verwachten waarden, gezien het 
bodemtype en de geohydrologische situatie op de locatie. De gemeten troebelheid tijdens 
bemonstering bedroeg 86 FTU. De natuurlijke troebelheid ligt tussen 0 en 10 FTU. Naar onze 
mening is, ondanks de verhoogde troebelheidswaarde, toch een representatief monster verkregen 
voor analyse. Bij de interpretatie wordt rekening gehouden met de gemeten hogere troebelheid. 

In bijlage 3 worden de beschrijvingen van de boringen, de peilbuis, de zintuiglijke waarnemingen en 
de monstername weergegeven. Zintuiglijk waarneembare afwijkingen ten aanzien van de 
aanwezigheid van bodemvreemde bijmengingen en de kleur van het bodemmateriaal zijn qua aard 
en mate beschreven. 
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4.2 ANALYSERESULTATEN GROND 

Ter vaststelling van de toetsingswaarden voor de grond zijn voor dit onderzoek het organische 
stofgehalte en de lutumfractie van representatieve grondsoorten door het laboratorium bepaald. De 
toetsing voor de grond volgens de BoToVa (Bodem Toets- en Validatieservice) van Rijkswaterstaat 
Leefomgeving staat weergegeven in bijlage 4.2. De analyseresultaten staan weergegeven op de 
analysecertificaten van bijlage 4.1, waarop tevens de gebruikte analysemethoden zijn aangegeven. 

In de mengmonsters mm1 en mm2 overschrijdt het gehalte aan som PAK de interventiewaarde. 
Daarnaast overschrijden de gehalten aan koper, kwik, lood, zink en minerale olie de 
achtergrondwaarden. 
In mengmonster mm3 overschrijdt het gehalte aan lood de interventiewaarde. Daarnaast 
overschrijden de gehalten aan kobalt, koper, kwik, nikkel, zink en som PAK de achtergrondwaarden. 

De toetsing voor het grondwater volgens de BoToVa staat weergegeven in bijlage 4.3. De 
analyseresultaten staan weergegeven op de analysecertificaten van bijlage 4.1, waarop tevens de 
gebruikte analysemethoden zijn aangegeven. 

In het grondwatermonster uit de peilbuis overschrijden de concentraties van barium en naftaleen de 
streefwaarden. 

4.3 ANALYSERESULTATEN GRONDWATER 
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5. C O N C L U S I E S E N A A N B E V E L I N G E N 

In de puinhoudende (boven)grond van de boringen 1-4, 6 en 7 is een verontreiniging tot boven de 
interventiewaarde met som PAK geconstateerd. Daarnaast zijn lichte verontreinigingen met koper, 
kwik, lood, zink en minerale olie aangetroffen. 
In de puin- en kooltjeshoudende (boven)grond van boring 5 is een verontreiniging tot boven de 
interventiewaarde met lood geconstateerd. Daarnaast zijn lichte verontreinigingen met kobalt, koper, 
kwik, nikkel, zink en som PAK aangetroffen. 

In het grondwater zijn lichte verontreinigingen met barium en naftaleen aangetroffen. 

De hypothese dat in de grond (sterke) verontreinigingen aanwezig zijn, wordt in het onderzoek 
bevestigd. 
De hypothese dat in het grondwater geen verontreinigingen aanwezig zijn, wordt in het onderzoek 
niet bevestigd. 

De verhoogde gehalten van zware metalen en PAK in de grond kunnen worden verklaard door de 
aanwezigheid van puin in de grond. In puinhoudende grond worden regelmatig verhoogde gehalten 
aan dergelijke stoffen aangetroffen. De geconstateerde gehalten voldoen aan de te verwachte 
kwaliteit in vergelijkbare omstandigheden. 

In Nederland worden in het grondwater veelvuldig verhoogde concentraties barium geconstateerd, 
waarvoor een natuurlijke oorzaak wordt verondersteld. In het kader van verkennend 
bodemonderzoek op niet-verdachte locaties wordt aan een vervolgonderzoek geen hoge prioriteit 
gegeven. 

De aangetroffen verontreinigingen zijn verklaarbaar uit omgevingsfactoren, zodat voor het instellen 
van een vervolgonderzoek geen aanleiding wordt gezien. Op de locatie bestaan, op grond van de 
resultaten van dit onderzoek, geen risico's voor de volksgezondheid of de ecologie bij voortzetting 
van het huidige, bedrijfsmatige, gebruik. 
Bodemonderzoek dient in principe NA eventuele sloop van opstallen plaats te vinden. Anders kan 
het bevoegd gezag aanvullend onderzoek eisen NA sloop. Dit om na te gaan of onder de 
(voormalige) bebouwing afwijkend bodem materiaal aanwezig is. 
De uiteindelijke toetsende en handhavende taak ligt bij het bevoegd gezag, zijnde de gemeente. 

Bij graafwerkzaamheden op het terrein kunnen er beperkingen in de mogelijkheid tot hergebruik van 
eventueel vrijkomende grond buiten de locatie bestaan. Voor hergebruik van grond buiten de locatie 
is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Vrijkomende grond met verontreinigingen boven de 
interventiewaarden is niet geschikt voor hergebruik elders en moet, als dit niet ter plaatse geïsoleerd 
kan worden teruggeplaatst, gecontroleerd worden afgevoerd en op een daartoe ingerichte locatie 
worden verwerkt. 

Gezien de geconstateerde verontreinigingen in de (boven)grond zullen graafwerkzaamheden op last 
van de ARBO moet gebeuren onder extra veiligheidsmaatregelen. Conform de CROW132 wordt het 
werk voorlopig ingedeeld in klasse 3T. In de sterk verontreinigde grond mogen de 
werkzaamheden alleen door een SIKB BRL 7000 gecertificeerde aannemer worden uitgevoerd, 
onder milieukundige begeleiding van een BRL 6000 gecertificeerd persoon. 

Tijdens het onderzoek is zintuiglijk op het maaiveld en in de bodem geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. Indien het bodemonderzoek voorafgaand aan eventuele sloop van opstallen is 
uitgevoerd, kan het bevoegd gezag eisen, dat NA sloop een verkennend asbestonderzoek wordt 
uitgevoerd. Tijdens een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) wordt de bodem niet specifiek op 
asbest onderzocht. Om uit te sluiten of er asbest in de bodem aanwezig is, wordt de uitvoering van 
een asbestonderzoek conform NEN 5707 aanbevolen. 
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Aan het bevoegd gezag kan worden gevraagd een uitspraak te doen of er sprake is van urgentie om 
te saneren. Deze beslissing wordt genomen op basis van de actuele risico's voor de mens en het 
ecosysteem bij het huidige of beoogde gebruik. Ook worden de actuele verspreidingsrisico's in de 
afweging betrokken. Indien sprake is van een urgente sanering, zal een tijdstip worden bepaald 
waarop met de sanering dient te worden begonnen. Daarnaast kan een urgentie voor het nemen 
van sanerende maatregelen aanwezig zijn wegens nieuwbouwplannen of overdracht van het terrein. 

6. S L O T O P M E R K I N G E N 

Het onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht door Landview BV uit Hoorn. Een bodemonderzoek 
wordt steekproefsgewijs uitgevoerd. Hierdoor hebben de onderzoeksresultaten een beperkte 
geldigheidsduur. 

Hoewel de grootste zorgvuldigheid wordt betracht bij de uitvoering van het onderzoek is het, juist 
door de steekproefsgewijze bemonstering, mogelijk dat plaatselijk afwijkingen in het bodemprofiel 
aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. Landview BV aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard dan 
ook. 

In dit kader wordt tevens opgemerkt dat Landview BV niet kan instaan voor de volledigheid en 
juistheid van door derden verstrekte informatie en van eventueel door derden uitgevoerd 
(vooronderzoek. 

Het uitgevoerde bodemonderzoek betreft een momentopname. Beïnvloeding van bodemkwaliteit zal 
ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate er een langere tijd is 
verstreken na uitvoering van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid te worden betracht bij het 
gebruik van de resultaten van het onderzoek. 

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
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7. R E F E R E N T I E S 

* Bodem, Landbodem. Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader 
bodemonderzoek, NEN 5725:2009. Nederlands Normalisatie-instituut, Delft, januari 2009. 

* Bodem, Landbodem. Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, NEN 
5740:2009. Nederlands Normalisatie-instituut, Derft, januari 2009. 

* Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat voor Veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek BRL SIKB 2000. Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, 
vigerende versie. 

* Bodem, boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en grondwater, die 
worden toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek, NPR 5741. Nederlands Normalisatie-
instituut, Delft, 1994. 

* Wijziging Circulaire bodemsanering. Vigerende versie. Staatscourant, 's-Gravenhage. 

* Wijziging Regeling bodemkwaliteit. Vigerende versie. Staatscourant, 's-Gravenhage. 

* Leidraad Bodembescherming. Vigerende aflevering. SDU uitgeverij, 's-Gravenhage. 

