
Hofweg 5 te Ilpendam



 wijzigingsplan Hofweg 5 te Ilpendam

Inhoudsopgave

Toelichting          5

Hoofdstuk 1  Inleiding        5
1.1  Aanleiding         5
1.2  Plangebied         5
1.3  Vigerend bestemmingsplan       6
1.4  Opbouw wijzigingsplan        8
1.5  Leeswijzer         8

Hoofdstuk 2  Beschrijving initiatief       9
2.1  Historische en landschappelijke ontwikkeling     9
2.2  Ruimtelijke structuur        9
2.3  Toekomstige situatie plangebied       10

Hoofdstuk 3  Beleidskader        13
3.1  Inleiding         13
3.2  Rijksbeleid         13
3.3  Provinciaal beleid        15
3.4  Gemeentelijk beleid        16

Hoofdstuk 4  Toetsing aan wijzigigingscriteria     20
4.1  Criterium 1         20
4.2  Criterium 2         21
4.3  Criterium 3         21
4.4  Criterium 4         22
4.5  Criterium 5         22

Hoofdstuk 5  Afweging omgevingsaspecten      24
5.1  Bedrijven en milieuhinder       24
5.2  Externe Veiligheid        25
5.3  Luchtkwaliteit         26
5.4  Verkeers- en parkeeraspecten       27
5.5  Geluid          28
5.6  Bodem          29
5.7  Ecologie         29
5.8  Archeologie en cultuurhistorie       32
5.9  Waterhuishoudkundige situatie       33
5.10  Duurzaamheid         33
5.11  M.e.r.-beoordeling        34

Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid       36
6.1  Economische uitvoerbaarheid       36
6.2  Grondexploitatie        36
6.3  Maatschappelijke uitvoerbaarheid       36

Hoofdstuk 7  Juridische vormgeving       37
7.1  Inleiding         37
7.2  Toelichting op de bestemmingen       37

Bijlagen          39
Bijlage 1  Verkennend bodemonderzoek      40
Bijlage 2  Akoestisch onderzoek       97
Bijlage 3  Watertoets        115

2  wijzigingsplan "Hofweg 5 te Ilpendam" (ontwerp)



 wijzigingsplan Hofweg 5 te Ilpendam

Bijlage 4  Ecologische quickscan        118

wijzigingsplan "Hofweg 5 te Ilpendam" (ontwerp)  3



 wijzigingsplan Hofweg 5 te Ilpendam

4  wijzigingsplan "Hofweg 5 te Ilpendam" (ontwerp)



 wijzigingsplan Hofweg 5 te Ilpendam

Toelichting

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Het doel voor het plangbeid aan de Hofweg 5 te Ilpendam is via een wijzigingsplan de voorgenomen 
ontwikkeling vast te leggen. Ter plaatse van de Hofweg 5 in Ilpendam is momenteel een woonhuis en 
bestaande erfbebouwing wat oorsprongkelijk bedrijfsbebouwing is gesitueerd. De wens bestaat echter 
om de bestaande woning en erfbebouwing te slopen en hiervoor in de plaats een stolpwoning en 
bijgebouw te realiseren. De ontwikkeling van een stolpwoning is niet passend binnen het geldende 
bestemmingsplan 'Buitengebied Waterland 2013'. De gemeente wil aan de beoogde herontwikkeling 
meewerken via een wijzigingsplan. Dit wijzigingsplan voorziet in een passende bestemmingsregeling voor 
het plangebied.

Figuur 1.1: bestaande situatie 

1.2  Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Hofweg 5 te Ilpendam. De locatie is gelegen ten oosten van de kern 
van Ilpendam. Het perceel bestaat momenteel uit het bestaande woonhuis, de bestaande erfbebouwing 
(kassen en loodsen) en een theehuisje. Ten behoeve van de ontwikkeling wordt het bestaande woonhuis, 
de bestaande erfbebouwing en het theehuisje gesloopt.
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Figuur 1.2: plangebied globaal (bron: www.google.nl/maps) 

Figuur 1.3: plangebied (bron: www.google.nl/maps)

1.3  Vigerend bestemmingsplan

Het plangebied is gelegen in het bestemmingsplan 'Buitengebied Waterland 2013' en 'Waterland - 
Parapluplan 2018'. Het heeft de bestemming ''Wonen'' en de dubbelbestemmingen 'Waarde - 
Aardkundig' en 'Waarde - Archeologie 5'. 

De voor "wonen" aangewezen gronden zijn bestemd voor woonhuizen met bijbehorende bouwwerken 
al dan niet in combinatie met beroepsbeoefening aan huis c.q. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, 
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mantelzorg en kleinschalig toeristisch overnachten. Onder kleinschalig toeristisch overnachten wordt 
verstaan: 'Het bieden van kortstondige overnachtingsmogelijkheden. Een of meerdere zelfstandige recreatieve verblijfsruimten 
in een gebouw en/of in een bijbehorend bouwwerk wordt hier ook onder verstaan'. 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen geldt dat per bestemmingsvlak ten hoogste één hoofdgebouw 
wordt gebouwd. De inhoud van een hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 600 m3. De goothoogte van 
een hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 6,00 m. De dakhelling van een hoofdgebouw bedraagt ten 
minste 30º en ten hoogste 60º. De bouwhoogte van een hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 10,00 m. 

Figuur 1.5: uitsnede verbeelding, projectlocatie t.p.v. geel vlak (bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 

De inhoud van de beoogde woning is groter dan 600 m3 en derhalve in strijd met het vigerende 
bestemmingsplan. Daarnaast dient, aangezien een stolp wordt gerealiseerd, de bestemming "Wonen - 
Stolp" opgenomen te worden.  

In artikel 27.7 van het vigerende bestemmingsplan zijn verschillende wijzigingsbevoegdheden 
opgenomen. Indien het bestaande woonhuis wordt vervangen door een nieuw woonhuis in de vorm 
van een stolp, is artikel 27.7.2 van toepassing. Deze wijzigingsbevoegdheid houdt in dat burgemeester en 
wethouders het plan kunnen wijzigen in die zin dat de bestemming 'Wonen' wordt gewijzigd in de 
bestemming 'Wonen - Stolp', inclusief het leggen van een bouwvlak, mits:

a. na toepassing van de wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 28 van overeenkomstige toepassing 
zijn, waarbij de inhoud van de stolp ten hoogste 900 m³ en de goot- en bouwhoogte respectievelijk 
ten hoogste 6,00 en 10,00 m bedraagt;

b. de omvang van het bestaande perceel ten minste 1.000 m² bedraagt en het perceel solitair gelegen is;
c. het bestaande woonhuis geen rijksmonument is of niet is aangeduid als karakteristiek pand;
d. deze wijziging wordt toegepast indien ter plaatse het bestaande woonhuis wordt vervangen door 

een nieuw woonhuis in de vorm van een stolp;
e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de landschappelijke 

en cultuurhistorische waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

In Hoofdstuk 4 van voorliggend wijzigingsplan wordt onderbouwd dat met de ontwikkeling wordt 
voldaan aan de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid. 
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1.4  Opbouw wijzigingsplan

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

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het plan. Hierbij wordt ingegaan op de ruimtelijke 
en functionele aspecten van het plan. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een beschrijving gegeven van de 
relevante beleidskaders. In hoofdstuk 4 wordt getoetst aan de wijzigingsvoorwaarden. In hoofdstuk 5 
vindt vervolgens een afweging omtrent de omgevingsaspecten plaats. 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. Een juridische beschrijving van het plan is gegeven in hoofdstuk 
7. In dit hoofdstuk wordt onder andere ingegaan op de toekomstige bestemming. 
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Hoofdstuk 2  Beschrijving initiatief

2.1  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. 

2.2  Ruimtelijke structuur

Ilpendam is ontstaan als ontginningsnederzetting op de plaats waar een dam werd gelegd in het riviertje 
De Ilp. Ilpendam is onderverdeeld in drie deelgebieden, te weten de oude kern, de uitbreidingswijk en 
de lintbebouwing aan de Monnickendammerrijweg. De dorpskern van Ilpendam ligt ingeklemd tussen 
de oude loop van het Noord-Hollands Kanaal en de Purmerringvaart. Beide wateren komen in de oude 
kern samen en bepalen in belangrijke mate het beeld. De bebouwing rond de Hofweg 5 te Ilpendam 
maakt echter geen deel uit van de dorpskern, maar van een dijklint. 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 aanwezig. De opbouw 
is voor de erven vergelijkbaar 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. 

De huidige situatie is op onderstaande afbeelding weergeven. De toegangsweg leidt tot het erf met 
bebouwing. De woning is gelegen aan de dijk.  
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Figuur 2.1: huidige situatie (bron: W3 Architecten en Ingenieurs BV) 

2.3  Toekomstige situatie plangebied

In de toekomstige situatie wordt een stolpwoning met bijbehorend bouwwerk gerealiseerd. 

Voor de beoogde stolpwoning wordt de bestaande locatie van de kassen aangehouden. De stolpwoning 
heeft een oppervlakte van circa 160 m². De maximale bouwhoogte bedraagt 9,75 meter en de 
goothoogte bedraagt 3,2 meter. De dakhelling bedraagt 45º. De bestaande inrit blijft behouden. Op het 
terrein worden vier parkeerplaatsen gerealiseerd.
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Figuur 2.2: voor-, linker-, achter- en rechterzijgevel (bron: W3 Architecten en Ingeneurs B.V.) 

Figuur 2.3: doorsnede (bron: W3 Architecten en Ingenieurs B.V.)
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Figuur 2.4: toekomstige situatie (bron: W3 Architecten en Ingenieurs BV) 

Voor het bijbehorend bouwwerk (schuur van circa 100 m²) wordt losstaand van voorliggend 
wijzigingsplan, een omgevingsvergunning aangevraagd (binnenplanse afwijking). Voor de nieuwe inrit 
wordt tevens een omgevingsvergunning aangevraagd.
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Inleiding

In dit hoofdstuk worden enkel de voor de voorgenomen ontwikkeling relevante beleidspassages 
behandeld, aangezien in het moederplan "Buitengebied Waterland 2013" de beleidskaders reeds 
uitgebreid zijn beschreven. 

3.2  Rijksbeleid

3.2.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 vastgesteld. Met deze 
structuurvisie laat het Rijk de ruimtelijke ordening meer dan eerder het geval was over aan de provincies 
en gemeenten. Het Rijk heeft gekozen voor een selectieve inzet van rijksbeleid op 13 nationale belangen. 
Uitsluitend voor deze belangen is het Rijk direct verantwoordelijk en wil hier resultaten op boeken. 
Buiten de hieronder genoemde 13 belangen hebben de decentrale overheden beleidsruimte voor het 
faciliteren van ontwikkelingen:

Rijksvaarwegen;
Mainportontwikkeling Rotterdam;
Kustfundament;
Grote rivieren
Waddenzee en waddengebied;
Defensie;
Hoofdwegen en hoofdspoorwegen;
Elektriciteitsvoorziening;
Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen;
Ecologische hoofdstructuur;
Primaire waterkeringen buiten het kustfundament;
IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte);
Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 

Conclusie 
Het onderhavige plan houdt rekening met deze aspecten zoals hieronder verder wordt gemotiveerd. 

3.2.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is op 30 december 2011 in werking getreden en 
daarna meerdere malen geactualiseerd. 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. De rijksbelangen zullen veel directer doorwerken in 
gemeentelijke bestemmingsplannen. Dit moet leiden tot snellere besluitvorming en minder bestuurlijke 
drukte. Voor het overige hebben provincies en gemeenten de vrijheid om hun eigen belangen te bepalen 
en daar uitvoering aan te geven. 

Conclusie 
Dit wijzigingsplan raakt geen nationale ruimtelijke belangen. Het Barro heeft daardoor geen directe 
gevolgen voor het wijzigingsplan. 
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3.2.3  Ladder voor duurzame verstedelijking

De Ladder is als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) opgenomen. Het doel van de 
Ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale 
benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Met de Ladder wordt een zorgvuldige afweging en 
transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten nagestreefd. 

Wettelijk kader 
De Ladder voor duurzame verstedelijking is verankerd in het Bro. Artikel 1.1.1. definieert relevante 
begrippen:

bestaand stedelijk gebied: bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van 
wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende 
openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur;
stedelijke ontwikkeling: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van 
kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.

Artikel 3.1.6 van het Bro:

lid 2: de toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, 
bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die 
ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet 
binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.
Lid 3: indien in een bestemmingsplan als bedoeld in het tweede lid toepassing is gegeven aan artikel 
3.1.6, eerste lid, onder a of b, van de wet kan bij dat bestemmingsplan worden bepaald dat de 
beschrijving van de behoefte aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling en een motivering als bedoeld in 
het tweede lid eerst wordt opgenomen in de toelichting bij het wijzigings- of het uitwerkingsplan als 
bedoeld in dat artikel.
Lid 4: een onderzoek naar de behoefte als bedoeld in het tweede lid, heeft, in het geval dat het 
bestemmingsplan als bedoeld in het tweede lid, ziet op de vestiging van een dienst als bedoeld in 
artikel 1 van de Dienstenwet en dit onderzoek betrekking heeft op de economische behoefte, de 
marktvraag of de beoordeling van de mogelijke actuele economische gevolgen van die vestiging, 
slechts tot doel na te gaan of de vestiging van een dienst in overeenstemming is met een goede 
ruimtelijke ordening.

Toelichting op gebruik
De Ladder is in de Nota van Toelichting (Stb. 2017, 182) gemotiveerd: “Zowel voor nieuwe stedelijke 
ontwikkelingen binnen als buiten bestaand stedelijk gebied moet de behoefte worden beschreven. 
Uitgangspunt is dat met het oog op een zorgvuldig ruimtegebruik, een nieuwe stedelijke ontwikkeling in 
beginsel in bestaand stedelijk gebied wordt gerealiseerd. Indien de nieuwe stedelijke ontwikkeling 
voorzien wordt buiten het bestaand stedelijk gebied, dient dat nadrukkelijk te worden gemotiveerd in de 
toelichting. Tevens wordt de mogelijkheid geboden in het derde lid, om de toepassing van de Ladder 
door te schuiven naar het uitwerkings- of wijzigingsplan. De verwachting is dat de Ladder hierdoor 
beter hanteerbaar zal zijn, beter aansluit bij het geheel aan vereisten aan een toelichting bij 
bestemmingsplannen en tot minder onderzoekslasten zal leiden.” 

Relatie tot het bestemmingsplan 
De voorgenomen ontwikkeling is niet te typeren als een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Er is sprake van 
sloop/herbouw van één woning, op een locatie waar een woonbestemming vigerend is. De Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) heeft in haar overzichtsuitspraak over de 
Ladder voor duurzame verstedelijking geoordeeld dat de realisatie van elf woningen - of minder - niet is 
aan te merken als een stedelijke ontwikkeling in de zin van artikel 1.1.1, eerste lid, onder i, Bro 
(ECLI:NL:RVS:2017:1724).  

Conclusie 
De ontwikkeling van een stolpwoning kan derhalve niet aangemerkt worden als een nieuwe stedelijke 
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ontwikkeling. De Ladder voor duurzame verstedelijking hoeft op basis van het Rijksbeleid in 
onderhavige situatie daarom niet doorlopen te worden. 

3.3  Provinciaal beleid

3.3.1  Structuurvisie 2040 (2010) en PRV

Op 16 februari 2010 is de provinciale ruimtelijke verordening Structuurvisie 2040 van de provincie 
Noord-Holland door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Provinciale Staten hebben op 21 juni 2010 de 
structuurvisie vastgesteld. De Structuurvisie is in 2015 voor het laatst bijgewerkt. 

In de structuurvisie beschrijft de provincie hoe en op welke manier ze met verschillende ontwikkelingen 
en keuzes omgaat en schetst ze hoe de provincie er in 2040 moet komen uit te zien. De Provincie speelt 
in op actuele dilemma's door mee te veranderen waar nodig, maar vooral ook door bestaande 
kwaliteiten verder te ontwikkelen. Noord-Holland moet aantrekkelijk blijven in wat het is: een diverse, 
internationaal concurrerende regio, in contact met het water en uitgaande van de kracht van het 
landschap. 

Naast de structuurvisie heeft de provincie een verordening vastgesteld waarin regels zijn opgenomen die 
de provinciale belangen beschermen. Deze regels zijn een uitwerking van de structuurvisie.

3.3.2  Provinciale Ruimtelijke Verordening

Bij de Structuurvisie hoort een Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV), die de regels stelt waaraan 
bestemmingsplannen, wijzigings- en uitwerkingsplannen, beheersverordeningen en (tijdelijke) 
omgevingsvergunningen waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan dienen te voldoen. In 
tegenstelling tot de Structuurvisie Noord-Holland 2040 is de verordening bindend. De PRV wordt 
regelmatig aangepast naar aanleiding van nieuwe wetgeving en/of provinciaal beleid. 

De PRV omschrijft 'bestaand stedelijk gebied' als volgt: een gebied als bedoeld in artikel 1.1.1 eerste lid 
onder h, van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In het Bro wordt onder bestaand stedelijk gebied 
verstaan: een bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, 
detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en 
infrastructuur. 

In onderstaande tabel wordt het wijzigingsplan getoetst aan de relevante artikelen van de provinciale 
verordening (PRV). 

Artikel Uitleg artikel Conclusie

5c lid 1 Een bestemmingsplan maakt een 
kleinschalige ontwikkeling buiten bestaand 
stedelijk gebied uitsluitend mogelijk binnen 
een bestaand bouwblok dat al voorziet in 
een stedelijke functie. Het aantal woningen 
mag hierbij niet toenemen.

De stolpwoning wordt gerealiseerd 
binnen de bestaande woonbestemming. 
In de huidige situatie is ter plaatse van de 
beoogde locatie, bedrijfsbebouwing en 
een woning aanwezig. Deze bebouwing 
wordt gesloopt ten behoeve van de 
voorgenomen ontwikkeling. Daar komt 
nog bij dat het aantal woningen niet 
toeneemt.
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Artikel 
8

In het bestemmingsplan dient te worden 
aangegeven hoe rekening wordt gehouden 
met aardkundige waarden.

Ten behoeve van de bescherming van 
aardkundige waarden is de 
dubbelbestemming 'Waarde - 
Aardkundig' overgenomen in het 
wijzigingsplan. 

Artikel 
24

De verordening bepaalt dat voor gebieden 
die vallen binnen de begrenzing van 
bufferzones verdere verstedelijking in de 
vorm van nieuwe bebouwing niet mogelijk 
is.

De voorgenomen ontwikkeling behelst 
de sloop van de bestaande woning en 
bedrijfsbebouwing en de realisatie van één 
stolpwoning. De bebouwing neemt in 
feite af. Hierdoor is geen sprake van 
verstedelijking in de bufferzone.   

Artikel 
25

Een bestemmingsplan dat betrekking heeft 
op het weidevogelleefgebied, voorziet 
onder andere niet in de mogelijkheid voor 
nieuwe bebouwing.

Het projectgebied is niet gelegen in het 
weidevogelleefgebied. Er vindt geen 
aantasting plaats aan het 
weidevogelleefgebied. Dit wordt nader 
gemotiveerd in paragraaf 5.7.

Artikel 
32

Een bestemmingsplan voorziet niet in 
bestemmingen en regels die het bouwen of 
opschalen van een 
of meer windturbines mogelijk maken.

In dit wijzigingsplan zijn geen bestaand 
windturbines of 
bebouwingsmogelijkheden voor nieuwe 
windturbines opgenomen.  

Conclusie
Door rekening te houden met de relevante provinciale belangen is het wijzigingsplan in lijn met het 
provinciale beleid en treden er geen belemmeringen op voor de vaststelling van dit wijzigingsplan. 

3.4  Gemeentelijk beleid

3.4.1  Bestemmingsplan Buitengebied Waterland 2013

De gemeente Waterland heeft haar beleid voor het landelijk gebied vastgelegd in het bestemmingsplan 
"Buitengebied Waterland 2013", zoals vastgesteld op 27 november 2014. In dit bestemmingsplan is het 
gemeentelijk beleid reeds uitgebreid aan bod gekomen. Derhalve wordt enkel ingegaan op recentere 
beleidsnota's. 

3.4.2  Waterland - Parapluplan 2018

Met het Parapluplan 2018 worden enkele ondergeschikte aanpassingen van diverse geldende 
bestemmingsplannen en wijzigingsplannen in de gemeente Waterland doorgevoerd. Dit zogeheten 
paraplubestemmingsplan (hierna: parapluplan) is een herstelbestemmingsplan dat een doorwerking heeft 
op alle onderliggende vastgestelde en van toepassing verklaarde bestemmingsplannen en 
wijzigingsplannen. Het doel van het parapluplan is:

om de geldende bestemmingsplannen en wijzigingsplannen van de gemeente Waterland in 
overeenstemming te brengen met de verplichting die volgt uit de Reparatiewet BZK 2014;
ter reparatie van omissies in de toelichting, regels en verbeelding van geldende bestemmingsplannen 
en wijzigingsplannen, en;
ter verwerking van beleidswijzigingen in geldende bestemmingsplannen en wijzigingsplannen.
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3.4.2.1  Generatiewonen

Onder 'generatie' wordt verstaan: "In het kader van het samenwonen van één of meer generaties in een 
bestaande (bedrijfs)woning of woonschip en/of in daarbij behorende bijbehorende bouwwerken, zodat 
de (zorg)taken in familieverband met elkaar kunnen worden gedeeld, wordt onder deze generaties 
verstaan: (over)grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen". 

Dit begrip is in het parapluplan opgenomen en geldt voor alle ruimtelijke plannen als genoemd in 
paragraaf 1.2. Aan alle ruimtelijke plannen is verder een algemeen gebruiksverbod op het punt van 
generatiewonen toegevoegd. Daarbij is uitgegaan van de volgende regeling: “tot een gebruik, strijdig met 
de bestemmingsregels, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van een bestaande (bedrijfs)woning of 
een bestaand woonschip en/of in daarbij behorende bijbehorende bouwwerken voor meer dan één 
huishouden, anders dan hetgeen waarvoor in het verleden planologische medewerking is verleend”. 

Het generatiewonen wordt daarop bij recht toegestaan via een regeling in het specifieke artikel 'Algemene 
gebruiksregels' van hoofdstuk 3 'Algemene regels'. De regeling voor het generatiewonen heeft 
doorwerking op alle ruimtelijke plannen als genoemd in paragraaf 1.2 die een (bedrijfs)woning of een 
woonschip mogelijk maken. Aan het generatiewonen is een aantal voorwaarden verbonden. De regeling 
wordt als volgt: 

Ten aanzien van het generatiewonen geldt dat een bestaande (bedrijfs)woning of een bestaand 
woonschip en/of daarbij behorende bouwwerken mogen worden gebruikt ten behoeve van het 
samenwonen van generaties, mits:

de (bedrijfs)woning of het woonschip niet wordt gesplitst;
de samenwonende generaties daadwerkelijk hun hoofdverblijf (ook volgens de Basisregistratie 
Personen) op het desbetreffende adres te hebben;
het karakter van de bestaande (bedrijfs)woning of het bestaande woonschip als hoofdgebouw 
behouden blijft;
het gebruik van bijbehorende bouwwerken als verblijfsruimte in overeenstemming is met het 
bepaalde in het geldende Bouwbesluit;
geen extra huisnummer(s)/postadres(sen) worden toegestaan, en;
de ontsluiting van een bewoond bijbehorend bouwwerk plaatsvindt via de ontsluiting van de 
bestaande (bedrijfs)woning of het woonschip waartoe het bijbehorend bouwwerk behoort. 

Bij generatiewonen wordt in planologische zin geen extra woning of woonschip toegevoegd. Dat wordt 
gewaarborgd door de voorwaarden onder punt 1 en punt 5. 

De voorwaarden onder punt 2 en 5 waarborgen dat de samenwonende generaties ook daadwerkelijk 
op het adres wonen waar het generatiewonen is toegestaan. Zij dienen daar hun hoofdverblijf te hebben. 
Het hebben van een hoofdverblijf blijkt uit het feit dat de samenwonende generaties zich op het adres 
hebben ingeschreven op basis van de Wet Basisregistratie Personen. De inschrijving wordt opgenomen in 
de Basisregistratie Personen. 

De voorwaarde onder punt 3 ziet toe op de ruimtelijke uitstraling van een (bedrijfs)woning of 
woonschip. De ruimtelijke uitstraling moet gericht blijven op het wonen in een (bedrijfs)woning of 
woonschip. 

Als een bijbehorend bouwwerk wordt benut voor het generatiewonen, dan moet in elk geval zijn 
voldaan aan de vereisten van het geldende Bouwbesluit. Er moet worden aangesloten bij de ontsluiting 
van de bestaande (bedrijfs)woning of het woonschip waartoe het bijbehorend bouwwerk behoort.
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3.4.2.2  Parkeren en laden en lossen

In het parapluplan is een algemene uniforme regeling voor parkeren en laden en lossen opgenomen. 

Het parapluplan maakt tevens gebruik van artikel 3.1.2 lid 2a Besluit ruimtelijke ordening (Bro), dat sinds 
1 november 2014 is opgenomen in het Bro. Op grond van dit artikel kan een juridische koppeling 
worden gemaakt met een vastgestelde beleidsregel. Daarnaast zal in de regels van het parapluplan 
worden bepaald dat een eventuele opvolgende beleidswijziging ook van toepassing is. Ook dit past 
binnen de reikwijdte van artikel 3.1.2 lid 2a Bro. 

Voor wat betreft de inhoudelijke regeling in het parapluplan wordt aangesloten bij de uitspraken van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 9 september 2015 nr. 201410585/1/R6 en 8 maart 2017 
ECLI:NL:RVS:2017:607, waarin door de Afdeling is aangegeven waar een parkeerregeling aan moet 
voldoen. 

De regeling is van toepassing op omgevingsvergunningen voor het bouwen en het gebruik, die worden 
verleend op basis van de ruimtelijke plannen die deel uitmaken van het parapluplan. Daarnaast is de 
regeling van toepassing op alle binnenplanse afwijkingsmogelijkheden en de wijzigingsbevoegdheden die 
deel uitmaken van de in paragraaf 1.2 genoemde ruimtelijke plannen.

3.4.3  Welstandsbeleid

De eisen van de welstandscommissie staan opgeschreven in de Nota uiterlijk van bouwwerken 
Waterland 2018. Voorgenomen locatie ligt binnen 'Landelijk gebied'. Dit gebied kenmerkt zich als een 
'normaal' beoordelingsniveau. Voor het landelijk gebied is het bijzondere beoordelingsniveau van 
toepassing. Uitgangspunt is het behouden van en waar mogelijk versterken van de landschappelijke 
karakteristieken. Het aanwijzen als bijzonder gebied heeft tot doel het behoud en versterken van de 
landschappelijk kwaliteiten te stimuleren, en niet om de gebruiksmogelijkheden te beperken. 

De meeste gebouwen in het landelijke gebied maken deel uit van een lint. Karakteristiek zijn de 
stolpboerderijen op een erf, omgeven door bomen. Het stolpensilhouet is goed te ervaren vanuit het 
open weidelandschap. Behalve de vele stolpboerderijen komen ook veel vrijstaande woningen uit de 
jaren zestig voor. De oudere agrarische gebouwen (boerderijen en tuinderswoningen) zijn over het 
algemeen zorgvuldig en karakteristiek gedetailleerd (dorpels, lateien, vensterbanken, glasroeden). Het 
materiaalgebruik is voor de gevels overwegend steen en voor de kozijnen hout. Het kleurgebruik is 
traditioneel. De recentere bouw is doorgaans sober gedetailleerd. 

Kernkwaliteiten

Openheid en ruimtebeleving van het waterrijke weidelandschap met lange zichtlijnen;
Afwisselende verkavelingsrichting en oude stroomgeulen en meren (aeën en dieën) zorgen voor een 
gevarieerd landschap;
Herkenbaarheid van cultuurhistorisch waardevolle landschapsstructuren; het veenweidelandschap het 
kleipolderlandschap en het kleinschalige droogmakerijenlandschap;
Voormalig zeeklei eiland Marken (nu schiereiland);
Karakteristieke stolpboerderijen en kaakbergen met herkenbaar silhouetten;
Landelijke linten.

Ambities

Behouden van de landschappelijke karakteristieken waaronder de bebouwingslinten, 
verkavelingspatroon, de vele stolpboerderijen en het open waterrijke weidelandschap met sloten, 
meren en grasland;
Herkenbaar houden van voor regio kenmerkende en traditionele bebouwing, waaronder stolpen;
Zorgvuldige inpassing van nieuwe agrarische bedrijfsbebouwing en andere ruimtelijke 
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ontwikkelingen binnen de bestaande ontginningsstructuur;
Bescherming van natuurwaarde en ecologische verbindingszones/-structuren;
Stimuleren van ingrepen ten behoeve van duurzame energieopwekking en -besparing. Staldaken zijn 
uitermate geschikt voor zonnepanelen.

Conclusie
Bij het opstellen van het ontwerp is rekening gehouden met de uitgangspunten uit de Nota uiterlijk van 
bouwwerken Waterland 2018. 
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Hoofdstuk 4  Toetsing aan wijzigigingscriteria

Om gebruik te kunnen maken van de wijzigingsbevoegdheid, zijn in artikel 27.2 van het vigerende 
bestemmingsplan een aantal criteria opgenomen waar aan voldaan dient te worden. In dit hoofdstuk 
wordt het initiatief getoetst aan deze criteria.

4.1  Criterium 1

Na toepassing van de wijzigingsbevoegdheid zijn de regels van artikel 28 van overeenkomstige toepassing, waarbij de inhoud 
van de stolp ten hoogste 900 m³ en de goot- en bouwhoogte respectievelijk ten hoogste 6,00 m en 10,00 m bedraagt. 