* Kwantiteit en kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Noord-Holland benoorden het IJ. 
Regionale studies, Werkgroep Noord-Holland, Instituut voor Cultuurtechniek en 
Waterhuishouding, Wageningen, 1982. 

* Grondwaterkwaliteit. Een eerste presentatie van grondwaterkwaliteitsgegevens uit het 
Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit, Provincie Noord-Holland, december 1996. 

* Woŕa bodembeheer Regio Waterland. CSO Adviesbureau voor MilieuOnderzoek BV, 
projectcode 12M307, 26 februari 2013. 

* Atlas van historische topografische kaarten Noord-Holland (1894-1923). Uitgeverij 12 
Provinciën, 2003. 

* Topografische atlas van Noord-Holland. Uitgeverij 12 Provinciën, 2009. 

 1 2 



Bijlage 1 Regionale situatie 
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Schaal 1 : 25.000 Noord 1 Februari 2014 

Project : Broekermeerdijk 35c te Broek in Waterland 

Projectnummer : 2013469 
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Legendo. 
NEN-pcllbuls 

Gerekend door: HM 
Datum: 3112014 Broekermeerd i jk 35c te Broek in Water land 

Schaal: 
1:500 

B o r i n g t o t GVS. 

W a t e r 

L a n d v i e w 
B o d e m o n d e r z o e k 

De F a c t o r i j 32F, 1669 AL Zwaag 
Pos tbus 4060, 1620 HB Hoorn 

Bijlage: Projectnummer: 
2013469 

Darum veldwerk: 2912014 
Boormeester: H. Manshanden Noord 



BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN Projectcode: 2013469 

Boring: 1 Boring: 2 

iï 

Klei. sterk silig, malig humeusH matig pulritiDudend 

Klei. sterk sittig, brwngriļs 

Veen siert Meug. zwart 

Ktet. siert sttog. grţfs 

Klei. sterk sillig. zwak hum sus. malig 
puínlioude-nd. brujn 

Kiel urtefslļUlig, gnŗs 

Veen. llerfc kfeňg. bruinzwart 

Boring: 3 Boring: 4 
Zand, matig fijn, zwak sdlķj, uiterst 
puinhoudend 

A VoBodig beton 

KJe:. sterk sElrig, zwak humeua, malig 
. puinhoudend, bruinkool, grind 

Veen. sterk kleiig, zwartbruin 

Klei. sterk «tfOg. meug humeus, zwak 
puinhoudend. donkerbruin 

Ktei. malig zandig 

Boring: 
Klei, matig zandig, maüg humeua sterk 
puinhoudend 

Kiel. maug zandig, malig humeus. uileral 
pumnoudend. matig scheiphoudena. 
rnaüg kűolhoudend. bruin, gestuit boring 

A gestaakt 

Bonng; 6 
Kf&i matig zancug. zwak humeus. zwak 
puiohūurjend. bruin 

Klet. zwak airag, meug humeus, zwartbruin 

Veen. sterk Heiig, zwart 

Lokatìenaam: Broekermeerdijk 35c 
Boormeester: H. Manshanden 

Datum: 29-1-2014 

getakend vcHgens NEN 5104 



BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN Projectcode: 2013469 

Bonna: 
tegel 

Zand. niBLn run. zwakailtw 
Klei, siert slllig. mgflg humeus. zwak 
puinhoudend donkerbruin 

Klei. siert; sflhgř malig humeus. zwaV 
puinhoudend donkerbruin 

Veen, olert Meug. zwartbruin 

?s
 3 1Û0 

Lokatienaam: Broekermeerdijk 35c 
Boormeester: H. Manshanden 

Datum: 2912014 

getekend vokjens NEN 5104 



Legenda (conform NEN 5104) 
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leem 
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overige toevoegingen 
zwsk humeus 

— matig humeus 

— sterk humeus 

zwak grlndlg 

( matig grlndlg 

o sterk grlndlg 
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geur 
O geen geur 
•© zwakke geur 
* matige geur 
O slerke geur 
* uiterste geur 

olie 
O geen oliewater reactie 
O zwakke oliewater reactie 
S matige oliewater reactie 
C slerke oliewater reactie 
V uiterste oliewater reactie 

p.i.d.waarde 
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8 M 

9 MO 

1è MOD 

tl MOO0 

0 >1oooa 

monsters 

geroerd monster 

ongeroerd monster 

o volumerlng 

overig 
A bijzonder bestanddeel 
A Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
* grondwet er sland 
* Gemiddeld laagste grondwaleratand 

• lib 

water 

peilbuis 

blinde buis 

casing 

hoogste grondwaterstand 
gemiddelde grondwaterstand 
laagste grondwaterstand 

zand afdichting 

bentonlel/mlkollel/klel afdichting 

grind afdichting 

filter 
Uil 



BIJLAGE 4.1 ANALYSECERTIFICATEN LABORATORIUM 

Locatie : Broekermeerdijk 35c te Broek in Waterland 
Projectnummer : 2013469 

Project code: 478855 
479866 



na 
nttni 

OMEGAM 
Laboratoría 

Landview B.V. 
T.a.v. de heer P.S. Krommenhoek 
Postbus 4060 
1620 HB HOORN 

Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Validatieref. 

2013469broek 
Project 478855 
478855 certifìcaaLv1 
RKRCNZWADVRFCJR 
3 label(len) * 3 oliechromatogram(men) * 2 bijlage(n) 

Opdrachtverificaliecode 
Bijlage(n) 

Amsterdam, 6 februari 2014 

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 Omegam 
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". 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 Omegam Laboratoria, 

drs. R.R. Otten 
Directeur 

Op oil certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 
Dit analyse cedlicaal mag mei a n a e r s dan ín zrçn geheel worden gereproduceerd 

postbus 94665 
1Ũ9Û GR Amsterdam 

T 020 5976 76S 
F 020 5976 689 

ABNAMRO bank NL95ABNA046270456( 
BTW nr. NLB 139.67.132.B01 

H.J.E. Wanckebachweg 12Ū 
1114 AD AmsterdamDuivendrechl 

klanlenservĩce@omegam. nl 
www.omegam.nl 

Kvk 34215654 



nmì v V ^ F 

Tabel 1 van 3 
n OMEGAM 

Laboratoría 

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T 

Project code : 478855 
Project omschrijving : 2013469-broek 
Opdrachtgever : Landview B.V. 

Monsterreferenties 
0546764 = mm1 1 (0-40) 2 (0-50) 3 (50-80) 
0546765 = mm2 4 (0-50) 6 (0-40) 7 (0-45) 7 (45-80) 

Opgegeven bemonsteringsdatum 29/01/2014 29/01/2014 
Ontvangstdatum opdracht 30/01/2014 30/01/2014 
Startdatum 30/01/2014 30/01/2014 
Monstercode 0546764 0546765 
Matrix Grond Grond 

Monstervoorbewerking 
S gewicht artefact g < 1 -c l 
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd 
S soort artefact nvt nvt 
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd 

Algemeen onderzoek - fysisch 
S droogrest "/c 62,0 65,4 
S organische stof (gec. voor lutum) "/o (m/rn ds) 10,2 11,8 
S lutumgehaľle (pipetmethode) y 0 (m/m ds) 12,2 8,9 

Anorganische parameters - metalen 
s barium (Ba) mg/kg ds 180 130 
s cadmium (Cd) mg/kg ds 0,25 0,25 
s kobalt (Co) mg/kg ds 6,0 5,3 
s koper (Cu) mg/kg ds 69 46 
s kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,39 0,60 
s lood (Pb) mg/kg ds 140 240 
s molybdeen (Mo) mg/kg ds "1 ,5 < 1,5 
s nikkel (Ni) mg/kg ds 19 13 
s zink (Zn) mg/kg ds 250 250 

Organische parameters - niet aromatisch 
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 360 280 

Organische parameters - aromatisch 
Polycyclische koolwaterstoffen: 
s nafta leen mg/kg ds 0,07 0,21 
s fenantreen mg/kg ds 6,9 8,6 
s anthraceen mg/kg ds 2,6 2,7 
s fluoranteen mg/kg ds 13 9,8 
s benzo(a)antraceen mg/kg ds 4,5 4,0 
s chryseen mg/kg ds 5,7 4,4 
s benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 4,4 3,2 
s benzo(a)pyreen mg/kg ds 5,3 4,3 
s benzoįg hi)pery leen mg/kg ds 3,6 2,8 
s indeno{1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 4,0 3,2 
s som PAK (10) mg/kg ds 50 43 

Organische parameters  gehalogeneerd 
Polychloorbifenylen: 
s PCB 28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 
s PCB 52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 
s PCB 101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 
s PCB 118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 
s PCB 138 mg/kg ds 0,005 0,002 
s PCB 153 mg/kg ds 0,004 < 0,001 
s PCB 180 mg/kg ds 0,003 < 0,001 
s som PCBs (7) mg/kg ds 0,015 0,006 

DjI analysecertif caal. inclusief voorblad en eventuele Dİ|iage(n). mag met anders aan n zijn geheel worden gereproduceerd 
 De mei een 'Q' gemejkte analyses njn door RvA geaccredileerd (registratienummer l 086) 
 De met een 'S' gemerkte Enalyses Z'jn op basis van het schems AS 30ŪO geaccreailee'd 
•pdrachtverilicatlecDde: RKRCNZWADVRFCJR Raf.: 47B855 cortíficaal v1 
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Tabel 2 van 3 

OMEGAM 
Laboratoria 

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T 

Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever 

478855 
2013469broek 
Landview B.V. 

Monsterreferenties 
0546766 = mm3 5 (0-40) 5 (40-90) 

Opgegeven bemonsteringsdatum 29/01/2014 
Ontvangstdatum opdracht 30/01/2014 
Startdatum 30/01/2014 
Monstercode 0546766 
Matrix Grond 

Monste rvoo rbe werking 
cryogeen malen gemalen 

S gewicht artefact g <^ 
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd 
S soort artefact nvt 
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd 

Algemeen onderzoek  fysisch 
S droogrest 85,9 
S organische stof (gec. voor lutum) Vo (m/m ds) 3,3 
S lutumgehalte (pipetmelhode) "/o (m/m ds) 1.6 

Anorganische parameters  metalen 
S barium (Ba) mg/kg ds 120 
S cadmium (Cd) mg/kg ds -eO.20 
S kobalt (Co) mg/kg ds 7,9 
S koper (Cu) mg/kg ds 42 
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds 0,37 
S lood (Pb) mg/kg ds 570 
S molybdeen (Mo) mg/kg ds •«1,5 
S nikkel (Ni) mg/kg ds 13 
S zink (Zn) mg/kg ds 160 

Organische parameters  niet aromatisch 
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 43 

Organische parameters  aromatisch 
Polycyclische koolwaterstoffen: 
S naftaleen mg/kg ds «:0,05 
S fenantreen mg/kg ds 0,25 
S anlhraceen mg/kg ds 0,14 
S fluoranteen mg/kg ds 0,60 
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,30 
S chryseen mg/kg ds 0,36 
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,30 
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,34 
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,28 
S indeno(1,2 t3-cd)pyreen mg/kg ds 0,28 
S som PAK (10) mg/kg ds 2,9 

Organische parameters - gehalogeneerd 
Polychloorbifenylen: 
S PCB-28 mg/kg ds < 0,001 
S PCB-52 mg/kg ds « 0,001 
S PCB-101 mg/kg ds < 0,001 
S PCB-118 mg/kg ds < 0,001 
S PCB-138 mg/kg ds < 0,001 
S PCB-153 mg/kg ds * 0,001 
S PCB-180 mg/kg ds < 0,001 
S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 

Dit arrglysecertificaaL inclusief voorblad en eventuele bijiagef^ļ. mag niet anders aan in zijn geheel worden gereproCuceed. 
 De mei een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (regist'atienumrner LÛB61 
 De ir.ei een 'S ŕ geme;kte analyses z jrì op basis ven hel schema AS 3000 geaccreaiīeerc 
Opdrachtverifīcatiecode: RKRCNZWADVRFCJR Ref.: 478e55^certificBaLv1 
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Tabel 3 van 3 

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T 

Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever 

: 478855 
: 2013469-broek 
: Landview B.V. 

Opmerkingen m.b.t. analyses 

OpmerkTng(en) algemeen 

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij Ijzer In de vorm van Fe203) 
Het organische slofgehalte 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

0

Zo (gemiddeld lutumgehalte 
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij 
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 "ia m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voordat 
gehalte aan vrij ijzer. 

Sommatie van concentraties voor groepsparameters 
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3. 

Dit aīialyse-ce^ificaal. inclusief voorblad en eventuele bijlage(n). mag niet ance's can in zijn geneel werden gereproduceerd 

OpdrBchtvariRcaliecode: RKRC-NZW-ADVR-FCJR Rei.: 478855 -certilìcaaLv1 
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Oliechromatogram 1 van 3 

OLIE-ONDERZOEK 

Monstercode 
Project omschrijving 
üw referentie 
Methode 

0546764 
2013469-broek 
mm1 1 (0-40) 2 (0-50) 3 (50-80) 
minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

olie Fractie verdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

1) fractie 5-C10-C19 9"*, 
2) fracUeC19-C29 47 ţţ, 
3) fractie C29 - C35 3314 
4) fractie C35 ^ C40 11 % 

minerale olie gehalte: 360 mg/kg de 

ANALYSEMETHODE 
Voorbewerking grond 
Voorbewerking AP04 
Voorbewerking water 
Analyse 
Interpretatie 

Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. 
Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. 
Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up. 
Gaschromatograaf mei capillaire kolom en vlamionisalie detectie. 
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. 

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uil extract. 

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in hel monster. 
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling) 

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven. 

Dit analysecertificaat inclusief voorblad en eventuele bijlage(n). mag niet anders dan in zijn geheel weiden gerep"Oťíucee
r

d 

OpdnachtvariRcaUecode: RKRC-NZW-ADVR-FCJR Rsf.ľ 4 7 8 8 5 5 ^ ^ 0 * 8 ^ 1 
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Oliechromatogram 2 van 3 

OMEGAM 
Laboratoria 

OLIE-ONDERZOEK 

Monstercoda : 0546765 
Projectomschrijving: 2013469-broek 
Uw referentie : mm2 4 (0-50) 6 (0-40) 7 (0-45) 7 (45-60) 
Methode : minerale olie (florisil clean-up) 

OLIECHROMATOGRAM 

ļw 
ŬJ 

oliefractleverdeling 

OLIEFRACTIEVEROELING 

1) fractie > C 1 0  C 1 9 14 % 
2) Tractie C 1 9  C 2 9 48 % 
3) fractie C29  C35 32 % 
4) fractie C 3 5  Í C40 G'A 

minerale olie gehalte: 260 mg/kg ds 

ANALYSEMETHODE 
Voorbewerking grond 
Voorbewerking AP04 
Voorbewerking water 
Analyse 
Interpretatie 

Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up. 
Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up. 
Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up. 
Gaschromatograaf met capillaire kolom en viamionisatie detectie. 
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. 

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uil extract. 

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. 

Dít analyse cerļiíicñal, inclusief voorblad en eventuele bijiage(n). mag niet andeĩs dan in Z'jn getieel worden gereproduceerd. 

OpdrachtverifîcaUeoode: RKRCNZWADVRFCJR Ref.: ATeaSS.certilicaat^vl 



Oliechromatogram 3 van 3 
H U M 

OMEGAM 
' Laboratoria 

OLIEONDERZOEK 

Monstercode 
Project omschrijving 
Uw referentie 
Memode 

0546766 
2013469broek 
mm3 5 (040) 5 (4090) 
minerale olie (florisil cleanup) 

OLIECHROMATOGRAM 

oliefraclieverdeling 

OLIEFRACTIEVERDELING 

1) 
2) 
3) 
4) 

fractie > C10  C19 
fractie C19  C29 
fractie C29  C35 
fractie C35 ^ C40 

15 'ïi 
47'Ji 
34% 
4 % 

minerale olie gehalte: 43 mg/kg ds 

ANALYSEMETHODE 
Voorbewerking grond 
Voorbewerking AP04 
Voorbewerking water 
Analyse 
Interpretatie 

Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil cleanup. 
Extractie conform NEN 6978, incl. florisil cleanup. 
Extractie gebaseerd op ISO 93772, incl. florisil cleanup. 
Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie. 
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek. 

De volgende aanvullende cleanup mogelijkheden kunnen worden aangevraagd: 
Veen cleanup : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uil extract. 

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 certif'cfcat. indusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet ande's dan in z\ţn geheel worden gereprooücee'd 

Opdrachtverìficaüecode: RKRCNZWADVRFCJR Ref.ľ IľSaSS^BrtiíìcaaLvl 
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OMEGAM 
Laboratoria 

Bijlage 1 van 2 

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T 

Project code : 478855 
Project omschrijving : 2013469broek 
Opdrachtgever : Landview B.V. 

Barcodeschema's 

Monstercode Uw referentie 

0546764 mm1 1 (040) 2 (0-50) 3 (50-80) 

monster diepte potnr 

1 0-0.4 1435879AA 
2 0-0.5 1435557AA 
3 0.5-0.8 1435083AA 

0546765 mm2 4 (0-50) 6 (0-40) 7 (0-45) 7 (45-80) 4 0-0.5 1435093AA 
6 0-0.4 1435176AA 
7 0-0.45 1435175AA 
7 0.45-0.8 1435532AA 

0546766 mm3 5 (040) 5 (40-90) 5 Ò-Ò.4 1435172AA 
5 0.4-0.9 1437295AA 

Díl a^alyse certíf casl inclusief VQūtūísd en eventuele bijlagefn]. mag met ancfe
r

s Can n zijn geheel vwûrďen gerep'ocuceerd 

Opdrachtverilicaliecode: RKRCNZWADVRFCJR Ref,: AĨSSSSjoarMfìcaaijéì 
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Bijlage 2 van 2 
H OMEGAM 

Laboratoria 

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T 

Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever 

: 478855 
; 2013469broek 
: Landview B.V. 