Zoals blijkt uit onderstaand figuur, wordt voldaan aan criterium 1. De maximale bouwhoogte bedraagt 
9,75 meter. De nokhoogte (3,2 meter) voldoet tevens. De inhoud van de stolp, is circa 780 m³. Aan 
criterium 1 wordt voldaan.

Afbeelding 4.1: doorsnede (bron: W3 Architecten en Ingenieurs B.V.)
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4.2  Criterium 2

De omvang van het bestaande perceel ten minste 1.000 m² bedraagt en het perceel solitair gelegen is. 

Figuur 4.2: huidige situatie (bron: W3 Architecten en Ingenieurs BV) 

Het perceel is solitair gelegen. Enkel de te slopen bebouwing bedraagt 873 m², het gehele perceel is circa 
1.400 m². 

4.3  Criterium 3

Het bestaande woonhuis geen rijksmonument is of niet is aangeduid als karakteristiek pand. 

De projectlocatie (Hofweg 5) is geen rijksmonument en is niet aangeduid als karakteristiek pand. 
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4.4  Criterium 4

Deze wijziging wordt toegepast indien ter plaatse het bestaande woonhuis wordt vervangen door een nieuw woonhuis in de 
vorm van een stolp. 

Het perceel bestaat momenteel uit het bestaande woonhuis, de bestaande bebouwing (kassen en loodsen) 
en een theehuisje. Ten behoeve van de ontwikkeling wordt het bestaande woonhuis, de bestaande 
bebouwing en het theehuisje gesloopt. Daarvoor in de plaats wordt een stolpwoning met bijbehorend 
bouwwerk gerealiseerd. Voor het bijbehorend bouwwerk wordt gebruik gemaakt van de binnenplanse 
afwijking die is opgenomen in het moederplan. Aan criterium 4 wordt voldaan. 

4.5  Criterium 5

Geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de landschappelijke en cultuurhistorische 
waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

Straat- en bebouwingsbeeld
Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling, wordt de bestaande woning en bedrijfsbebouwing 
gesloopt. Daarvoor in de plaats wordt een stolpwoning gerealiseerd. Voor het bijbehorend bouwwerk 
(100 m²) wordt gebruik gemaakt van de binnenplanse afwijking die is opgenomen in het vigerende 
bestemmingsplan. In totaal neemt het aantal m² aan bebouwing af. In de huidige situatie is 873 m² aan 
bebouwing aanwezig, terwijl in de nieuwe situatie 261 m² aan bebouwing aanwezig zal zijn. 

Gebruiksmogelijkheden aangrenzende gronden
De aangrenzende gronden betreffen voornamelijk agrarische gronden zonder bouw- en 
gebruiksmogelijkheden. Deze gronden worden niet gehinderd als gevolg van de realisatie van de 
stolpwoning. Dit wordt nader gemotiveerd in paragraaf 5.1. Een woning brengt geen hinder met zich 
mee ten opzichte van andere woningen. De dichtstbijzijnde woning, aan de Hofweg 4, zal derhalve geen 
hinder ondervinden als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling. 

Landschappelijk en cultuurhistorische waarden 
De meeste gebouwen in het landelijke gebied maken deel uit van een lint. Karakteristiek zijn de 
stolpboerderijen op een erf, omgeven door bomen. In de gemeente Waterland komen veel 
stolpboerderijen voor. De stolp is een piramidevormige boerderijtype die specifiek voorkomt in 
Noord-Holland vanaf de 16e eeuw. Tot in de 20e eeuw zijn stolpboerderijen gebouwd. De stolp dankt 
zijn kenmerkende vorm aan het hooihuis (de ‘tas’) in het midden, met vier stijlen op de hoeken die het 
piramidevormige dak dragen. Om de tas heen liggen de stallen en de dars (de ruimte waar de wagens 
ingereden konden worden en het vee naar binnen werd gevoerd). Het woonhuis is vaak in het 
hoofdvolume geïntegreerd en soms, voor een beperkt gedeelte, als een apart volume tegen de stolp 
aangeschoven. De darsdeur (grote schuurdeur) is aangebracht binnen het volume waardoor een 
verhoging in het schuine dak ontstaat. In de gemetselde buitenwanden van de stolp zitten ter plaatse van 
de dars en de stallen kleine(re) vensters. Het dak is bedekt met dakpannen. De stolp is, althans visueel, 
een zeer compact boerderijtype. Alle functies zitten in principe onder een dak.  Het stolpensilhouet is 
goed te ervaren vanuit het open weidelandschap. Kernkwaliteiten van het landelijk gebied zijn onder 
andere openheid en ruimtebeleving, karakteristieke stolpboerderijen en landelijke linten. Deze 
kernkwaliteiten worden in de Nota uiterlijk van bouwwerken Waterland 2018 vertaald in ambitites. De 
ambities zijn onder andere het herkenbaar houden en het behouden van voor de regio kenmerkende 
traditionele bebouwing, waaronder stolpen. 

Het nieuwe bouwplan, de realisatie van een stolp op een boerenerf, past binnen de kernkwaliteiten en 
ambities van het landelijk gebied. Het initiatief sluit aan bij het karakteristieke beeld van het gebied en 
versterkt het beeld ten op zichte van de huidige situatie. 
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Afbeelding 4.3: Huidige situatie bezien vanaf de Hofweg
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Hoofdstuk 5  Afweging omgevingsaspecten

In dit hoofdstuk wordt de voorgenomen ontwikkeling aan de relevante omgevingsaspecten getoetst. 

5.1  Bedrijven en milieuhinder

Een goede ruimtelijke ordening voorziet in het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar door 
milieubelastende activiteiten. Sommige activiteiten die in een bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt, 
veroorzaken milieubelasting voor de omgeving. Andere activiteiten moeten juist beschermd worden 
tegen milieubelastende activiteiten. Door bij nieuwe ontwikkelingen voldoende afstand in acht te nemen 
tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen) worden 
hinder en gevaar voorkomen en wordt het voor bedrijven mogelijk gemaakt zich binnen aanvaardbare 
voorwaarden te vestigen. 

Voor het bepalen van de milieuzonering is gebruikgemaakt van de geactualiseerde handreiking (maart 
2009): Bedrijven en milieuzonering (het zogenoemde groene boekje) van de VNG. De projectlocatie is 
gelegen in het landelijk gebied van de gemeente Waterland. Derhalve is sprake van 'een rustige 
woonwijk'. Deze richtafstanden zijn dan ook van toepassing.

Afbeelding 5.1 richtafstanden per milieucategorie

Relatie tot het plangebied
Het plangebied ligt in het landelijk gebied en wordt omringd door agrarische cultuurgrond. In de buurt 
van het plangebied bevindt zich geen bedrijvigheid. Ter plaatse is agrarisch grondgebruik op de wijze 
van  veehouderij, akker- en vollegrondstuinbouw, fruitteelt, sierteelt en wisselteelt van bloembollen 
toegestaan. Met het planvoornemen wijzigt de ligging het bouwvlak, maar worden geen nieuwe 
(hindergevoelige) functies mogelijk gemaakt. De situatie omtrent bedrijfshinder blijft in het plangebied 
daarom ongewijzigd. Het dichtstbij het plangebied gelegen agrarische bedrijf bevindt zich aan de 
Hofweg 4. Dit agrarisch bedrijfsperceel ligt aan de overzijde van de Hofweg, op een afstand van meer 
dan 50 meter ten zuiden van het plangebied. Voor akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsbebouwing) 
(SBI-2008 011, 012, 013) geldt een maximale richtafstand van 30 meter voor geluid. 

Conclusie 
Aan de richtafstand wordt voldaan, waardoor het aspect bedrijven en milieuzonering geen belemmering 
vormt voor de uitwerking van de wijzigingsbevoegdheid.
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5.2  Externe Veiligheid

Externe veiligheid heeft betrekking op de gevaren die mensen lopen als gevolg van aanwezigheid in de 
directe omgeving van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Er kan onderscheid 
worden gemaakt tussen inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden bewaard en/of bewerkt, 
transportroutes waarlangs gevaarlijke stoffen worden vervoerd en ondergrondse buisleidingen. De aan 
deze activiteiten verbonden risico's moeten tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijven. 

Het wettelijk kader voor risicobedrijven is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) 
en voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Normen voor 
ondergrondse buisleidingen is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 

Bij de beoordeling van de externe veiligheidssituatie zijn twee begrippen van belang: 

Plaatsgebonden risico (PR): 
Risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar dat 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 betrokken is. Aan het PR is een 
wettelijke grenswaarde verbonden die niet mag worden overschreden. Het PR wordt 'vertaald' als een 
risicocontour rondom een risicovolle activiteit, waarbinnen geen kwetsbare objecten (bijvoorbeeld 
woningen) mogen liggen. 

Groepsrisico (GR): 
Cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1.000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg 
van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen die 
inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Rondom een risicobron wordt een invloedsgebied 
gedefinieerd, waarbinnen grenzen worden gesteld aan het maximaal aanvaardbaar aantal personen, de 
zogenaamde oriëntatiewaarde (OW). Dit is een richtwaarde, waarvan het bevoegd gezag, mits afdoende 
gemotiveerd door middel van een verantwoordingsplicht, kan afwijken. De verantwoordingsplicht geldt 
voor elke toename van het GR. 

Het Ipo (Interprovinciaal overleg) heeft een professionele risicokaart ontwikkeld waarop verschillende 
risicobronnen en risico-ontvangers zijn aangegeven. Op de professionele risicokaart staan gegevens die 
met risico te maken hebben, zoals risicoveroorzakende bedrijven (inrichtingen) die gevaarlijke stoffen 
gebruiken, produceren of opslaan en ook het vervoer/transport van grote hoeveelheden gevaarlijke 
stoffen. Gevaarlijke stoffen zijn in dit geval stoffen die een schadelijke invloed hebben op de gezondheid 
en het milieu. 

Relatie met het plangebied
Het plangebied is niet gelegen in de nabijheid van een buisleiding en/ of transportroute van gevaarlijke 
stoffen over weg, spoor of water. Op onderstaande risicokaart is wel een gevaarlijke inrichting zichtbaar. 
Het betreft een bovengrondse tank met propaan of een ander vloeibaar gemaakt brandbaar gas (4900 
liter). De tank heeft een risioafstand van 10 meter. De tank is op meer dan 800 meter afstand gelegen 
van de projectlocatie, waardoor deze geen belemmering vormt.
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Afbeelding 5.2: de risicokaart (www.nederland.risicokaart.nl) 

Conclusie
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling 

5.3  Luchtkwaliteit

In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn de luchtkwaliteitseisen opgenomen. Daarnaast zijn er 
luchtkwaliteitseisen opgenomen in het Besluit niet in betekende mate bijdragen (Besluit NIBM) en de 
bijbehorende ministeriële Regeling niet in betekende mate bijdragen (Regeling NIBM). 

AMvB 'niet in betekenende mate'
In het Besluit  NIBM en de bijbehorende ministeriële Regeling NIBM zijn de uitvoeringsregels vastgelegd 
die betrekking hebben op het begrip NIBM. In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van 
gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate 
bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor 
het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, 
bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan maken dat het geplande project NIBM bijdraagt, kan 
toetsing van de luchtkwaliteit achterwege blijven. 

De definitie van 'niet in betekende mate' is 3% van de grenswaarde voor NO2 en PM10. De 3% komt 
overeen met 1,2 microgram/m3 (µg/m3). Als een project voor één stof de 3%-grens overschrijdt, dan 
verslechtert het project 'in betekenende mate' de luchtkwaliteit. De 3%-norm is in de Regeling niet in 
betekenende waarde uitgewerkt in concrete voorbeelden, waaronder: 

woningbouw: 1.500 woningen netto bij één ontsluitende weg en 3.000 woningen bij twee 
ontsluitende wegen;
kantoorlocaties: 100.000 m2 brutovloeroppervlak bij één ontsluitende weg en 200.000 m2 
brutovloeroppervlak bij twee ontsluitende wegen.

In onderhavig geval is sprake van de realisatie van één woning. In feite is sprake van vervanging, nu de 
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bestaande woning en de bestaande bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. De realisatie van één woning is 
ver beneden de grens van 3.000 woningen, waardoor op basis van het bovenstaande kan worden 
geconcludeerd dat het project niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit. 

Achtergrondconcentraties 
Op www.atlasleefomgeving.nl (geraadpleegd op 4 december 2018) is te zien dat nabij het plangebied de 
grootschalige achtergrondconcentraties in 2016 van stikstofdioxide NO2 15,56 µg/m3 , van fijnstof 
PM10 17,41 µg/m3 en van fijnstof PM2,5 10,05 µg/m3 zijn. De grenswaarde voor toetsing voor 
stikstofdioxide NO2 is 40 µg/m3, voor fijnstof PM10 is 40 µg/m3 en voor fijnstof PM2,5 is 25 µg/m3 
de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie. De concentraties van zowel fijn stof als 
stikstofdioxide zijn daarmee ruim onder de grenswaarden. 

Conclusie
Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 

5.4  Verkeers- en parkeeraspecten

In het kader van de herontwikkeling moet gekeken worden wat de verkeersgeneratie is, wat de 
parkeerbehoefte is en hoe de ontsluiting geregeld wordt van de nieuwe functie om voldoende 
parkeerplaatsen te waarborgen en ongewenste verkeerssituaties tegen te gaan. 

5.4.1  Parkeerbehoefte

In de huidige situatie is ter plaatse van het plangebied een woning en bedrijfsbebouwing aanwezig. Deze 
bebouwing wordt ten behoeve van de ontwikkeling gesloopt. Daarvoor in de plaats wordt een nieuwe 
stolpwoning gerealiseerd. Op basis van de C.R.O.W.-tool zijn in het landelijk gebied van de gemeente 
Waterland voor één vrijstaande koopwoning twee tot drie parkeerplaatsen benodigd. Op het perceel is 
voldoende ruimte om deze parkeervraag op te vangen. Op het perceel zijn vier parkeerplaatsen 
voorzien. Zie hiervoor tevens afbeelding 1.4 van voorliggend wijzigingsplan. 

In aanvulling op de C.R.O.W.-tool heeft  Waterland eigen parkeerbeleid. In artikel 5 van het Beleid 
Parkeerbehoefte, laad- en losruimte gemeente Waterland staat aangegeven dat voor de gemeente 
Waterland de gemiddelde parkeernorm gehanteerd wordt. Dit betekent een behoefte van 2,5 
parkeerplaatsen. Dit aantal wordt afgerond naar boven, waardoor 3 parkeerplaatsen benodigd zijn. In 
het beleidsstuk wordt ook een omreken tabel weergegeven, deze is hieronder opgenomen. 