Analysemethoden in Grond (AS3000) 
AS3000 
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voorgrond, waterbodemen grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 
geldende accreditatiecertificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV. 

Samplemate 
Droogrest 
Organische stof (gec. voor lutum) 
Lutumgehalte (pipeímethode) 
Barium (Ba) 
Cadmium (Cd) 
Kobalt (Co) 
Koper (Cu) 
Kwik (Hg) 

Lood (Pb) 
Molybdeen (Mo) 
Nikkel (Ni) 
Zink (Zn) 
Minerale olie (florisil cleanup) 
PAKs 
PCBs 

Conform AS3000 en N ENEN 16179 
Conform AS3010 prestatieblad 2 
Conform AS3010 prestatieblad 3 
Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NENISO 16772 en destructie conform NEN 
6961 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961 
Conform AS3010 prestatieblad 7 
Conform AS3010 prestatieblad 6 
Conform AS3010 prestatieblad 8 

Dit analyse certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlageţnļ, mag niet anders dan in zijn geheel worden gereprocuceerd 

Opdrachb/erificaliBcoda: RKRCNZWADVRFCJR Raf.l 478855„certificaaLv1 
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OMEGAM 
Laboratoria 

Landview B.V. 
T.a.v. de heer P.S. Krommenhoek 
Postbus 4060 
1620 HB HOORN 

Uw kenmerk : 2013469-broek 
Ons kenmerk : Project 479866 
Validalieref. : 4 79866^111(10331^1 
Opdrachtverificaliecode: GBZT-ODPB-PJRP-OINL 
Bijlage(n) : 2 label(len) * 2 bijlage(n) 

Amsterdam, 14 februari 2014 

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 Omegam 
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". 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 Omegam Laboratoría, 

drs. R.R. Otten 
Directeur 

Op di! certificaat zijn onze algemene vooraarden van toepassing. 
Dit ar.aiyse-certiíicaa! mag mei anders dan Ir. zijn geheel worden gereproduceerd 

postbus 94665 
1090 GR Amsterdam 

T 020 5976 769 
F 020 5976 689 

ABN AMRO bank NL95ABNA0462704564 
BTW nr. NL8139.67.132.B01 

H.J.E. Wenckebachweg 120 klanlenservice@omegam.nl Kvk 34215654 
1114 AD Amsterdarri-Duivend recht www.omegam.nl 



SR*"» 
B I A I W **Z«' 

Tabel 1 van 2 
H OMEGAM 

Laboratoria 

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T 

Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever 

: 479S66 
: 2013469-broek 
: Landview B.V. 

Monsterreferenties 
0647204 = 1-1-1 1 (125-225) 

Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/0272014 
Ontvangstdatum opdracht 07/0272014 
Startdatum 07/02/2014 
Monstercode 0647204 
Matrix Grondwater 

Anorganische parameters - metalen 
Metalen ICP-MS (opgelost): 
S barium (Ba) MO/I 71 
S cadmium (Cd) M9/I <0,2 
S kobalt (Co) M0/I <2 
S koper (Cu) MO/I 5 
S kwik (Hg) FÏAS/Fims M0/I «0,05 
S lood (Pb) pg/i « 2 
S molybdeen (Mo) MO/I 3 
S nikkel (Ni) pg/i 6 
S zink (Zn) ug/i 22 

Organische parameters - niet aromatisch 
S minerale olie (florisil clean-up) ug/l « 50 

Organische parameters - aromatisch 
Vluchtige ammaten: 
S styreen ngfl < 0,2 
S benzeen M9/I «0 ,2 
S tolueen MSfl «0,2 
S ethylbenzeen M9/I <0,2 
S xyleen (ortho) M9/I <0,1 
S xyleen (som m+p) M9/I <0,2 
S naftaleen M9/I 0,03 
S som xylenen MS/' 0.2 

Organische parameters - gehalogeneerd 
Vluchtige chlooralifaten: 
s dicĥloormethaan M0/I <0,2 
s 1,1-dichloorethaan M9/I «0,2 
s 1,2-dichloorethaan M9/I «0,2 
s 1,1-dichlooretheen Mg/i «0,1 
s 1,2-dichlooretheen (trans) ug/i «0,1 
s 1,2-dichlooretheen (cis) M9/I «0,1 
s 1,1-dichloorpropaan pg/i «0,2 
s 1,2-dichloorpropaan pg/i «0,2 
s 1,3-dichloorpropaan M9/I «0,2 
s tríchloormethaan pg/i «0,2 
s tetrachloormethaan pg/i «0 ,1 
s 1,1,1-trien loorethaan ug/l « 0 , 1 
s 1,1,2-trich loorethaan Mg/i «0,1 
s trichlooretheen ug/l «0 ,2 
s tetrachlooretheen M0/I «0,1 
s vinylchloride M9/I «0 ,2 
s som C+T dichlooretheen ug/l 0,1 
s som dichloorpropanen Mfl/I 0,4 
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - díVers: 
S tribroommelhaan pg/1 «0,2 

• i l aialysecert'dcaat mclusieľ voorblad en eventuele bi|iage(n). mag niet anaes dan in z^n geheel woraeh gerep'oűucee'd 
De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer LŨ86! 

 De met een *S' gemerkte analyses z jn op baS'S van hel schema AS 3000 geaccreciteerd 
OpdrachhrarificatiBcodB: GBZTODPBPJRPOINL Ref.: 479866.certirīcaat v1 
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4 ^ Laboratoria 

Tabel 2 van 2 

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T 

Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever 

: 479866 
: 2013469-broek 
: Landview B.V. 

Opmerkingen m.b.t. analyses 

OpmerkTng(en) algemeen 

Sommatie van concentraties voor groepsparameters 
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3. 

Dil analyse certificaat inclusief voorDled en eventuele Dijlagefnļ mag niet ancers aan in z ļn geheel woirfen gerepiocuceerd 

OpdrachtverificatiecodB: GBZT-ODPB-PJRP-OINL Raf.: 47SB66 -certificaBLv1 
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Bijlage 1 van 2 

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T 

Ķ OMEGAM 
1 Laboratoría 

Project code 
Project omschrijving 
Opdrachtgever 

479866 
2013469broek 
Landview B.V. 

Barcodeschema's 

Monstercode Uw referentie monster diepte potnr 

0647204 111 1 (İ 25225) ī i .252.25 Ò12953ÓMM 
1 1.252.25 0185186YA 

Díl analyse ce'lifiCeat inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders can in zijn geheel worden gereproduceerd 

Opdrachtvarincaliecoda: G8ZTODPBPJRPOINL Ref.: 179866„certĩficaaLv1 



mil *? 
fllMHJ 

OMEGAM 
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Bijlage 2 van 2 

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T 

Project code : 479866 
Project omschrijving : 2013469-broek 
Opdrachtgever : Landview B.V. 

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 verrichlingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV. 

Barium (Ba) Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-ĒN-ISO 17294-2 
Cadmium (Cd) Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2 
Kobalt (Co) Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2 
Koper (Cu) Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2 
Kwik (Hg) Conform AS3110 prestatieblad 3; gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 12846 
Lood (Pb) Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2 
Molybdeen (Mo) Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2 
Nikkel (Ni) Conform AS3110 prestalieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2 
Zink (Zn) Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2 
Minerale olie (florisil clean-up) Conform AS3110 prestatieblad 5 
Aromaten (BTEXXN) Conform AS3130 prestatieblad 1 
Styreen Conform AS3130 prestatieblad 1 
Chlooralifaten Conform AS3130 prestatieblad 1 
Vinylchloride Conform AS3130 prestatieblad 1 

Dil analyse certiľcaat. incUsie! voorolad en eventuele bijlage(n). mag n,el anders dan in zip geheel woroe" gerep'oūuceerd 

Opdrachtverificatiecode: GBZT-ODPB-PJRP-OINL Ref.: 479866^cer1iBcaaLv1 



BIJLAGE 4.2 TOETSING GROND VOLGENS BOTOVA 



Project 2 0 1 3 4 6 9  b r o e k 
Certificaten 4 7 8 8 5 5 

Toetsing T . 1 2  Beoorde l ing kwa l i te i t v a n grond v o l g e n s Wbb 

Toetsversie B o T o V a 1.1.0 Toetsdatum:14 februari 2014 10:09 

Monsterreferentie 0 5 4 6 7 6 4 

Monsteromschrijving m m l 1 (ŪítJ) 2 (D50J 3 (50áU) 