Figuur 5.3: omrekenwaardes (bron: Beleid Parkeerbehoefte, laad- en losruimte gemeente Waterland)

Op basis van bovenstaande tabel, geldt voor een lange oprit zonder garage of carport een theoretisch 
aantal van 2 parkeerplaatsen per woning. Dit aantal wordt gelijk gesteld met 1,2 parkeerplaatsen 
(berekening aantal). In totaal worden vier parkeerplaatsen gerealiseerd op het perceel. Aan het 
aanvullende beleid van de gemeente Waterland wordt voldaan. 
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5.4.2  Verkeersgeneratie

Het project kent een verkeersaantrekkende werking als gevolg van het realiseren van de woning ter 
plaatse van het projectgebied. Op basis van de kencijfers van de C.R.O.W.-tool is de 
verkeersaantrekkende werking bepaald. Één vrijstaande woning in het buitengebied van de gemeente 
waterland heeft een verkeersaantrekkende werking van 8 motorvoertuigen per etmaal. Deze 
verkeersaantrekkende werking is goed op te vangen binnen de bestaande wegenstructuur. Hier komt bij 
dat sprake is van vervanging (sloop/nieuwbouw). 

5.4.3  Ontsluiting

De ontsluiting is geregeld middels de bestaande wegenstructuur. De locatie wordt ontsloten middels de 
Hofweg.

5.5  Geluid

De Wet geluidhinder legt in zijn algemeenheid de verplichting op om onderzoek te doen naar de waarde 
van de geluidsbelasting op geluidgevoelige bestemmingen, indien zij zijn gelegen binnen een geluidzone. 

Industrielawaai 
Het plangebied is niet gelegen in de zone van een industrieterrein. Industrielawaai vormt geen 
belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 

Spoorweglawaai 
Het plangebied is niet gelegen in de zone van een spoorweg. Spoorweglawaai vormt geen belemmering 
voor de voorgenomen ontwikkeling. 

Wegverkeerslawaai
Om de geluidbelasting op de gevels ten gevolge van het wegverkeerslawaai voor de bouw van de 
woning in kaart te brengen, is door VERSUS Bouwadvies een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De 
rapportage van 17 december 2018 is als bijlage bijgevoegd en de resultaten worden hieronder 
samenvattend beschreven.

Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat de toetsingswaarde vanwege de Hofweg maximaal 40 
dB bedraagt en vanwege de Herenweg maximaal 18 dB. De geluidbelasting voor beide wegen is lager 
dan de voorkeurgrenswaarde. Door de gemeente Waterland behoeft geen hogere grenswaarde te 
worden gevoerd.

Conclusie
Geluid vormt een belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.
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5.6  Bodem

Voor bodem en bodemverontreiniging is de Wet bodembescherming (Wbb) inclusief de aanvullende 
besluiten leidend. In de Wbb wordt een algemeen beschermingsniveau ingesteld voor de bodem ten 
aanzien van het voorkomen van nieuwe verontreiniging van de bodem. 

De Wbb geeft regels voor bodemverontreiniging, waarvan sprake is als het gehalte van een stof in de 
grond of in het grondwater de voor die stof geldende streefwaarde overschrijdt. Of een verontreiniging 
acceptabel is, hangt af van de aard van de verontreiniging en van de bestemming van de gronden. 

Om de bodemkwaliteit ter plaatse van het plangebied in kaart te brengen, is door Kwinfra een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De rapportage van 21 december 2018 wordt als bijlage 
bijgevoegd en de resultaten worden hieronder samenvattend beschreven. 

Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten kan een oordeel worden gegeven over de milieu 
hygiënisch kwaliteit van de bodem ter plaatse van onderhavige onderzoekslocatie. De zintuiglijk schone 
kleiige bovengrond ter plaatse van de boringen B03, B10 en B11 is ten hoogste lichte verontreinigd met 
kwik en PAK. De zintuiglijke schone venige bovengrond ter plaats van alle overige boringen is ten 
hoogste licht verontreinigd met koper, kwik en lood. De kleiige en zanderige ondergrond tot de 
maximale boordiepte van circa 2,5 m-mv zijn niet verontreinigd met de geanalyseerde parameters. 

Op basis van een indicatieve toetsing aan het besluit bodemkwaliteit valt de venige bovengrond in de 
klasse 'industrie'. De overige bodems vallen op basis van een indicatieve toetsing aan het besluit 
bodemkwaliteit in de klasse 'achtergrondwaarde'. 

Uit de toetsingsresultaten blijkt dat het grondwater uit PB07 ten hoogste licht is verontreinigd met 
barium en som xylenen. 

Uit het analysecertificaat 'asbest in plaatmateriaal' blijkt dat ter plaatse van proefgat G01 hechtgebonden 
Chrysotiel (10-15%) asbesthoudend materiaal (>20mm) aanwezig is. De lichte verontreinigingen in grond 
en grondwater zijn niet direct te relateren aan zintuiglijke bijmengingen of bedrijfsactiviteiten in het 
verleden. In de regio en naburige percelen zijn dergelijk verontreinigingen wel bekend en kunnen 
beschouwd worden als verhoogde achtergrondwaarden dan wel historische verontreinigingen. 

Gezien de aangetoonde lichte verontreinigingen in de bodem wordt de hypothese 'onverdacht' niet 
bevestigd. De onderzoeksresultaten geven een representatief beeld van de milieu hygiënisch 
bodemkwaliteit en mede gezien de aangetoonde mate van verontreiniging is er geen aanleiding tot het 
uitvoeren van aanvullend onderzoek (met uitzondering van de parameter asbest). 

Conclusie
Het aspect bodem vormt geen belemmering voor het wijzigingsplan.

5.7  Ecologie

Sinds 1 januari 2017 is één wet van toepassing die de natuurwetgeving in Nederland regelt: de Wet 
natuurbescherming. De wet ligt in de lijn van Europese wetgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn. De Wet natuurbescherming vervangt de Boswet, de Flora- en Faunawet en de 
Natuurbeschermingswet 1998. 

Wet natuurbescherming
Via de Wet natuurbescherming wordt de soortenbescherming en gebiedsbescherming geregeld. De 
soortenbescherming heeft betrekking op alle, in Nederland in het wild voorkomende zoogdieren, 
(trek)vogels, reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, libellen en vlinders, op enkele bijzondere en min 
of meer zeldzame ongewervelde diersoorten en op een honderdtal vaatplanten. Gebiedsbescherming 
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wordt geregeld middels de Natura 2000-gebieden. Daarnaast kan de provincie ervoor kiezen om een 
gebied aan te wijzen als bijzonder nationaal natuurgebied- of landschap of als Nationaal Natuurnetwerk 
(NNN). Welke soorten planten en dieren wettelijke bescherming genieten, is vastgelegd in de bijlage van 
de Wet natuurbescherming. Dat houdt in dat, bij planvorming, uitdrukkelijk rekening gehouden moet 
worden met gevolgen, die ruimtelijke ingrepen hebben, voor instandhouding van de beschermde 
soort. 

Nationaal Natuurnetwerk 
De term EHS werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP) van het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In 2013 veranderde de naam van Ecologische Hoofdstructuur 
naar Natuurnetwerk Nederland (NNN). NNN is een netwerk van gebieden in Nederland waar de 
natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden 
uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat 
van de Nederlandse natuur. NNN is tevens opgenomen in het streekplan van de provincie. Indien het 
projectgebied in of in de nabijheid van het NNN gelegen is, verlangt de provincie een 'nee-tenzij-toets'. 

In het kader van de herontwikkeling van het perceel is een ecologische quickscan uitgevoerd door Van 
der Goes en Groot. De quickscan van 21 november 2018 is als bijlage bijgevoegd en de resultaten 
worden hieronder samenvattend beschreven. 

Gebiedsbescherming
Het plangebied ligt op circa 1,5 kilometer afstand van het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, 
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske. Gezien deze afstand en de aard van de uit te voeren 
werkzaamheden worden op voorhand geen directe negatieve gevolgen verwacht van de plannen zoals 
licht, geluid of optische verstoring. Er hoeft hiernaar geen nadere toetsing uitgevoerd te worden. 

Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van het NNN, inclusief de zogenaamde verbindingszones 
die verschillende NNN-gebieden kunnen verbinden. Omdat de bebouwing vergelijkbaar blijft met 
huidige situatie kunnen geen negatieve effecten door de plannen op het NNN gebied optreden. De 
plannen hoeven verder niet getoetst te worden aan beschermde waarden binnen dit netwerk. 

Het gebied is niet begrensd als een bijzonder te beschermen weidevogelleefgebied of belangrijk 
weidevogelgebied. Er is geen negatief effect mogelijk op Weidevogelleefgebieden, een nadere toetsing is 
niet nodig. 
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Afbeelding 5.3 Ligging van het plangebied (rood omrand) ten opzichte van beschermde Weidevogelleefgebieden en NNN 

Soortbescherming 
Het onderzoeksgebied is in potentie geschikt voor beschermde soorten amfibieën, vogels, 
grondgebonden zoogdieren en vleermuizen. Gezien de uitgevoerde toetsing, zullen van de amfibieën en 
grondgebonden zoogdieren alleen ‘vrijgestelde’ soorten aanwezig zijn. Voor deze aangetroffen of 
verwachte ‘vrijgestelde’ soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd als werkzaamheden 
worden verricht in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. In het plangebied kunnen 
broedvogels met niet-jaarrond beschermde nesten 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 half maart tot half juli. 

Wel kunnen ter plaatse van de woning binnen het plangebied verblijvende vleermuizen voorkomen. 
Omdat negatieve effecten door de werkzaamheden niet uitgesloten zijn, is vervolgonderzoek naar 
voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van vleermuizen noodzakelijk. De sloop van de huidige woning 
zal plaatsvinden na realisatie van de nieuwe woning. Nader onderzoek naar vleermuizen zal worden 
afgerond voor aanvang van de sloop van de huidige woning. 

Voor de mogelijk aanwezige foeragerende vleermuizen in het plangebied wordt geen negatief effect 
verwacht van de ingreep omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een veel groter 
foerageergebied en in de naaste omgeving veel vergelijkbaar of beter biotoop aanwezig is. De 
vleermuizen kunnen derhalve gemakkelijk uitwijken. 

Conclusie 
Gezien de aard van de plannen, de reikwijdte daarvan en de locatie van het plangebied ten opzichte van 
beschermde gebieden zijn negatieve effecten op voorhand uit te sluiten. Nader vleermuizenonderzoek 
wordt afgerond voor aanvang van de sloop van de huidige woning. In de te slopen schuren zijn geen 
beschermde soorten aangetroffen. Vanuit het aspect ecologie is geen belemmering te verwachten.
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5.8  Archeologie en cultuurhistorie

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 bestemmingsplannen. Waar 
mogelijk moeten cultuurhistorische waarden worden behouden of versterkt. Cultuurhistorie is daarmee 
veelal een sturend onderdeel geworden in de ruimtelijke ordening. 

De provincie Noord-Holland heeft de Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie vastgesteld. De 
kaart is een geografische uitwerking van de Leidraad landschap en cultuurhistorie - die deel uitmaakt van 
de verordening - en een herziening van de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW). De Informatiekaart 
Landschap en Cultuurhistorie geeft onder andere informatie over landschapstypen, aardkundige 
waarden, cultuurhistorische objecten en historische dijken 

Relatie met het plangebied 

Archeologie
Op basis van het vigerende bestemmingsplan ''Buitengebied Waterland 2013'' heeft de projectlocatie de 
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 5'. 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. 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, 
archeologisch onderzoek zijn uitgevoerd. Aangezien de grondroerende werkzaamheden niet over een 
oppervlakte dan groter dan 10.000 m² plaatsvinden, is archeologisch onderzoek niet noodzakelijk. 

Aardkundig waardevolg gebied
Op basis van het vigerende bestemmingsplan ''Buitengebied Waterland 2013'' heeft de projectlocatie 
tevens de dubbelbestemming 'Waarde - Aardkundig'. De voor 'Waarde - Aardkundig' aangewezen 
gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, het 
herstel en de uitbouw van de aardkundige waarden. Tot strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend 
het dempen en/of graven van sloten en/of andere waterlopen en/of -partijen. Als gevolg van de 
projectplannen worden geen sloten of andere waterlopen gegraven of gedempt. De ontwikkeling zal niet 
leiden tot strijd met de dubbelbestemming 'Waarde - Aardkundig'. In het wijzigingsplan wordt de 
waarde 'Waarde - Aardkundig' overgenomen. 

Cultuurhistorie
Zoals reeds onder paragraaf 4.3 is toegelicht, is de projectlocatie niet aangewezen als rijks-, provinciaal- 
of gemeentelijk monument. Langs de Hofweg is enkel de woning aan de Hofweg 7 als provinciaal 
monument aangewezen. De voorgenomen ontwikkeling zal geen effecten hebben op de 
cultuurhistorische waarden van dit monument. 

Conclusie
Archeologie en cultuurhistorie vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 
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5.9  Waterhuishoudkundige situatie

Sinds 2003 is het doorlopen van de watertoets wettelijk verplicht voor alle ruimtelijke plannen en 
besluiten. Het doel van de watertoets is, om in overleg tussen de initiatiefnemer en de waterbeheerder 
aandacht te besteden aan de waterhuishoudkundige aspecten, zodat de waterhuishoudkundige 
doelstellingen worden gewaarborgd. De uitgangspunten voor het watersysteem dienen op een juiste 
wijze in het plan te worden verwerkt. 

Het plangebied ligt in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het 
hoogheemraadschap heeft samen met haar partners haar waterbeleid op lange termijn (Deltavisie) en op 
middellange termijn (Waterprogramma 2016-2021) opgesteld. In het Waterprogramma 2016-2021 zijn 
de programma's en beheerstaken van het hoogheemraadschap opgenomen met de programmering en 
uitvoering van het waterbeheer. Het programma is nodig om het beheersgebied klimaatbestendig te 
maken, toegespitst op de thema's waterveiligheid, wateroverlast, watertekort, schoon en gezond water en 
crisisbeheersing. Door het veranderende klimaat wordt het waterbeheer steeds complexer. Alleen door 
slim samen te werken is integraal en doelmatig waterbeheer mogelijk. Bij de ontwikkeling van het 
Waterprogramma is hieraan invulling gegeven door middel van een partnerproces en de ontwikkeling 
van gezamenlijke bouwstenen. 

Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2016. 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 beleidsregels 

Voorgenomen ontwikkeling betreft de sloop van de bestaande bebouwing (873 m²) en nieuwbouw van 
de stolpwoning (met bijbehorend bouwwerk). In de nieuwe situatie is sprake van 161 m² aan verhard 
oppervlakte vanwege de nieuwe stolpwoning. Voor het bijbehorende bouwwerk (100 m²) wordt een 
seperate planologische procedure doorlopen. De ontwikkeling heeft minimale gevolgen voor de 
waterhuishoudkundige situatie. De locatie is niet gelegen in een waterkeringszone of een ander 
beschermingsgebied. Tot slot worden nieuwe rioleringen en waterleidingen aangelegd conform de 
daarvoor geldende regels. Het gebruik van uitlogende materialen wordt voorkomen. 