Analyse Eenheid Analyseres. 1 G e s t a n d . R e s , Toetsoordeel AW T I 

lutum/Humus 
Organische staf Vu (m/m ds] 10.2 10 
Lu tum W (m/m ds) 12.2 25 

Metalen ICP-AES 

barium (Ba] mg/kg ds 180 310 
cadmium (Cd) mg/kg ds 0.25 0.28  0.6 6.8 13 

kobalt (Co) mg/kg ds 6 10  15 102.5 190 

koper(Cu) mg/kg ds 59 8 7 2.2 AW(IND) 40 115 190 

kwik (Hg) FIAS/FIms mg/kg ds D.39 0.46 3.0 AW(WO) 0.15 18.075 36 

lood (Pb) mg/kg ds 140 1 6 0 3.3 AW(WO) 50 290 530 

molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1.5 1.0  1.5 95.75 190 

nikkel (NI) mg/kg ds 19 3 0  35 67.5 100 

zink (Zn) mg/kg ds 250 3 4 0 2.5 AW(IND) 140 430 720 

Minerale olie 

minerale olie (florisil cleanup) mg/kg ds 360 3 5 0 1.9 AW(IND) 190 2595 5000 

Polycyclische koolwaterstoffen 

naftaleen mg/kg ds 0.07 0.069 

fenantreen mg/kg ds 6.9 6.8 

anthraceen mg/kg ds 2.6 2.5 

fluoranteen mg/kg ds 13 13 

benzo(a)antraceen mg/kg ds 4.5 4 .4 

chryseen mg/kg ds S.7 5.6 

benzo(k)ñuoranteen mg/kg ds 4.4 4.3 

benzo(a)pyreen mg/kg ds 5.3 5.2 

benzo(ghl)peryleeri mg/kg ds 3.E 3.5 

lndeno(l,2,3cd)pyreen mg/kg ds 4 3.9 

Sommaties 

som PAK (10) mg/kg ds 50 49 1.2 I(NT) 1.5 20.75 40 

Polychloorblfenylen 

PCB  26 mg/kg ds < 0.001 0 . 0 0 0 6 9 

PCB  52 mg/kg ds < 0.001 0 . 0 0 0 6 9 

PCB  101 mg/kg ds < 0.001 0 . 0 0 0 6 9 

PCB  118 mg/kg ds < 0.001 0 . 0 0 0 6 9 

PCB  138 mg/kg ds 0.005 0 . 0 0 4 9 

PCB  153 mg/kg ds 0.004 0 . 0 0 3 9 

PCB  1B0 mg/kg ds 0.003 0 .0029 

Sommaties 

som PCBs (7) mg/kg ds 0.015 0.015  0.02 0.51 1 

Pagina 1 van 3 
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Mansterreferentie 0 5 4 6 7 6 5 

Mansteromschrijving mm2 4 ffl-50) à ţŬ*įĠ} 7 íü •?.5)'ï t^saü) 
Analyse Eenheid Anaiyseres. | G e s t a n d . R e s . Toetsoordeel AW T I 

Lutum/Humus 

Organische stof (m/m ds) 11.8 10 

Lutum •Vfa (m/m ds) 8.9 25 

Metalen ICP-AES 

barium (Ba) mg/kg ds 130 Z70 

cadmium (Cd) mg/kg ds ū.25 0.28  O.E 6.8 13 

kobalt (Co) mg/kg ds 5.3 11  15 102.5 190 

koper(Cu) mg/kg ds 46 60 1.5 AW(IND) 4Ū 115 190 

kwik (Hg) FIAS/Flms mg/kg ds 0.6 0 .72 4.8 AW(WO) 0.15 1B.075 36 

lood (Pb) mg/kg ds 240 2 9 0 5.8 AW(IIMD) 5D 290 530 

molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1.5 1.0 - 1.5 95.75 190 

nikkel (NI) mg/kg ds 13 24 - 35 67.5 100 

zink (Zn) mg/kg ds 250 3 7 0 2.6 AW(IND) 14Ũ 430 720 

Minerale olie 

minerale olie (florisil cleanup) mg/kg ds 2B0 240 1.2 AW(IND) 19Ū 2595 5000 

Polycyclische koolwaterstoffen 

nafta leen mg/kg ds D.21 0.1G 

ľenantreen mg/kg ds 8.6 7.3 

anthraceen mg/kg ds 2.7 2.3 

fluoranteen mg/kg ds 9.6 8.3 

benzo(a)antraceen mg/kg ds 1 3 .4 

chryseen mg/kg ds 4.4 3.7 

benzo (kļñuoranteen mg/kg ds 3.2 2.7 

benzo(a)pyreen mg/kg ds 4.3 3.6 

benzo (ghl)peryleen mg/kg ds 2.8 2.4 

lndeno(l,2,3cd)pyreen mg/kg ds 3.2 2.7 

Sommaties 

som PAK (10) mg/kg ds 43 37 l .B T(IND) 1.5 20.75 40 

Polychloorbifenylen 

PCB  28 mg/kg ds < ū.001 0 .00059 

PCB  52 mg/kg ds < 0.001 0 . 0 0 0 5 9 

PCB  101 mg/kg ds < 0.001 0 . 0 0 0 5 9 

PCB  118 mg/kg ds < 0.001 0 . 0 0 0 5 9 

PCB  138 mg/kg ds 0.002 0 . 0 0 1 7 

PCB  153 mg/kg ds < 0.001 0 . 0 0 0 5 9 

PCB  1B0 mg/kg ds < 0.001 0 . 0 0 0 5 9 

Sommaties 

som PCBs (7) mg/kg ds 0.006 0.OO53  0.02 0.51 1 
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Monsterreferentie 0 5 4 6 7 6 6 

Monsteromsch rijving mm3 5 (040) 5 (4090) 

Analyse Eenheid 1 Analyseres. G e s t a n d . R e s . Toetsoordeel AW T » 1 
Lutum/Humus 

Organische stof W (m/m ds) 3.3 10 

Lutum í i (m/m ds) 1.6 25 

Metalen ICP-AES 

barium (Ba) mg/kg ds 120 4 6 0 

cadmium (Cd) mg/kg ds < 0.2 0.23  0.6 5.8 13 

kobalt (Co) mg/kg ds 7.9 28 1.9 AW(WO) 15 102.5 190 

koper(Cu) mg/kg ds 42 83 2.1 AW(IND) 40 115 190 

kwik (Mg) FlAS/FIms mg/kg ds ū.37 0.53 3.5 AW(WO) 0.15 1B.075 36 

lood (Pb) mg/kg ds 570 8 8 0 1.7 I(NT) 50 290 530 

molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1.5 1.0  1.5 95.75 190 

nikkel (NI) mg/kg ds 13 38 1.1 AW(WO) 35 67.5 100 

zink (Zn) mg/kg ds 160 3 7 0 2.6 AW(IND) 140 430 720 

Minerale olie 

minerale olie (florisil cleanup) mg/kg ds 43 130  190 2595 5000 

Polycyclische koolwaterstoffen 

nafta leen mg/kg ds < 0.05 0.035 

ľenantreen mg/kg ds 0.25 0.25 

anthraceen mg/kg ds 0.14 0.14 

fluoranteen mg/kg ds 0.6 O.G 

benzo(a)antraceen mg/kg ds 0.3 0.3 

chryseen mg/kg ds 0.36 0.36 

benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0.3 0.3 

benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.34 0.34 

benzo (ghl)peryleen mg/kg ds 0.28 0.28 

lndeno(l,2,3cd)pyreen mg/kg ds 0.28 0.28 

Sommaties 

som PAK (10) mg/kg ds 2.9 2.9 1.9 AW(WO) l .S 20.75 40 

Polychloorbifėnylen 

PCB  2B mg/kg ds < 0.001 0.0021 

PCB  52 mg/kg ds < 0,001 0 .0021 

PCB  101 mg/kg ds < 0.001 0 .0021 

PCB  118 mg/kg ds < 0.001 0 .0021 

PCB  138 mg/kg ds < 0.001 0.0021 

PCB  153 mg/kg ds < 0.001 0.0021 

PCB  180 mg/kg ds < 0.001 0.0021 

Sommaties 

som PCBs (7) mg/kg ds 0.005 0 .015  0.02 0.51 1 

Legenda 
® Geen toetsoordeel mogelijk 

x AW(İND) x maal Achtergrondwaarde (Industrie) 

x AW(WO) x maal Achtergrondwaarde (Wonen) 

X T(IND) x maal Tussenwaarde (Industrie) 

X I(NT) x maal Interventiewaarde(Niet toepasbaar) 

 <= Achtergrondwaarde 

Pagina 3 van 3 



BIJLAGE 4.3 TOETSING GRONDWATER VOLGENS BOTOVA 



Project 2 0 1 3 4 6 9  b r o e k 

Certificaten 4 7 9 S 6 6 

Toetsing T . 1 3  B e o o r d e l i n g kwa l i te i t v a n g r o n d w a t e r v o l g e n s Wbb 