Op 4 december 2018 is de digitale watertoets doorlopen. De resultaten van de digitale watertoets zijn 
terug te vinden in bijlagen. Uit de watertoets volgde dat de ontwikkeling een beperkte invloed op de 
waterhuishouding heeft en dat de korte procedure van toepassing is. De beperkte invloed van het plan 
op de waterhuishouding kan worden ondervangen met standaard maatregelen, zoals het voorkomen van 
gebruik van uitloogbare materialen. 

5.10  Duurzaamheid

Voor wat betreft de voorgenomen ontwikkeling geldt dat om te voldoen aan de EPC-eis van 0,4 
gebruik gemaakt zal worden van een warmtepomp systeem. Zodoende wordt de stolpwoning gasloos 
gebouwd. De beglazing zal bestaan uit HR++ glas met een U-waarde van 1,0 om het verliesoppervlak 
tot een minimum te beperken. 

wijzigingsplan "Hofweg 5 te Ilpendam" (ontwerp)  33



 wijzigingsplan Hofweg 5 te Ilpendam

5.11  M.e.r.-beoordeling

De centrale doelstelling van het instrument milieueffectrapportage is het milieubelang een volwaardige 
plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor 
het milieu. De basis van de milieueffectrapportage wordt gevormd door de EU-richtlijn m.e.r. Deze 
richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Wet milieube-heer en het Besluit m.e.r. In het Besluit 
m.e.r. bestaat een belangrijk onderscheid tussen bijlage C en bijlage D. Voor activiteiten die voldoen aan 
de diverse criteria uit bijlage C geldt een m.e.r.-plicht. In bijlage D staan de activiteiten benoemd 
waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt: er moet beoordeeld worden of sprake is van (mogelijke) 
belangrijke nadelige milieugevolgen. Als deze niet uitgesloten kunnen worden, geldt een m.e.r.-plicht. 
Kunnen deze belangrijke nadelige milieugevolgen wel uitgesloten worden, dan is een m.e.r. niet 
noodzakelijk. 

Voor wat betreft de voorgenomen ontwikkeling, dient beoordeeld te worden of sprake is van een 
stedelijk ontwikkelingsproject. 

Afbeelding 5.4: Relevant onderdeel D: activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan de procedure als bedoeld in de 
artikelen 7.16 t/m 7.20 van de Wm van toepassing is 

In jurisprudentie is bepaald dat bij de beoordeling of sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject, 
gekeken moet worden naar de concrete omstandigheden van het geval, waarbij aspecten als de aard en 
omvang van de voorziene wijziging een rol spelen (o.a. rechtbank Gelderland van 3 juli 2017, 
ECLI:NL:RBGEL:2017:4105 en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 15 maart 
2017, ECLI:NL:RVS:2017:694). 

De rechtbank Noord-Holland heeft in november 2017 geoordeeld dat de transformatie van een 
kantoorgebouw naar wonen voor 64 arbeidsmigranten niet aan te merken is als een stedelijk 
ontwikkelingsproject (24 november 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:9184). De rechtbank nam daarbij in 
aanmerking dat met de omgevingsvergunning alleen een wijziging van het gebruik wordt toegestaan. Het 
bebouwde oppervlak werd niet uitgebreid. 

In de Nota van toelichting bij het Besluit m.e.r. wordt over een stedelijk ontwikkelingsproject het 
volgende geschreven: 
'Wat ‘stedelijke ontwikkeling’ inhoudt kan van regio tot regio verschillen. Van belang hierbij is of er per saldo aanzienlijke 
negatieve gevolgen voor het milieu kunnen zijn. Indien bijvoorbeeld een woonwijk wordt afgebroken en er komt een nieuwe 
voor in de plaats, zal dit per saldo geen of weinig milieugevolgen hebben. Bij een uitbreiding zal er eerder sprake kunnen zijn 
van aanzienlijke gevolgen.' 

Geconcludeerd kan worden dat voor wat betreft de voorgenomen ontwikkeling, geen sprake is van een 
stedelijk ontwikkelingsproject, gezien de aard en omvang van de ontwikkeling. Het bebouwd oppervlak 
neemt niet toe (neemt zelfs af), er is slechts sprake van een sloop/nieuwbouw. Daarbij komt dat de te 
verwachten milieueffecten gering zijn, de verkeersintensiteit neemt af. Daarnaast zijn ook andere 
categorieën die vermeld staan op de C of D lijst zijn in onderhavige situatie niet aan de orde. Er geldt 
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derhalve geen m.e.r.-plicht of m.e.r.-beoordelingsplicht.
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

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 besteed aan het aspect grondexploitatie.

6.1  Economische uitvoerbaarheid

De ontwikkeling in dit plangebied betreft een initiatief dat gefinancierd is door de initiatiefnemer. De 
kosten voor uitvoering van het plan zijn gedragen door deze partij. Daarmee is de economische 
uitvoerbaarheid van het plan voldoende gewaarborgd.

6.2  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 wijzigingsplan. Daarnaast hebben gemeenten sturingsmogelijkheden, 
omdat in het geval van grondexploitatie door derden diverse eisen en regels gesteld kunnen worden. 

In dit wijzigingsplan is geen sprake van een bouwplan zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. Derhalve hoeft 
geen grondexploitatieplan opgesteld te worden. 

In dit geval is het kostenverhaal verzekerd door middel van een verhaalsovereenkomst, welke tussen 
gemeente en initiatiefnemer is gesloten.. Ook eventuele planschadeclaims kunnen worden verhaald bij de 
initiatiefnemer. Het kostenverhaal is anderszins verzekerd.

6.3  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 doorloopt de in de Wro opgenomen formele planprocedure. Dit betekent 
dat het ontwerpwijzigingsplan gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd. Een ieder krijgt de 
gelegenheid voor het indienen van zienswijzen. 

Vaststellingsfase 
Ten aanzien van de ingekomen zienswijzen wordt een standpunt bepaald in de zienswijzennotitie. Het 
resultaat van de zienswijzennotitie wordt verwerkt in het vast te stellen wijzigingsplan. De indieners van 
de zienswijzen worden hiervan op de hoogte gesteld. Tot slot is tegen de vaststelling van het 
wijzigingsplan beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

36  wijzigingsplan "Hofweg 5 te Ilpendam" (ontwerp)



 wijzigingsplan Hofweg 5 te Ilpendam

Hoofdstuk 7  Juridische vormgeving

7.1  Inleiding

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. In dit hoofdstuk worden de opgenomen 
bestemmingen en de bijbehorende regels beschreven.

7.2  Toelichting op de bestemmingen

Voorliggend wijzigingsplan bevat de enkelbestemming 'Wonen - Stolp' en de dubbelbestemmingen 
'Waarde - Archeologie 5'. Voor een toelichting op deze bestemmingen wordt verwezen naar het 
moederplan ''Buitengebied Waterland 2013''
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Bijlagen
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Bijlage 1  Verkennend bodemonderzoek
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SAMENVATTING 

 

Algemeen 

onderzoekslocatie Hofweg 5 te Ilpendam. 

kadastraal  Gemeente Waterland, bekend als sectie D, perceelnummer 386. 

oppervlakte Totaal circa 5.500 m2, waarvan circa 700 m2 is bebouwd en 500 m2 verhard met asfalt.  

locatie omschrijving Woning met tuin, bedrijfsloodsen en kas.  

aanleiding Sloop bestaande bedrijfsbebouwing en voorgenomen nieuwbouw van een extra woning 

op de onderzoekslocatie. 

doel Vastleggen van de milieu hygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater).  

 

Onderzoek 

soort onderzoek Verkennend bodemonderzoek.  

hypothese Op basis van de verkregen informatie uit het vooronderzoek is de onderzoekslocatie 

onverdacht op de aanwezigheid van bodem verontreinigende stoffen. 

onderzoeksopzet NEN5740 – strategie “onverdacht” (ONV-NL).  

 

Resultaten, conclusie en advies 

Analyseresultaat grond De zintuiglijk schone kleiige bovengrond ter plaatse van de boringen B03, B10 en B11 

is ten hoogste lichte verontreinigd met kwik en PAK. De zintuiglijke schone venige 

bovengrond ter plaats van alle overige boringen is ten hoogste licht verontreinigd met 

koper, kwik en lood. De kleiige en zanderige ondergrond tot de maximale boordiepte 

van circa 2,5 m-mv zijn niet verontreinigd met de geanalyseerde parameters. 

Analyseresultaat 

grondwater 

Uit de toetsingsresultaten blijkt dat het grondwater uit PB07 ten hoogste licht is 

verontreinigd met barium en som xylenen.   

Analyseresultaat asbest Uit het analysecertificaat ‘asbest in plaatmateriaal’ blijkt dat ter plaatse van proefgat 

G01 hechtgebonden Chrysotiel (10-15%) asbesthoudend materiaal (>20mm) aanwezig 

is. 

Conclusie en advies Op basis van een indicatieve toetsing aan het besluit bodemkwaliteit valt de venige 

bovengrond in de klasse ‘industrie’. De overige bodems vallen op basis van een 

indicatieve toetsing aan het besluit bodemkwaliteit in de klasse ‘achtergrondwaarde’.  

 

De lichte verontreinigingen in grond en grondwater zijn niet direct te relateren aan 

zintuiglijke bijmengingen of bedrijfsactiviteiten in het verleden. In de regio en naburige 

percelen zijn dergelijk verontreinigingen wel bekend en kunnen beschouwd worden als 

verhoogde achtergrondwaarden dan wel historische verontreinigingen.  

 

Het aangetoond asbesthoudende materiaal heeft mogelijk een herkomst door 

inmenging van asbesthoudend materiaal in de zintuigelijke bijmengingen onder de 

asfaltverharding. Indien hier in de toekomst werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt 

geadviseerd een verkennend of nader onderzoek asbest in grond/puin uit te voeren 

conform NEN5707/NEN5897.  

 

Gezien de aangetoonde lichte verontreinigingen in de bodem wordt de hypothese 

‘onverdacht’ niet bevestigd.  

 

De onderzoeksresultaten geven een representatief beeld van de milieu hygiënische 

bodemkwaliteit en mede gezien de aangetoonde mate van verontreiniging is er geen 

aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend onderzoek (met uitzondering van de 

parameter asbest).  
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In geval van werkzaamheden in de onderliggende bodem met de klasse 

‘achtergrondwaarde’ en ‘industrie’ is geen voorlopige veiligheidsklasse conform de 

CROW 400 van toepassing en geldt de basis hygiëne.    

 

De definitieve vaststelling van de veiligheidsklasse en de bijbehorende 

veiligheidsmaatregelen dienen door de aannemer in samenspraak met een 

veiligheidskundige te worden bepaald. 
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1. INLEIDING 

In opdracht van de mevrouw van der Geest van Mees Ruimte & Milieu is door Kwinfra BV een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie Hofweg 5 te Ilpendam.  

 

Aanleiding van het onderzoek wordt gevormd door voorgenomen nieuwbouw van een extra woning op de 

onderzoekslocatie. De bestaande bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en de bedrijfsactiviteiten beëindigd. Het 

bestemmingsplan is reeds gewijzigd naar wonen. Middels onderstaande rapportage wordt inzicht verkregen van 

de huidige milieu hygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) van deze onderzoekslocatie. 

 

Er is gestreefd naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Echter inherent verbonden aan  

de uitvoering van bodemonderzoek is het gegeven dat de grond- en grondwatermonsters steekproefsgewijs 

worden genomen. Hierdoor kan de invloed van lokale afwijkingen niet worden uitgesloten. Tevens wordt erop 

gewezen dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. Na uitvoering van het onderzoek kan de kwaliteit 

van bodem (grond en grondwater) beïnvloed worden door onder andere het bouwrijp maken van een terrein, de 

aanvoer/toepassing van grond van buiten de onderzoekslocatie zonder kwaliteitsgegevens of door de verspreiding 

van een verontreiniging via het grondwater vanaf een naburig terrein(deel). Derhalve hebben de 

onderzoeksresultaten een beperkte geldigheidsduur. 

 

1.1 Kwaliteitsborging 

Het veldwerk is uitgevoerd volgens de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieu hygiënisch 

bodemonderzoek" en de bijbehorende protocollen 2001 en 2002. Kwinfra BV is hiervoor door Normec Certification 

gecertificeerd. De veldwerkers staan geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving. 

 

Inzake het uitgevoerde onderzoek is tussen Kwinfra BV (zusterbedrijven of het moederbedrijf) en de 

opdrachtgever op geen enkele juridische, financiële, personele of andere wijze een relatie, die de 

onafhankelijkheid van het resultaat heeft kunnen beïnvloeden. 

 

De analyses van de grond(meng)monsters en het grondwatermonster zijn uitgevoerd door een RvA 

geaccrediteerd laboratorium. 

 

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 is de inleiding met kwaliteitsborging weergegeven. Het vooronderzoek met hieruit voortvloeiend 

de onderzoeksopzet is beschreven in hoofdstuk 2. Het daadwerkelijk uitgevoerde veld- en laboratoriumonderzoek 

is beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de analyseresultaten getoetst en besproken. De conclusies met 

eventueel advies zijn beschreven in hoofdstuk 5. Tot slot worden in hoofdstuk 6 enkele referenties weergegeven. 
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2. VOORONDERZOEK 

Voor aanvang van de veldwerkzaamheden is een milieu hygiënisch vooronderzoek conform de NEN 5725:2017 

uitgevoerd. Het doel van het vooronderzoek is inzicht krijgen in de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen 

op de onderzoekslocatie. Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt een hypothese opgesteld met 

een daarbij behorende onderzoeksstrategie waarmee de hypothese getoetst wordt.  
 

In het vooronderzoek wordt relevante informatie over de onderzoekslocatie en eventueel de beïnvloeding vanuit 

de directe omgeving verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd. In onderstaande tabel zijn de geraadpleegde 

bronnen weergegeven en is aangegeven of hier geschikte informatie is aangetroffen. 
 

Tabel 1. Geraadpleegde bronnen: 

Bron: Bronvermelding: Geschikte informatie: 

Omgevingsdienst IJmond www.odijmond.nl Alleen onderzoek bekend bij Hofweg 4. 

Bodemkwaliteitskaarten.  

Website Bodemloket www.bodemloket.nl  Geen onderzoek bekend. 

Website PDOK/BAG viewer pdokviewer.pdok.nl Algemene info. 

Website kadaster www.kadaster.nl 

www.topotijdreis.nl 

Algemene info. 

Google Earth Pro www.google.nl/intl/nl/earth/ Algemene info. 

Dino loket www.dinoloket.nl Algemene bodemopbouw. 

Opdrachtgever Mees Ruimte & Milieu Algemene info. 

Archief Kwinfra B.V. Diverse onderzoeken Geen onderzoeken bekend. 

 

2.1 Locatiebeschrijving 

Locatie  : Hofweg 5 te Ilpendam. 
Oppervlakte : Totaal circa 5.500 m2, waarvan circa 700 m2 is bebouwd en 500 m2 verhard met asfalt. 

Kadaster : Gemeente Waterland, sectie D, nummers 386. 

Huidig gebruik : Woning met tuin.  

 
De regionale ligging van de onderzoekslocatie en de huidige inrichting van de onderzoekslocatie is weergegeven 
op de situatietekeningen opgenomen in bijlage 1.  
 

Op de onderzoekslocatie staat aan de westzijde een woning omgeven door grasland/tuin met een fruitbomen 

erachter. Aan de oostzijde staat een grote bedrijf loods op het achterste gedeelte en een kleiner bedrijfsgebouw 

met kassencomplex aan voorzijde. Er is een toegangspad tot de onderzoekslocatie en de gebouwen met een 

asfaltverharding. Naast de bedrijfsloods ligt nog een strook verharding met ‘stelcon’ betonplaten.  

 

De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 5.500 m², waarvan circa 700 m² is bebouwd en circa 500 

m² bestaat uit asfaltverharding. Vooralsnog is de asfaltverharding geen onderdeel van de onderzoekslocatie. 

 

2.2 Terreinverkenning 

De terreinverkenning is direct voorafgaand aan de uitvoering van het veldwerk uitgevoerd door de heer A. Dol.  

 

Uit de terreinverkenning is gebleken dat aan de noordzijde van het perceel een tweetal schuren staan met 

asbestverdachte dakbeplating. Bij de schuren is geen goot aanwezig. Sommige dakplaten zijn in zeer slechte 

staat. Hiermee is de kans op verspreiding van asbestverdachte delen aannemelijk. Verder is er geen aanvullende 

informatie naar voren gekomen ten opzicht van de reeds bekende informatie.  
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2.3 Historische informatie 

2.3.1 Bodembelastende activiteiten 

Over de locatie geen bijzonderheden (in gebruik zijnde brandstoftanks, calamiteiten e.d.) naar voren gekomen, 

die kunnen wijzen op de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging.  

 

2.3.2 Bodeminformatie 

Van de onderzoekslocatie zelf zijn geen bodemonderzoeken bekend. In de nabijheid van de onderzoekslocatie ter 

plaatse van Hofweg 4 zijn wel diverse onderzoeken uitgevoerd: 

 

• Verkennend bodemonderzoek, Lankema milieu, kenmerk: 01.5120, d.d. 8-05-2001. Sterke 

verontreinigingen met koper en zink, matige verontreinigingen met lood en lichte verontreinigingen met 

cadmium, kwik, nikkel en EOX zijn aangetoond in de bovengrond. De ondergrond is ten hoogste licht 

verontreinigd met minerale olie en het grondwater is licht verontreinigd met xylenen. Nader onderzoek 

wordt geadviseerd naar de sterk en matige verontreinigingen. 

• Nader bodemonderzoek, Lankema Milieu BV, kenmerk: 01.5120, d.d. 21-05-2001. Uit het nader 

onderzoek komen sterke verontreinigingen met koper, lood en zink naar voren ter plaatse van de 

voormalige stal. In het onderhavig geval overschrijden de gemiddelde gehalten aan koper, lood en zink 

de interventiewaarden in meer dan 25 m3 bodemvolume en is sprake van een geval van een ernstige 

bodemverontreiniging met koper, lood en zink. In de voorgenomen plannen wordt een nieuwe 

stolpboerderij gebouwd met een volledige betonvloer. Derhalve wordt er geen grond afgevoerd. Het 

bevoegd gezag heeft dit akkoord bevonden en achtte een verder saneringsplan niet noodzakelijk.  

 

2.3.3 Bodemkwaliteitskaart 

Volgens bodemkwaliteitskaart uit nota bodembeheer regio Waterland, 12M3078, 26 februari 2013 valt de 

onderzoekslocatie in de zone ‘Wonen A’. Over het algemeen valt de bodem binnen deze zone maximaal in de 

bodemfunctieklasse ‘industrie’ en de ontgravingsklasse ‘wonen’. Binnen de zone over het algemeen ten hoogste 

lichte verontreinigingen voor met zware metalen, PAK, PCB en minerale olie in zowel boven als ondergrond. Op 

basis van de bodemkwaliteitskaart is het de verwachting dat ter plaatse van de onderzoekslocatie geen sprake is 

van een geval van ernstige bodemverontreiniging 

 

2.3.4 Dempingen/ophogingen en asbest 

Voor zover bekend zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie geen (asbest)verdachte dempings-/ophoog-

/halfverhardings-/funderingslagen aanwezig of gedempte sloten. Op de onderzoekslocatie zijn wel enkele schuren 

met asbestverdachte dakbeplating zonder goot aanwezig. Sommige dakdelen verkeren in zeer slechte staat. 

Hiermee is de kans op verspreiding van asbestverdachte delen aannemelijk. De onderzoekslocatie is derhalve 

(vooralsnog) verdacht op de aanwezigheid van asbest.  

 

2.3.5 Bodemopbouw 

Voor de algemene bodemopbouw is informatie geraadpleegd uit het Dinoloket:  
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De locatie bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied en/of waterwingebied. 

 

 

2.4 Onderzoeksopzet (hypothese en strategie) 

Op basis van de bekende gegevens en het vooronderzoek is de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie 

onverdacht m.b.t. het voorkomen van bodem verontreinigende stoffen (met uitzondering van asbest). Ten 

behoeve van de onderzoeksopzet is uitgegaan van de onderzoeksstrategie voor een verkennend 

bodemonderzoek: NEN5740 – strategie “onverdacht” (ONV-NL). 

 

Vooralsnog is de asfaltverharding geen onderdeel van de onderzoekslocatie, evenals eventuele onderliggende 

bodem en fundatiematerialen. Voor de volledigheid zijn wel langs randen van de duurzame verhardingen enkele 

indicatieve graafgaten gemaakt ter inspectie.  
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3. VELDWERKZAAMHEDENEN LABORATORIUMONDERZOEK 

3.1 Veldonderzoek 

De boringen en graafgaten zijn verricht met de gangbare boorsystemen (edelmanboor, gutsboor, riversideboor, 

schep e.d.). Het veldwerk voor het verkennend bodemonderzoek is door dhr. A. Dol en dhr. M. Verploegen (in 

opleiding) uitgevoerd op 4 december 2018.  

 
Op 11 december 2018 is het grondwater bemonsterd door dhr. A. Dol.  
 
In onderstaande tabel zijn de verrichte veldwerkzaamheden weergegeven.  
 

Tabel 2. Verrichte veldwerkzaamheden: 

Werkzaamheden Aantal Coderingen 

Boring tot circa 0,5 m-mv 12 B02, B03, B04, B05, B06, B08, B10, B11, B12, B13, B14, B15 
Boring tot circa 2,0 m-mv 3 B01, B09, B16 
Peilbuis (+boring tot circa 2,5 m-mv) 1 PB07 
Graafgaten (circa 0,3 m x 0,3 m x 0,5 m-mv) 4 G01, G02, G03, G04* 

*Graafgaten zijn aanvullend indicatief gegraven voor het verkrijgen van een volledig beeld van de onderzoekslocatie.  

 

De opgeboorde/opgegraven grond is zintuiglijk beoordeeld op de bodemkundige samenstelling en eventueel 

aanwezige verontreinigingen. Ten tijde van het verkennend bodemonderzoek is de opgegraven grond uitgespreid 

en visueel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen.  

 

Naast bovenstaande werkzaamheden zijn direct langs de duurzame verhardingen (asfalt en stelconplaten) 

indicatief vier graafgaten uitgevoerd om de bodem en eventuele funderingsmaterialen onder de verharding te 

beoordelen. 

 

De peilbuis is direct na plaatsing afgepompt voor het verwijderen van eventueel aanwezig sediment en circa 1 

week na plaatsing bemonsterd voor laboratoriumonderzoek. Tijdens de grondwaterbemonstering is het 

grondwater zintuiglijk beoordeeld en zijn de zuurgraad (pH), elektrische geleidbaarheid (Ec) en troebelheid (NTU) 

bepaald. 

 

De locatie van de boringen, peilbuis en graafgaten zijn weergegeven op de situatietekeningen in bijlage 1. 
 

3.1.1 Zintuiglijke waarnemingen  

De profielbeschrijvingen met de bijbehorende zintuiglijke waarnemingen zijn verwerkt tot boorstaten. De 

boorstaten van het verkennend bodemonderzoek zijn opgenomen in bijlage 2. 

 

Op basis van de verrichte boringen kan de lokale bodemopbouw worden omschreven. De bodem tot circa 1,0 m-

mv bestaat wisselend uit klei of veen. In de ondergrond worden vanaf 1,0 m-mv ook zandlagen aangetroffen.  

 

Ten tijde van de uitvoering van de veldwerkzaamheden is het grondwater op circa 1,0 m-mv vastgesteld. 

 

Ter plaatse van alle boringen zijn in de bodem geen zintuiglijke waarnemingen gedaan die kunnen duiden op een 

mogelijk verontreiniging van de bodem.  

 

Naast bovenstaande werkzaamheden zijn direct langs de duurzame verhardingen (asfalt en stelconplaten) 

inspectiegaten gemaakt om de bodem en eventuele funderingsmaterialen onder de verharding te evalueren. 
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Onder de stelconplaten zijn geen funderings- of ophoogmaterialen aangetroffen. Onder de asfaltverharding zijn 

wel zintuiglijke bijmengingen aangetroffen. Ook is ter plaatse van G01 een asbestverdacht plaatje aangetroffen.  

 

In het veld zijn de zuurgraad (pH), de geleidbaarheid (EC) en de troebelheid (NTU) van het bemonsterde 

grondwater bepaald. In onderstaande tabelzijn de gegevens van de veldmetingen van het grondwater 

weergegeven.  
 

Tabel 3. Grondwaterbemonstering: 

Peilfilter Filterstelling  

(m-mv) 

Grondwaterstand  

(m-mv) 

pH EC 

(µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

Zintuiglijke 

waarnemingen 

Pb07 1,50-2,50 0,70 6,7 1169 12 - 

 

Tijdens de bemonstering van het grondwater zijn geen aanwijzingen voor de eventuele aanwezigheid van 

verontreinigingen waargenomen. De gemeten zuurgraad en elektrische geleidbaarheid zijn voor grondwater als 

normaal te beschouwen. De gemeten troebelheid van het grondwater uit peilbuis    is groter dan de norm 

voorschrijft (norm < 10 ntu). Opgemerkt wordt dat de voorpompprocedure is met de langzaamste snelheid 

uitgevoerd.  
 

In het grondwater is slechts sprake van een licht verhoogd gehalte aan organische parameters (overschrijding 

streefwaarde met som xylenen). De verhoogde troebelheid kan als “niet significant” van invloed worden 

beschouwd. Derhalve worden de analyseresultaten als representatief beschouwd voor de kwaliteit van het 

grondwater.  
 

3.1.2 Afwijkingen op vigerende protocollen 

Tijdens het plaatsen van de peilbuis is een grondwaterstand van circa 1,0 m-mv gemeten. Volgens de richtlijn 

NEN 5740 dient de filterstelling van het peilfilter zich 0,5 m onder de freatische grondwaterspiegel te bevinden. 

Tijdens de bemonstering is een grondwaterstand van circa 0,70 m-mv gemeten. Hierdoor is de filterstelling niet 

meer conform de norm. Het filter is echter gesitueerd in het bovenste gedeelte van het freatisch grondwater. 

Verwacht wordt dat de gehanteerde filterstelling geen invloed op de kwaliteit van het grondwatermonster.   
 

Verder zijn er geen afwijkingen op de uitvoeringsvoorschriften (BRL-SIKB 2000, protocol 2001, 2002 en NEN-

normen). 
 

3.2 Monsterselectie laboratorium 

 

Vijf grond(meng)monsters zijn geanalyseerd op de parameters uit het standaard NEN pakket grond bestaande 

uit: 

- voorbehandeling AS3000; 

- humus en lutum; 

- (zware) metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink; 

- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK); 

- polychloorbifenylen (PCB); 

- minerale olie. 
 

Eén monster van het grondwater is geanalyseerd op het standaard NEN pakket grondwater, bestaande uit: 

- voorbehandeling AS3000; 

- (zware) metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink; 

- vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEX, inclusief naftaleen en styreen); 

- vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen; 

- minerale olie. 
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Bij de inspectie van de opgegraven en uitgeharkte materialen is ter plaatse van G01 asbestverdacht 

plaatmateriaal aangetroffen. Dit plaatje is geanalyseerd conform de NEN 5896, ‘bepaling van asbest in materiaal 

verzamelmonsters’. Het monster betreft MMasbpl01. 
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4. INTERPRETATIE ANALYSERESULTAAT 

4.1 Toetsingskader 

De uitkomsten van de chemische analyses van de grond en het grondwater zijn getoetst aan de toetsingsnormen 

uit de circulaire bodemsanering 2013 en de regeling bodemkwaliteit. Toetsing heeft plaatsgevonden met behulp 

van het door de overheid beschikbaar gestelde programma BoToVa (Bodem Toets & Validatieservice) versie 3.0.0 

(grond) en 2.0.0 (grondwater). 
 

De interventiewaarden voor grond zijn bodemtype-afhankelijk en gebaseerd op standaardbodem met lutum 

percentage van 25% en een organisch stof percentage van 10%. Bij de beoordeling van de kwaliteit van de 

bodem worden de gemeten gehalten middels een bodemtypecorrectie omgerekend naar de standaardbodem. 

Voor grondwater zijn de streef- en interventiewaarden voor zowel anorganische als voor organische verbindingen 

onafhankelijk gesteld van de grondsoort. 
 

Voor eventuele verontreiniging van grond en/of grondwater worden de volgende categorieën onderscheiden: 
 

• voldoet aan achtergrondwaarde: geen overschrijding achtergrond-/streefwaarde  

• verontreiniging/verhoging: overschrijding achtergrond-/streefwaarde 

• sterke verontreiniging/verhoging: overschrijding interventiewaarde 
 

 

In bijlage 3 is een beschrijving gegeven van het toetsingskader waaraan de resultaten zijn getoetst.  
 

4.2 Grond 

De analyse- en toetsingsresultaten van de grond zijn opgenomen in bijlage 4. In onderstaande tabel zijn de 

toetsingsresultaten van de geanalyseerde grond(meng)monsters weergegeven.  
 

Tabel 4. Toetsingsresultaten grond: 

(Meng)-

monster 

Boringen Diepte 

(m-mv) 

Bodem 

laag 

Zintuiglijke 

waarnemingen 

>AW >T >I BBK 

MM01 B01, B04, B05, B07, B09 0,0-0,50 Veen - Cu, Hg, Pb - - IND 

MM02 B12 t/m B16 0,0-0,50 Veen - Cu, Hg, Pb - - IND 

MM03 B03, B10, B11 0,0-0,50 Klei - Hg, PAK - - AW 

MM04 B01, B07 0,50-2,0 Klei - - - - AW 

MM05 B01, B07, B09, B16 1,0-2,50 Zand - - - - AW 

 
Verklaring 

 

- : geen overschrijdingen 
>AW : concentratie  Achtergrondwaarde 
>T : concentratie  Tussenwaarde 
>I : concentratie > Interventiewaarde 

Zware metalen 
PAK 

: koper (Cu), kwik (Hg) en lood (Pb) 
: polycyclische aromatische koolwaterstoffen. 