Toetsversie B o T o V a 1.0.1 Toet5datum:lB februari 2014 11:41 

Monsterreferentie 0 6 4 7 2 0 4 

Monsteromschrijving 111 1 (125225) 

Analyse Eenheid Analyseres. ļ Toetsoordeel ļ S 
T 1 ' 1 

Metalen ICP-MS (opgelost) 

barium (Ba) Mg/1 71 1,4 S 50 337.5 625 

cadmium (Cd) ug/l < 0.2 0.4 3.2 6 

kobalt (Co) MS/1 < 2 20 60 100 

koper(Cu) ug/l 5 15 45 75 

kwik (Hg) FIAS/Fims ug/l < 0.05 0.05 0.175 0.3 

lood (Pb) ua/i < 2 15 45 75 

molybdeen (Mo) M9/I 3 5 152.S 300 

nikkel (NI) M9/I 6 15 45 75 

zink (Zn) M9/I 22 65 « 2 . 5 600 

Minerale olie 

minerale olie (florisil cleanup) M9/I < 50 50 325 600 

Vluchtige aromaten 

styreen MO/1 < 0.2 6 153 300 

benzeen ug/i < 0.2 0.2 15.1 30 

tolueen MO/I < 0.2 7 503.5 1000 

ethylbenzeen M9/I < 0.2 4 77 150 

xyleen (ortho) MO/1 < 0.1 

xyleen (som m+p) M9/I < 0.2 

nafta leen M9/I 0.03 3.0 S 0.01 35.005 70 

Sommaties aromaten 

som xylenen M9/I 0.2 0.2 35.1 70 

Vluchtige chloorallfaten 

dlchloormethaan M9/I < 0.2 0.01 500.005 1000 

1,1dlchloorethaan MS/1 < 0.2 7 453.5 900 

1,2dlchloorethaan Mg/i < 0.2 7 203.5 400 

1,1dlchlooretheen M9/I < 0.1 0.01 5.005 10 

1,2dichlooretheen (trans) M9/I < 0.1 

1,2dichlooretheen (cis) M9/I < 0.1 

1,1 dlchloorpropaan M9/I < 0.2 

1,2dlchloorpropaan M9/I < 0.2 

1,3dlchloorpropaan M9/I < 0,2 

trkhloormethaan M9/I < 0.2 6 203 400 

tetrachloormeth aan M9/I < 0.1 0.01 5.005 10 

1,1,1trichloorethaan M9/I < 0.1 0.01 150.005 300 

1,1,2trichloorethaan MO/1 < 0.1 0.01 65.005 130 

tríchlooretheen MS/I < 0.2 24 262 500 

tetrachlooretheen M9/I < 0.1 0.01 20.005 40 

vlnylchloiide M9/I < 0.2 0.01 2.505 5 

Sommaties 

som C+T dichlooretheen MB/I 0.1 0.01 10.005 20 

som dlchloarpropanen M9/I OA o.e 40.4 Bū 

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers 

tribroommethaan M9/I < 0.2 @ 630 

Toetsoordeel monster 0647204: Overschrijding Streefwaarde 

Legenda 
@ Geen toetsoordeel mogelijk 

<  Streefwaarde 

x S x maal Streefwaarde 

P a g i n a 1 v a n 1 



BIJLAGE 5 GEGEVENS VOORONDERZOEK 



COMBI ONDERZOEK 

NULSITUATIE/BSB 

BROEKERMEERDIJK 36c 

TE BROEK IN WATERLAND 

Rapportnummer: R3B34170JD01/JTL 

Projectleider: ing, E.J. de Boer 
(doorklesnummer 020-6063210) 

Handtekening: 

Datum: \Z /tiijb 

Tauw Milieu bv 
Advlesburoau 

ZekeríngÉtraat 43Q 
1014 BV AMSTERDAM 
Telefoon 020-6063222 
Fax 020-6B4B821 

\ 
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Nutsftuatle bodemonderzoek Broekermeerdijk 35 c te Broek In Waterland 

4 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

In opdracht van Koratanje Autoschadebedríjf Is door Tauw Milieu bv een combl

onderzook nulsftuatle/BSB uitgevoerd naar de kwaliteit van grond en grondwater 
ter plaatse van het bedrijfsterrein van Korstanje Autoschadebedríjf, gelagen aan de 
Broekermeerdijk 36c te Broek In Waterland. 

De aanleiding voor Nat uitvoeren van ean bodemonderzoek wordt gevormd door 
het aanvragen van een bouwvergunning, de eisen die In de vergunning Wet milieu

beheer zullen worden gestald en het voornemen van da opdrachtgever zich aan te 
sluiten bij de BSBoperatla. 

De onderzoeksopzet I* uitgevoerd conform het BSBnulsrtuatle protocol naar de 
milieuhygiënische kwaliteit vōn de grond en het freatJaoh grondwater ter plaatse 
van de bed rijfelokatta. Voor een voorgenomen nieuw bouwloketle Is deze opzet 
aangevuld tot het vereiste niveau voor de aanvraag van een bouwvergunning 
(conform de NVN 67401. 

Hat doel van het combinatie bodemonderzoek is In navolgende doelstellingen 
onder te verdelen: 
 het uitvoeren van een bodemonderzoek voor de aanvraag van een bouwvergun

ning voor de bouw van een hal naast en op de lokotle waar nu de opslagplaats 
en de toerit tot da werkplaats Is; 

 het verzamelen van Informatie, waaronder een Indicatie van de verontremlglnge
eřtuatle, die toereikend Is om een voorlopige urgentie, ten behoeve van neder 
onderzoek, conform priorttettenrangschlkklng PR3 vast te stellen; 

 het vastleggen van de nulsituatie voor de vergunning Wet milieubeheer, zodat 
een toetsingsgrondslag met het oog op mogelijke toekomstige bodemverontrei

niging wordt verkregen. 

Qrond 
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat verspreid over hst terrein In de op

hoogleag In de bovengrond da gehalten aan de zware metalen koper, lood en zink 
alsmede het gehalte ean PAK sterk verhoogd zijn en de interventiewaarden over
schrijden. Daarnaast overschrijden de gehalten aan enkele metalen en minerale olie 
in da bovengrond de streefwaarden. Da concentraties van de overige componen
ten zijn lager dan de streefwaarden en/of de detsctiegrenzen. 

Da sterk verhoogde gehalten aan zware metalen en PAK kunnen waarschijnlijk 
worden gerelateerd aan de zintuiglijk aangetroffen puin en kooldelen In de boven

grond. In de ondergrond zijn, uitgezonderd een licht verhoogd gehalte aan nikkel 
| > streefwaarde), geen verhoogde gehalten gemeten. 

Grondwater 
Urt de resultaten van het onderzoek blijkt dat verspreid over het onderzoeksterrein 
de gehalten aan enkele aromatische en ohtoorhoudende oplosmiddelen lloht ver

hoogd zijn en d B streefwaarden overschrijden. De concentraties van de overige 
componenten zijn lager dan de streefwaarden en/of de deteotJagrenzen. 

De lloht verhoogde gehalten aan aromatische en chloorhoudsnde oplosmiddelen In 
hst grondwater kunnen mogelijk aan de bedrijfsactiviteiten gerelateerd worden. 
Hat betreffen echter geringe verhoogde gehalten dis verder nlat dlrekt aandacht 
behoeven. 

R3634170.DÛ1 13 
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Nulihufitte bodemômtírzoek Broekerrnöerdlļk 30c te Broek in Waterland 

Resumerend kan worden gesteld dat op basis van de onderzoeksresultaten de 
lokatíe niet vrij ie van verontreinigingen. 

De aangetroffen sterke verontreinigingen bevinden zich In de opgebrachte zand
laag, zowel ter plaatse van het nieuwbouwterreln als het overige deel ven de 
lokatlea. In de onderliggende veenlaag zijn, uitgezonderd een licht verhoogd gehal

te aan nikkel, geen verontreinigingen aangetoond. 

De gemeten concentraties zijn dusdanig dat ons ínziens geen actuele risico's voor 
da volksgezondheid zijn te verwachten bil het huļţļļq gebruik van het terrein 
(bedrìjfslokatie). 

Aangazien geen zware metalen In het grondwater zijn aangetroffen, Is verspreiding 
van de grondverontreinlglng middels uitloging naar het grondwater, op korte ter

mijn niet te verwachten. 

R3634170.001 14 
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Bodemloket rapport 
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Rapport NHOB5200041 

Locatiri 
ID 
Locaüecode BIS 
Locatie 
Adres 
Gegevensbeheerder 
ÍBevoeqd qezaq 

NHC852ŪŪ041 

BroekermGerdij'k 39 
Broekermeerdijlt 39 1151CZ BROEK IN WATERLAND 
Provincie Noord-Holland 
Provincie Noord-Holland 

Beschilŕking ernst en ristaíbeppling 
Vervolg v siiíűsrišn tĵi' Lit rzocht 
Saneringsinformatie 
Type íaneíing 
Start 
Eind 

Deu':H
: .'-ri ;: [getí&ejls h i tí ļ l H I 

Verontreinigende (onderzochte) activiteiten 
Omschrijving Ēlart Eind 
auloreparaliebedrijf (501044) 
auto reparatiebedrijf (501044) 
hba-tank (bovengronds) (631302) 
erfverhardíng meí puin en/of bouw en sloopafval 
(900087) 

onbekend 

huidig 

IÌLIIÜIĽ 

Type Auteur Nummer Datum 

Nader owfcrajafc 
Verkennend onderzoek NEN 5740 G R S Milieu 
l i : : - . ' i igs i".rmiilie.' BUS ãariäi IngSplâŕi 

r3583279.d01\mwz 19970610 
200541178 20051111 

Besluiten 
Besluit Beslytttfalum Kenmerk 

Gsm vstvclg ígesn adm rjsŵitįļ 1997-08-29 
2ūūa-ūfl-rji 

97-514928 

Beschikte kadastrale percelen 
'Code Sectie Perceel 
BRňūū F 214 

Contact. 
Gemeente Amsterdam 
htMwww.dpih.amsterdam.nl 



0 ? 

ř rď | l 

\ 



Locatie 

Beschikbaarheid gegevens 
Eigon M d n t o 

^ G o m ļ įu j fwuns 

Voortgang onderzoek 
Gesaneerd 

Onderzoek uitgevoerd, 
geen noodzaak tot verder 
onderzoek of sanering 
Onderzoek uitgevoerd, 
verder onderzoek kan 
noodzakelijk zijn 
Historische activiteit 
bekend 

Mijnsleengebleden Mijnsteengebieden Limburg 
Besluit Bodemkwaliteit 

Disclaimer 

De gegevens op hel Bodemloket zijn met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie op deze website verouderd Is, 
onvolledig Is of onjuistheden bevat. De organisatie achter Bodemlokel.nl noch de data-eigenaren (gemeenten en provincies) zijn aansprakelijk voor enigerlei 
schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met hel gebruik van de op deze website beschikbare informatie. U helpt de overheid door 
eventuele geconstateerde fouten or gebreken te melden. 

De provincies en gemeenten die op de kaart van Nederland groen gekleurd zijn, leveren Informatie aan voor het Bodemlokel. Ook andere instanties - zoals 
kleinere gemeenten - hebben soms bodeminformatie, maar deze vindt u voorlopig nog niet op deze website. Wilt u een compleet beeld? Neem dan zeker 
óók contact op met uw gemeente. Staal een locatie (nog) niet vermeld op de kaart? Dan hebben we daar geen informatie over. 

Op bodemloket.nl vindt u per plaats een overzicht van de bevoegde Instanlies. De contactgegevens vindt u op de website van de desbetreffende gemeente 
of provincie. 
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Locatie : Broekermeerdijk 35c te Broek in Waterland 
Projectnummer : 2013469 



REGELS 
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Hoofdstuk 1  INLEIDENDE REGELS 

 
Artikel 1  Begrippen 
 
1.1  het plan: 

het Wijzigingsplan Broek in Waterland - Broekermeerdijk 35c met identificatienummer 
NL.IMRO.0852.BWLGBRbroekc015-va01 van de gemeente Waterland;  

1.2  moederplan: 

het bestemmingsplan Buitengebied Waterland 2013, vastgesteld op 27 november 2014;  

1.3  wijzigingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0852.BPBGwaterland013-va03
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Artikel 2  Relatie met het moederplan 

De regels en de bijbehorende bijlagen van het moederplan zijn van toepassing,  voor zover niet anders is 
bepaald in dit wijzigingsplan. 
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Hoofdstuk 2  BESTEMMINGSREGELS 

 
Artikel 3  Wonen 
 
3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. woonhuizen met bijbehorende bouwwerken, al dan niet in combinatie met ruimte voor: 
1. beroepsuitoefening aan huis c.q. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten; 
2. mantelzorg; 
3. kleinschalig toeristisch overnachten, 

met daaraan ondergeschikt: 

b. kleinschalige duurzame energiewinning; 
c. wegen, straten en paden;  
d. water,  

met de daarbij behorende: 

e. tuinen, erven en terreinen; 
f. andere bouwwerken. 

 

Het parkeren, waaronder de realisatie van parkeervoorzieningen, ten behoeve van de bestemming dient 
gerealiseerd te worden op het eigen erf.  

 

3.2  Bouwregels 

Deze bouwregels zijn eveneens van toepassing voor functies die na afwijken van de gebruiksregels binnen 
de bestemming zijn toegelaten. 

3.2.1  Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen geldt: 

a. als hoofdgebouw worden uitsluitend woonhuizen gebouwd; 
b. per bouwvlak wordt ten hoogste één hoofdgebouw gebouwd; 
c. de inhoud van een hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 600 m3; 
d. de goothoogte van een hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 3,00 m; 
e. de dakhelling van een hoofdgebouw bedraagt ten minste 30° en ten hoogste 60°; 
f. de bouwhoogte van een hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 7,00 m.  

3.2.2  Bijbehorende bouwwerken 

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken geldt: 

a. bijbehorende bouwwerken worden ten minste 2,00 m achter de naar de weg(en) gekeerde gevel(s) van 
het hoofdgebouw dan wel in of achter het verlengde daarvan gebouwd; 

b. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken bij een hoofdgebouw bedraagt ten 
hoogste 40 m2; 

c. de gezamenlijke oppervlakte van de aangebouwde bijbehorende bouwwerken bedraagt, met 
inachtneming van het gestelde onder b, ten hoogste 80% van de oppervlakte van het hoofdgebouw; 

d. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk bedraagt ten hoogste 3,00 m; 
e. de dakhelling van een bijbehorend bouwwerk bedraagt ten minste 30° en ten hoogste 60°; 
f. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk bedraagt ten hoogste 6,00 m. 

3.2.3  Andere bouwwerken 

Voor het bouwen van andere bouwwerken, geldt: 

a. er worden geen andere bouwwerken ten behoeve van de opwekking van windenergie, paardrijbakken, 
zwembaden en tennisbanen gebouwd; 

b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 1,00 m, met dien verstande dat 
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van het hoofdgebouw ten 
hoogste 2,00 m bedraagt; 
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c. de bouwhoogte van palen en masten bedraagt ten hoogste 7,00 m; 
d. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 5,00 m. 

 

3.3  Afwijken van de bouwregels 

3.3.1  Vergroten verhouding hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.2 onder c in die zin dat de 
gezamenlijke oppervlakte van de aangebouwde bijbehorende bouwwerken, met inachtneming van het 
gestelde onder 3.2.2 onder b, ten hoogste 100% van de oppervlakte van het hoofdgebouw bedraagt, mits: 

a. er sprake is van een goede verhouding tot het hoofdgebouw en het erf; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden, het bebouwingsbeeld, en 

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.3.2  Veranderen dakhelling bijbehorende bouwwerken 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.2 onder e in die zin dat de 
dakhelling van bijbehorende bouwwerken wordt verlaagd dan wel dat een bijbehorend bouwwerk wordt 
voorzien van een plat dak, mits: 

a.  geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden, het bebouwingsbeeld, en 
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.3.3  Paardrijbakken, zwembaden en tennisbanen 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.3 onder a in die zin dat 
paardrijbakken, zwembaden en/of tennisbanen worden toegestaan, mits: 

 tevens de in 3.5.3 bedoelde omgevingsvergunning is verleend.  