 
Categorieën BBK 
AW: Achtergrondwaarde IND: Industrie 

 

4.3 Grondwater 

De analyse- en toetsingsresultaten van het grondwater zijn opgenomen in bijlage 5. 

 

Uit de toetsingsresultaten blijkt dat het grondwater uit PB07 ten hoogste licht is verontreinigd met barium en 

xylenen.   
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4.4 Asbest 

Het analysecertificaat van het ‘asbest in plaatmateriaal’ is opgenomen in bijlage 6. 

 

Het aangetroffen asbestverdachte materiaal ter plaatse van G01 is ter analyse aangeboden aan het laboratorium 

(MMasbpl01).  

 

Uit het analysecertificaat blijkt dat ter plaatse van sleuf G01 hechtgebonden Chrysotiel (10-15%) asbesthoudend 

materiaal (>20mm) aanwezig is.  
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten kan een oordeel worden gegeven over de milieu hygiënische 

kwaliteit van de bodem ter plaatse van onderhavige onderzoekslocatie.   

 

De zintuiglijk schone kleiige bovengrond ter plaatse van de boringen B03, B10 en B11 is ten hoogste lichte 

verontreinigd met kwik en PAK. De zintuiglijke schone venige bovengrond ter plaats van alle overige boringen is 

ten hoogste licht verontreinigd met koper, kwik en lood. De kleiige en zanderige ondergrond tot de maximale 

boordiepte van circa 2,5 m-mv zijn niet verontreinigd met de geanalyseerde parameters. 

 

Op basis van een indicatieve toetsing aan het besluit bodemkwaliteit valt de venige bovengrond in de klasse 

‘industrie’. De overige bodems vallen op basis van een indicatieve toetsing aan het besluit bodemkwaliteit in de 

klasse ‘achtergrondwaarde’.  

 

Uit de toetsingsresultaten blijkt dat het grondwater uit PB07 ten hoogste licht is verontreinigd met barium en som 

xylenen.   

 

Uit het analysecertificaat ‘asbest in plaatmateriaal’ blijkt dat ter plaatse van proefgat G01 hechtgebonden 

Chrysotiel (10-15%) asbesthoudend materiaal (>20mm) aanwezig is. 

 

De lichte verontreinigingen in grond en grondwater zijn niet direct te relateren aan zintuiglijke bijmengingen of 

bedrijfsactiviteiten in het verleden. In de regio en naburige percelen zijn dergelijk verontreinigingen wel bekend 

en kunnen beschouwd worden als verhoogde achtergrondwaarden dan wel historische verontreinigingen.  

 

Het aangetoond asbesthoudende materiaal heeft mogelijk een herkomst door inmenging van asbesthoudend 

materiaal in de zintuigelijke bijmengingen onder de asfaltverharding. Indien hier in de toekomst werkzaamheden 

worden uitgevoerd, wordt geadviseerd een verkennend of nader onderzoek asbest in grond/puin uit te voeren 

conform NEN5707/NEN5897.  

 

Gezien de aangetoonde lichte verontreinigingen in de bodem wordt de hypothese ‘onverdacht’ niet bevestigd.  

 

De onderzoeksresultaten geven een representatief beeld van de milieu hygiënische bodemkwaliteit en mede 

gezien de aangetoonde mate van verontreiniging is er geen aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend 

onderzoek (met uitzondering van de parameter asbest).  

 

In geval van werkzaamheden in de onderliggende bodem met de klasse ‘achtergrondwaarde’ en ‘industrie’ is 

geen voorlopige veiligheidsklasse conform de CROW 400 van toepassing en geldt de basis hygiëne.    

 

De definitieve vaststelling van de veiligheidsklasse en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen dienen door de 

aannemer in samenspraak met een veiligheidskundige te worden bepaald. 
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SITUATIETEKENING 
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Locatie: Hofweg 5 te Ilpendam 
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Projectcode: 18125

Projectnaam: Hofweg 5 Ilpendam

Pagina 1 / 4

Boring: B01

Datum: 4-12-2018

GWS: 100

Referentievlak: maaiveld

Boormeester: A.Dol

0

50

100

150

200

1 - 3080818AA

2 - 3080842AA

3 - 3080817AA

4 - 3080840AA

erf0

Veen, zwak zandig, grijsbruin,
Edelmanboor

50

Klei, matig zandig, uiterst siltig,
grijsblauw, Edelmanboor

100

Klei, matig zandig, uiterst siltig,
grijsblauw, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, zwak
kleiïg, grijsblauw, Edelmanboor

200

Boring: B02

Datum: 4-12-2018

Referentievlak: maaiveld

Boormeester: A.Dol

0

50

1 - 3091241AA

erf0

Veen, zwartbruin, Edelmanboor

50

Boring: B03

Datum: 4-12-2018

Referentievlak: maaiveld

Boormeester: A.Dol

0

50

1 - 3089364AA

erf0

Klei, sterk siltig, sterk humeus,
resten baksteen, grijsbruin,
Edelmanboor

50

Boring: B04

Datum: 4-12-2018

Referentievlak: maaiveld

Boormeester: A.Dol

0

50

1 - 3080836AA

erf0

Veen, sterk kleiïg, resten baksteen,
grijsbruin, Edelmanboor

50
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Boring: B05

Datum: 4-12-2018

Referentievlak: maaiveld

Boormeester: A.Dol

0

50

1 - 3080637AA

erf0

Veen, uiterst kleiïg, resten baksteen,
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: B06

Datum: 4-12-2018

Referentievlak: maaiveld

Boormeester: A.Dol

0

50

1 - 3080839AA

erf0

Veen, sterk kleiïg, resten baksteen,
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: B07

Datum: 4-12-2018

GWS: 100

Referentievlak: maaiveld

Boormeester: A.Dol

0

50

100

150

200

250

1 - 3080846AA

2 - 3080844AA

3 - 3080841AA

4 - 3080847AA

5 - 3080843AA

erf0

Veen, matig zandig, resten
baksteen, resten aardewerk,
zwartbruin, Edelmanboor

50

Veen, matig kleiïg, zwartbruin,
Edelmanboor

100

Klei, matig zandig, grijsblauw,
Edelmanboor, Planten resten

150

Klei, sterk zandig, grijsblauw,
Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, uiterst siltig, zwak
kleiïg, grijsblauw, Edelmanboor

250

Boring: B08

Datum: 4-12-2018

Referentievlak: maaiveld

Boormeester: A.Dol

0

50

1 - 3080702AA

erf0

Veen, sterk kleiïg, resten baksteen,
grijsbruin, Edelmanboor

50
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Boring: B09

Datum: 4-12-2018

GWS: 100

Referentievlak: maaiveld

Boormeester: A.Dol

0

50

100

150

200

1 - 3080832AA

2 - 3080825AA

3 - 3080838AA

4 - 3080803AA

erf0

Veen, sterk kleiïg, grijsbruin,
Edelmanboor

50

Veen, sterk kleiïg, uiterst siltig,
grijsblauw, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, uiterst siltig,
grijsblauw, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, uiterst siltig,
grijsblauw, Edelmanboor

200

Boring: B10

Datum: 4-12-2018

Referentievlak: maaiveld

Boormeester: A.Dol

0

50

1 - 3080750AA

erf0

Klei, sterk siltig, matig humeus,
resten baksteen, grijsbruin,
Edelmanboor

45

Veen, sterk kleiïg, Edelmanboor
50

Boring: B11

Datum: 4-12-2018

Referentievlak: maaiveld

Boormeester: A.Dol

0

50

1 - 3080746AA

erf0

Klei, sterk siltig, matig humeus,
resten baksteen, grijsbruin,
Edelmanboor

50

Boring: B12

Datum: 4-12-2018

Referentievlak: maaiveld

Boormeester: A.Dol

0

50

1 - 3080732AA

erf0

Veen, zwak kleiïg, zwartbruin,
Edelmanboor

50
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Boring: B13

Datum: 4-12-2018

Referentievlak: maaiveld

Boormeester: A.Dol

0

50

1 - 3080751AA

erf0

Veen, zwak kleiïg, zwartbruin,
Edelmanboor

50

Boring: B14

Datum: 4-12-2018

Referentievlak: maaiveld

Boormeester: A.Dol

0

50

1 - 3080731AA

erf0

Veen, zwak kleiïg, zwartbruin,
Edelmanboor

50

Boring: B15

Datum: 4-12-2018

Referentievlak: maaiveld

Boormeester: A.Dol

0

50

1 - 3080703AA

erf0

Veen, zwak kleiïg, zwartbruin,
Edelmanboor

50

Boring: B16

Datum: 4-12-2018

GWS: 100

Referentievlak: maaiveld

Boormeester: A.Dol

0

50

100

150

200

1 - 3089342AA

2 - 3091258AA

3 - 3080848AA

4 - 3080845AA

erf0

Veen, sterk kleiïg, grijsbruin,
Edelmanboor

50

Veen, sterk kleiïg, uiterst siltig,
grijsblauw, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, uiterst siltig,
grijsblauw, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, uiterst siltig,
grijsblauw, Edelmanboor

200



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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De resultaten zijn conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de streefwaarde voor grondwater en 

interventiewaarden bodemsanering, zoals deze zijn vastgelegd in bijlage 1 van de Circulaire bodemsanering per 1 juli 

2013 [3] of het Besluit Bodemkwaliteit [4].  

 

Op 1 januari 2006 is de wet tot wijziging van de Wet bodembescherming (Wbb) in werking getreden. Met deze 

wetswijziging is uitvoering gegeven aan de beleidsvoornemens, die in 2002 zijn geformuleerd in het kabinetsstandpunt 

Beleidsvernieuwing bodemsanering. Hierop volgend is eind december 2003 een Beleidsbrief over de volgende stap in de 

vernieuwing van het bodembeleid aan de Tweede Kamer gezonden, waarin beleidsvoornemens zijn verwoord die 

invloed hebben gehad op genoemde wetswijziging.  

 

Op 1 januari 2008 is de eerste fase van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) in werking getreden, die het toepassen van 

grond en baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam (waterbodem) regelt. Op 1 juli 2008 is de tweede fase van het 

Bbk van kracht geworden, die het toepassen van grond en baggerspecie op landbodems en het toepassen van 

bouwstoffen op of in de bodem en in een oppervlaktewaterlichaam regelt.  

 

In de Circulaire bodemsanering staat de uitwerking van het saneringscriterium centraal waarmee wordt vastgesteld of 

een spoedige sanering noodzakelijk is. Het milieuhygiënisch saneringscriterium (hierna genoemd saneringscriterium) is 

opgenomen in de gewijzigde tekst van artikel 37 van de Wbb. Daarnaast wordt in deze circulaire ingegaan op de 

uitwerking van de saneringsdoelstelling, zoals die is opgenomen in de gewijzigde tekst van artikel 38 van de Wbb. Bij de 

uitwerking van de saneringsdoelstelling is aansluiting gezocht bij het Besluit bodemkwaliteit.  

 

Het gevolg van de wijziging in de normstelling is dat in de uitvoeringspraktijk vanaf 1 oktober 2008 een aantal 

ongewenste situaties is ontstaan, namelijk een ongewenste toename van het aantal gevallen van ernstige 

bodemverontreiniging. Als gevolg van de ongewenste effecten heeft een heroverweging plaatsgevonden van de 

interventiewaarden grond voor drins (som), DDE en DDT. De circulaire is in 2009 onder andere hierop aangepast. Ook 

voor de interventiewaarde grond voor barium, de beoordeling van humane risico’s bij lood en de beoordeling van spoed 

bij ecologie (stap 2) zijn in 2009 op onderdelen wijzigingen doorgevoerd.  

 

Per 3 april 2012 is een gewijzigde versie van de Circulaire bodemsaneringen verschenen. De aanpassingen in 2012 

betreffen onder ander: 

- de reikwijdte van deze circulaire door de inwerkingtreding van de Waterwet.  

- de beoordeling van de ecologische risico’s in stap 2 en 3.  

- gewijzigde beoordeling van de humane risico’s van bodemverontreiniging met lood.  

- aangepast protocol risicobeoordeling asbest.  

- een verduidelijking van de relatie met het Besluit Bodemkwaliteit.  

- de gebiedsgerichte aanpak van verontreinigd grondwater (scheiding bronzone en pluim).  

- een nuancering van het gebruik van de stabiele eindsituatie door een toenemend gebruik van de ondergrond.  

- geactualiseerde versie van de ‘Richtlijn voor het omgaan met niet-genormeerde stoffen’ is toegevoegd. Deze 

richtlijn was niet meer vigerend met het vervallen van de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden 

bodemsanering.  

- actualisatie van verwijzingen naar regelgeving en literatuur.  

 

In 2013 heeft een beperkte wijziging van de circulaire bodemsanering plaatsgevonden. De belangrijkste wijzigingen zijn:  

- bijlage 1 van de circulaire is voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens en het hanteren 

van de bodemtypecorrectie in overeenstemming gebracht met een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit, die 

per 1 juli 2013 in werking treedt.  

- in bijlage 2, hoofdstuk 5: zijn de criteria voor het triadeonderzoek nader ingevuld en in hoofdstuk 6 is een 

verwijzing naar het RIVM informatieblad opgenomen.  

- actualisatie van verwijzingen naar regelgeving en literatuur.  

- enkele kleine correcties en tekstaanpassingen.  

 



 
 
De wet geeft de bevoegdheid om algemene regels te stellen voor zowel het saneringscriterium als de 

saneringsdoelstelling. Mede aan de hand van de ervaringen, die in de praktijk worden opgedaan met de toepassing van 

deze circulaire, zal besluitvorming plaatsvinden over het opstellen van algemene regels. 

 

Asbest  

In het ‘Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem, protocol asbest’, dat is opgenomen als bijlage 3 bij de Circulaire 

bodemsanering 1 juli 2013 [3] is geregeld wanneer voor een bodemverontreiniging met asbest sprake is van een geval 

van ernstige verontreiniging. Voor een bodemverontreiniging met asbest is het volumecriterium voor het vaststellen van 

de ernst van het geval niet van toepassing.  

Het protocol is alleen van toepassing indien sprake is van een bodemverontreiniging met asbest, waarbij asbest 

aanwezig is in een gehalte boven de interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. gewogen (concentratie serpentijn + 10 x 

concentratie amfibool). Opgemerkt wordt dat bij asbest in (water)bodem, grond en baggerspecie alleen over 

‘verontreiniging’ wordt gesproken als de interventiewaarde wordt overschreden. Het protocol is alleen van toepassing op 

historische asbest verontreinigingen (die zijn voor 1993 ontstaan) in (water)bodem, grond en baggerspecie, die niet op 

basis van de zorgplicht gesaneerd dienen te worden. 