 

3.4  Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een beroepsuitoefening aan huis of een 
kleinschalige bedrijfsmatige activiteit in een hoofdgebouw zodanig dat de bedrijfsvloeroppervlakte 
meer bedraagt dan 30% van de totale gezamenlijke brutovloeroppervlakte van het hoofdgebouw en 
bijbehorende bouwwerken; 

b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een kleinschalige toeristische overnachting 
in een hoofdgebouw zodanig dat de bedrijfsvloeroppervlakte meer bedraagt dan 30% van de totale 
gezamenlijke brutovloeroppervlakte van het hoofdgebouw, en meer dan twee kamers worden 
gebruikt; 

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden en 
horecadoeleinden, anders dan kleinschalig toeristisch overnachten; 

d. het gebruik van een woonhuis voor meer dan één woning; 
e. het gebruik van vrijstaande bouwwerken voor bewoning en voor een beroepsuitoefening aan huis c.q. 

kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, en/of een kleinschalige toeristische overnachtingsmogelijkheid; 
f. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan 

productiegebonden detailhandel bij een beroepsuitoefening aan huis of een kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteit; 

g. het gebruik van de gronden ten behoeve van een paardrijbak, een zwembad en/of een tennisbaan. 
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3.5  Afwijken van de gebruiksregels 

3.5.1  Kleinschalig toeristisch overnachten 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.4 onder b en e in die zin dat 
ten hoogste 50% van de brutovloeroppervlakte van het woonhuis en bijbehorende bouwwerken tot een 
maximum van 100 m2 wordt gebruikt voor het bieden van een kleinschalige toeristische 
overnachtingsmogelijkheid, mits: 

a. dit geen onevenredige parkeerdruk met zich meebrengt; 
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de verkeers- en parkeersituatie, de 

milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.5.2  Mantelzorg 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.4 onder e in die zin dat 
afhankelijke woonruimte in de zin van mantelzorg wordt toegestaan in een bijbehorend bouwwerk, mits: 

a. eerst alle mogelijkheden van de aangebouwde bijbehorende bouwwerken optimaal benut worden om 
door inwoning een oplossing te bieden aan tijdelijke huisvesting ten behoeve van mantelzorg; 

b. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit een oogpunt van mantelzorg; 
c. de mantelzorg geboden wordt in de bestaande bebouwing; 
d. de oppervlakte van de afhankelijke woonruimte beperkt blijft tot 60 m2; 
e. een bijbehorend bouwwerk ten behoeve van mantelzorg een ruimtelijke eenheid vormt met het op 

hetzelfde perceel gesitueerde woonhuis, waarbij de maximale afstand van het woonhuis tot het 
bijbehorende bouwwerk 20,00 m bedraagt; 

f. dit geen onevenredige parkeerdruk met zich meebrengt; 
g. geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende bedrijven, in dié zin dat de bedrijven 

in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;  
h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de verkeers- en parkeersituatie, de 

milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

3.5.3  Paardrijbakken, zwembaden en tennisbanen 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.4 onder g in die zin dat 
gronden worden gebruikt voor een paardrijbak, een zwembad of een tennisbaan, mits: 

i. de paardrijbak, het zwembad of de tennisbaan binnen het bestemmingsvlak wordt aangelegd op een 
afstand van ten hoogste 100 m uit de dichtstbijzijnde gevel van het woonhuis; 

j. de paardrijbak, het zwembad of de tennisbaan zoveel mogelijk recht achter de voorgevel van (het 
hoofd)gebouw(en) wordt gesitueerd en landschappelijk wordt ingepast; 

k. de oppervlakte van een paardrijbak ten hoogste 1.200 m2 bedraagt; 
l. geen bouwwerken ten beheove van verlichting bij een paardrijbak, een zwembad en/of een 

tennisbaan worden aangebracht;  
m. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de verkeers- en parkeersituatie, de 

milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 4  Waarde - Archeologie 5 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 5' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor: 

 het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische waarden. 

 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen 

Voor bouwwerken waarbij grondroerende werkzaamheden over een oppervlakte groter dan 10.000 m² en 
dieper dan 0,40 m onder het maaiveld plaatsvinden moet alvorens een omgevingsvergunning voor het 
bouwen wordt verleend, zijn aangetoond dat: 

a. geen archeologische waarden aanwezig zijn; dan wel 
b. dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad; dan wel 
c. dat de archeologische waarden door bouwactiviteiten kunnen worden verstoord. 

4.2.2  Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen 

Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de 
omgevingsvergunning voor het bouwen kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de 
volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de 
bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden 

door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg. 

 

4.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

4.3.1  Vergunningplichtige werken en werkzaamheden 

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de 
regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning 
vereist: 

a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen over een groter oppervlak dan 10.000 m²; 
b. het rooien of vellen van houtopstanden over een groter oppervlak dan 10.000 m²; 
c. de aanleg van verhardingen met een groter oppervlak dan 10.000 m² en op een grotere diepte dan 

0,40 m; 
d. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden met een groter oppervlak dan 10.000 m² en op een 

grotere diepte dan 0,40 m; 
e. het graven, verbreden of dempen van sloten alsmede het aanleggen en intensiveren van drainage over 

of met een groter oppervlak dan 10.000 m² en op een grotere diepte dan 0,40 m; 
f. het in de grond brengen van voorwerpen over een groter oppervlak dan 10.000 m² op een grotere 

diepte dan 0,40 m; 
g. het verrichten van graafwerkzaamheden over een groter oppervlak dan 10.000 m² en dieper dan 0,40 

m; 
h. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen 

en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur over een groter oppervlak 
dan 10.000 m² en op een grotere diepte dan 0,40 m. 

4.3.2  Uitzondering 

Het bepaalde in 4.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die: 

a. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het vervangen van 
drainagewerken; 

b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan; 
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c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd, mits 
verricht door een daartoe bevoegde instantie. 

4.3.3  Toetsingscriteria 

De in 4.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend, mits: 

a. is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel; 
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of 

werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel; 
c. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of 

werkzaamheden kunnen worden verstoord. 

4.3.4  Voorwaarden omgevingsvergunning 

Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het uitvoeren van werken, geen 
bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de 
volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de 
bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden 

door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg. 

 

4.4  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - Archeologie 5' 
geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch onderzoek door een archeologisch 
deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn. 
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Artikel 5  Waterstaat - Waterkering 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor: 

 het behoud, het herstel en het beheer van de waterstaatsdoeleinden en de cultuurhistorische en 
ruimtelijke waarden.  De cultuurhistorische en ruimtelijke waarden zijn niet van toepassing op de 
niet-genormeerde regionale waterkeringen, zoals weergegeven op de kaart in bijlage 7 van het 
moederplan. 

 

5.2  Bouwregels 

5.2.1  Gebouwen, overkappingen en andere bouwwerken 

In afwijking van het bepaalde bij de andere ter plaatse aangewezen bestemmingen worden op of in deze 
gronden, met uitzondering van de gronden gelegen binnen de grenzen van een niet-genormeerde 
regionale waterkering, zoals weergegeven op de kaart in bijlage 7 van het moederplan,  geen gebouwen, 
overkappingen en andere bouwwerken gebouwd, anders dan ten behoeve van de dubbelbestemming. Dit 
verbod is niet van toepassing op bestaande gebouwen, overkappingen en andere bouwwerken binnen de 
andere ter plaatse aangewezen bestemmingen. 

5.2.2  Gebouwen en overkappingen 

Op of in deze gronden worden geen gebouwen en overkappingen gebouwd. 

5.2.3  Andere bouwwerken 

Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt: 

 de bouwhoogte van de andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 5,00 m. 

 

5.3  Afwijken van de bouwregels 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.2.2 in die zin dat de in de 
andere daar voorkomende bestemming(en) genoemde gebouwen, overkappingen of andere bouwwerken, 
worden gebouwd, mits: 

 geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en het beheer van de 
waterstaatsdoeleinden en de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden. 

 

5.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, en van 
werkzaamheden 

5.4.1  Vergunningplicht 

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de 
regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning 
vereist: 

a. het ophogen en afgraven van gronden; 
b. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen; 
c. het planten van bomen en het aanbrengen van andere beplantingen die dieper wortelt of kan 

wortelen dan 0,30 m; 
d. het aanleggen, dempen of vergraven van watergangen en/of -partijen. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0852.BPBGwaterland013-va03/rb_NL.IMRO.0852.BPBGwaterland013-va03_7.pdf
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0852.BPBGwaterland013-va03/rb_NL.IMRO.0852.BPBGwaterland013-va03_7.pdf
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5.4.2  Uitzonderingen 

Het bepaalde in 5.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 

a. het normale onderhoud betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan; 

gronden betreffen die gelegen zijn binnen de grenzen van een niet-genormeerde regionale waterkering, 
zoals weergegeven op de kaart in bijlage 7. 

5.4.3  Toetsingscriteria 

De omgevingsvergunning wordt slechts verleend mits de waterkering en/of cultuurhistorische en 
ruimtelijke waarden niet onevenredig worden geschaad. 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0852.BPBGwaterland013-va03/rb_NL.IMRO.0852.BPBGwaterland013-va03_7.pdf
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Hoofdstuk 3  ALGEMENE REGELS 

 
Artikel 6  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. 
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Hoofdstuk 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

 
Artikel 7  Overgangsrecht 
 

7.1  Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en 
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;  
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de 
dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het sublid a met 
maximaal 10%. 

c. Sublid a 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. 

 

7.2  Overgangsrecht gebruik 

a. 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 79/409/EEG en 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 
1979 inzake het behoud van de vogelstand onderscheidenlijk van 21 mei 1992 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. 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a, 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. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a, 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. 

d. Sublid a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

 



 wijzigingsplan Wijzigingsplan Broek in Waterland - Broekermeerdijk 35c  

wijzigingsplan "Wijzigingsplan Broek in Waterland - Broekermeerdijk 35c" (vastgesteld)  14  

Artikel 8  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 

 

Regels van het Wijzigingsplan Broek in Waterland - Broekermeerdijk 35c. 

 

Behorend bij het besluit van 8 november 2016. 

 

 

 

 