 

Bij het aantreffen van puin in de grond is de bodem asbestverdacht (brief IL&T 26 januari 2017), asbestonderzoek bij 

puin(resten) en is een onderzoek conform de NEN5707 dan wel NEN5897 benodigd. Indien uit een verkennend 

bodemonderzoek NEN5707/NEN5897 een gehalte aan asbest < de helft van de interventiewaarde wordt aangetoond, 

dan is de verwachting dat geen asbest boven de interventiewaarde aanwezig is op de locatie. 

 

Een geval van ernstige verontreiniging 

Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien voor ten minste één stof (uitgezonderd asbest) de 

gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van bodemverontreiniging, of 100 m3 

poriënverzadigd bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging, hoger is dan de interventiewaarde. Er 

kunnen gevallen zijn waarbij de interventiewaarde niet wordt overschreden en toch sprake is van een geval van ernstige 

verontreiniging. In bijlage 2 van de Circulaire bodemsanering 2009 zijn dergelijke gevoelige situaties beschreven in stap 

1 van het saneringscriterium. Ook in het geval van verontreinigingen met stoffen waarvoor geen interventiewaarde is 

afgeleid kan sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging. In bijlage 2 van de Circulaire bodemsanering 1 juli 

2013 wordt hier op ingegaan. 

 

Spoedeisendheid 

Als een geval van ernstige verontreiniging is vastgesteld dan is sprake van een potentieel risico dat aanleiding geeft tot 

een vorm van saneren of beheren. Artikel 37 Wbb heeft tot doel vast te stellen of sprake is van een zodanig risico bij 

het huidig of toekomstig gebruik dat spoedig moet worden gesaneerd. Risico’s hebben een directe relatie met gebruik 

van de bodem en daarmee met de functie. Als aan het gebruik binnen de aanwezige of toekomstige functie 

onaanvaardbare risico’s zijn verbonden, staat voorop dat maatregelen zo snel mogelijk moeten worden genomen. Als op 

grond van artikel 37 Wbb is vastgesteld dat niet met spoed hoeft te worden gesaneerd, geldt geen termijn voor het 

uitvoeren van een sanering. Er kunnen wel (langjarige) beheermaatregelen worden opgelegd, bijvoorbeeld als 

monitoring van de verspreiding van een grondwaterverontreiniging gewenst is. Dat betekent dat sanering van het geval 

van ernstige verontreiniging veelal plaatsvindt als nieuwe ontwikkelingen, zoals bouwactiviteiten of herinrichting van een 

locatie of gebied, daartoe aanleiding geven. 

 

De toetsingswaarden 

Sinds 1 oktober 2008 gelden geen streefwaarde grond meer, maar wordt aan de interventiewaarde getoetst aan het 

Besluit Bodemkwaliteit (Bbk [4]) en de kwaliteitseis bovengrond (bijlage 4) uit de circulaire bodemsanering 1 juli 2013 

[3]. De kwaliteitseis voor de bovengrond hangt af van de bodemfunctie. De toetsingswaarden zijn gerelateerd aan het 

organisch stof- en lutumgehalte van de bodem. 

 

Gemeenten dienen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit te kiezen voor generiek of gebiedsspecifiek beleid. Het 

bevoegd gezag Wbb sluit aan bij de in het generieke beleid gehanteerde Achtergrondwaarden en Maximale Waarden 

voor de klasse wonen en industrie als terugsaneerwaarden en als kwaliteitseis voor leeflagen en aanvulgrond.   

 



 
 
Het uitgangspunt is dat in het geval van generiek beleid de Achtergrondwaarden en Maximale Waarden voor wonen en 

industrie of in het geval van gebiedspecifiek beleid de Lokale Maximale Waarden als terugsaneerwaarden gelden. De 

saneerder kan ook een leeflaag, die voldoet aan de van toepassing zijnde kwaliteitseis, aanbrengen. Streefwaarden 

grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare 

Risico’s voor het ecosysteem. De getallen voor de streefwaarde grondwater zijn één op één overgenomen uit de 

Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering.  

 

De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen, die de bodem heeft voor de 

mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Ze zijn representatief voor het 

verontreinigingsniveau waarboven sprake is van een geval van ernstige (bodem)verontreiniging. 

 

Belangrijke data 

— 1 januari 1975: uit jurisprudentie blijkt dat men vanaf deze datum had kunnen weten dat de overheid inspanningen 

zou gaan leveren om bodemverontreiniging te saneren. Saneringskosten van bodemverontreiniging, na deze datum 

ontstaan, zijn verhaalbaar op de veroorzaker(s) (tenzij niet meer bestaand of niet solvabel). Voor deze datum zijn 

kosten niet meer verhaalbaar, tenzij kan worden aangetoond dat van ernstige nalatigheid sprake is. 

 

— 1 januari 1987: inwerkingtreding Wet Bodembescherming. In het zorgplichtartikel van deze wet wordt gesteld, dat 

eenieder die handelingen verricht die leiden tot bodemverontreiniging, verplicht is sanerende maatregelen te treffen met 

als doel verdere aantasting of negatieve gevolgen op te heffen of te beperken.  

 

— 5 mei 1994: eerste fase inwerkingtreding Saneringsregeling Wet bodembescherming. Hierin is het zorgplichtartikel 

geconcretiseerd en is er een meldingsplicht aan verbonden, waardoor de mogelijkheden tot aansprakelijkheidsstelling 

groter zijn geworden. 
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Toetsdatum: 11 december 2018 08:56BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

837575Certificaten

18125-Hofweg 5 IlpendamProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

B07 (0-50) B01 (0-50) B04 (0-50) B05 (0-50) B09 (0-50)Monsteromschrijving

5837370Monsterreferentie

Lutum/Humus

1015.4% (m/m ds)Organische stof

2537.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@61.161.1%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@120170mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.180.23mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-5.06.9mg/kg dskobalt (Co)

190115402.5 AW(IND)100130mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.155.7 AW(IND)0.861mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290501.1 AW(WO)5668mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-1723mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-99130mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-150230mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.023< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.0910.14mg/kg dsfenantreen

0.0450.07mg/kg dsanthraceen

0.210.32mg/kg dsfluoranteen

0.0840.13mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.140.22mg/kg dschryseen

0.0970.15mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.0780.12mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.0520.08mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.0580.09mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.881.4mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.00045< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.00045< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.00045< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.00045< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.00190.003mg/kg dsPCB - 138

0.00130.002mg/kg dsPCB - 153

< 0.00045< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-0.00550.008mg/kg dssom PCBs (7)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5837370:

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

B16 (0-50) B15 (0-50) B14 (0-50) B13 (0-50) B12 (0-50)Monsteromschrijving

5837371Monsterreferentie

Lutum/Humus

1024.6% (m/m ds)Organische stof

2534.4% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@55.055%droge stof
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Metalen ICP-AES

920555190@150190mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.09< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-6.38.2mg/kg dskobalt (Co)

190115402.1 AW(IND)86120mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.154.9 AW(WO)0.730.87mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290501.2 AW(WO)5874mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2025mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-96130mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-160400mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.014< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.0490.12mg/kg dsfenantreen

0.0280.07mg/kg dsanthraceen

0.120.29mg/kg dsfluoranteen

0.0530.13mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.0980.24mg/kg dschryseen

0.0530.13mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.0450.11mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.0330.08mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.0330.08mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.521.3mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.00028< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.00028< 0.001mg/kg dsPCB - 52

0.00120.003mg/kg dsPCB - 101

0.000410.001mg/kg dsPCB - 118

0.00330.008mg/kg dsPCB - 138

0.00280.007mg/kg dsPCB - 153

0.00200.005mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-0.0100.025mg/kg dssom PCBs (7)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5837371:

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

B03 (0-50) B10 (0-45) B11 (0-50)Monsteromschrijving

5837372Monsterreferentie

Lutum/Humus

107.9% (m/m ds)Organische stof

2546.4% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@71.671.6%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@59100mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.12< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-4.37.2mg/kg dskobalt (Co)

19011540-2026mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.151.1 AW(WO)0.170.21mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-3340mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-1219mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-6188mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-9071mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)
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Polycyclische koolwaterstoffen

0.10.1mg/kg dsnaftaleen

0.190.19mg/kg dsfenantreen

0.130.13mg/kg dsanthraceen

0.510.51mg/kg dsfluoranteen

0.260.26mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.330.33mg/kg dschryseen

0.230.23mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.250.25mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.180.18mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.170.17mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.51.6 AW(WO)2.42.4mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.00089< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.00089< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.00089< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.00089< 0.001mg/kg dsPCB - 118

0.00250.002mg/kg dsPCB - 138

0.00250.002mg/kg dsPCB - 153

0.00130.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-0.00990.008mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5837372:

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

B07 (100-150) B07 (150-200) B01 (50-100) B01 (100-150)Monsteromschrijving

5837373Monsterreferentie

Lutum/Humus

109.1% (m/m ds)Organische stof

2525.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@50.050%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@5353mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.14< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-6.56.5mg/kg dskobalt (Co)

19011540-8.18mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.04< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-1212mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-1818mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-4444mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-5247mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)
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Polychloorbifenylen

< 0.00077< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.00077< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.00077< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.00077< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.00077< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.00077< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.00077< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.00540.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5837373:

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

B07 (200-250) B01 (150-200) B09 (100-150) B09 (150-200) B16 (100-150)Monsteromschrijving

5837374Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.5% (m/m ds)Organische stof

2512.8% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@68.168.1%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@< 23< 20mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.21< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 3.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-< 5.3< 5mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.04< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 9< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-128mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-< 21< 20mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 120< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 5837374:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaarde (Industrie)x AW(IND)
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x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)

<= Achtergrondwaarde-
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T.a.v. de heer S. Buijs
Helderseweg 54g-h
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Ons kenmerk : Project 837575
Validatieref. : 837575_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : WHDM-QQFW-ZRZG-FCUY
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 4 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 10 december 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 61,1 55,0 71,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 15,4 24,6 7,9
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 37,0 34,4 46,4

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 170 190 100
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,23 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 6,9 8,2 7,2
S koper (Cu) mg/kg ds 130 120 26
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 1,0 0,87 0,21
S lood (Pb) mg/kg ds 68 74 40
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 23 25 19
S zink (Zn) mg/kg ds 130 130 88

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 230 400 71

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 0,10
S fenantreen mg/kg ds 0,14 0,12 0,19
S anthraceen mg/kg ds 0,07 0,07 0,13
S fluoranteen mg/kg ds 0,32 0,29 0,51
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,13 0,13 0,26
S chryseen mg/kg ds 0,22 0,24 0,33
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,15 0,13 0,23
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,12 0,11 0,25
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,08 0,08 0,18
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,09 0,08 0,17

S som PAK (10) mg/kg ds 1,4 1,3 2,4

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 0,003 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,003 0,008 0,002
S PCB -153 mg/kg ds 0,002 0,007 0,002
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 0,005 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,008 0,025 0,008

Tabel 1 van 3

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

Project code : 837575
Project omschrijving : 18125-Hofweg 5 Ilpendam
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Monsterreferenties
5837370 = B07 (0-50) B01 (0-50) B04 (0-50) B05 (0-50) B09 (0-50)
5837371 = B16 (0-50) B15 (0-50) B14 (0-50) B13 (0-50) B12 (0-50)
5837372 = B03 (0-50) B10 (0-45) B11 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/12/2018 04/12/2018 04/12/2018
Ontvangstdatum opdracht : 05/12/2018 05/12/2018 05/12/2018
Startdatum : 05/12/2018 05/12/2018 05/12/2018
Monstercode : 5837370 5837371 5837372
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WHDM-QQFW-ZRZG-FCUY Ref.: 837575_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 50,0 68,1
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 9,1 1,5
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 25,2 12,8

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 53 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 6,5 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 8,0 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 12 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 18 8
S zink (Zn) mg/kg ds 44 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 47 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,35

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 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005

Tabel 2 van 3

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

Project code : 837575
Project omschrijving : 18125-Hofweg 5 Ilpendam
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Monsterreferenties
5837373 = B07 (100-150) B07 (150-200) B01 (50-100) B01 (100-150)
5837374 = B07 (200-250) B01 (150-200) B09 (100-150) B09 (150-200) B16 (100-150)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/12/2018 04/12/2018
Ontvangstdatum opdracht : 05/12/2018 05/12/2018
Startdatum : 05/12/2018 05/12/2018
Monstercode : 5837373 5837374
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WHDM-QQFW-ZRZG-FCUY Ref.: 837575_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

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

Uw referentie : B07 (0-50) B01 (0-50) B04 (0-50) B05 (0-50) B09 (0-50)
Monstercode : 5837370

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Uw referentie : B16 (0-50) B15 (0-50) B14 (0-50) B13 (0-50) B12 (0-50)
Monstercode : 5837371

Opmerking bij het monster: - Het organisch stof gehalte kan het rendement van de ontsluiting (destructie) van de
elementanalyse beïnvloed hebben.

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Uw referentie : B03 (0-50) B10 (0-45) B11 (0-50)
Monstercode : 5837372

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Tabel 3 van 3

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

Project code : 837575
Project omschrijving : 18125-Hofweg 5 Ilpendam
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WHDM-QQFW-ZRZG-FCUY Ref.: 837575_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5837370
Project omschrijving : 18125-Hofweg 5 Ilpendam
Uw referentie : B07 (0-50) B01 (0-50) B04 (0-50) B05 (0-50) B09 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 1 %
2) fractie C19 - C29 23 %
3) fractie C29 - C35 67 %
4) fractie C35 -< C40 9 %

minerale olie gehalte: 230 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 4

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WHDM-QQFW-ZRZG-FCUY Ref.: 837575_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5837371
Project omschrijving : 18125-Hofweg 5 Ilpendam
Uw referentie : B16 (0-50) B15 (0-50) B14 (0-50) B13 (0-50) B12 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 2 %
2) fractie C19 - C29 25 %
3) fractie C29 - C35 64 %
4) fractie C35 -< C40 9 %

minerale olie gehalte: 400 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 4

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WHDM-QQFW-ZRZG-FCUY Ref.: 837575_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5837372
Project omschrijving : 18125-Hofweg 5 Ilpendam
Uw referentie : B03 (0-50) B10 (0-45) B11 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 5 %
2) fractie C19 - C29 28 %
3) fractie C29 - C35 61 %
4) fractie C35 -< C40 6 %

minerale olie gehalte: 71 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 4

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WHDM-QQFW-ZRZG-FCUY Ref.: 837575_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 5837373
Project omschrijving : 18125-Hofweg 5 Ilpendam
Uw referentie : B07 (100-150) B07 (150-200) B01 (50-100) B01 (100-150)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 6 %
2) fractie C19 - C29 28 %
3) fractie C29 - C35 61 %
4) fractie C35 -< C40 5 %

minerale olie gehalte: 47 mg/kg ds

Oliechromatogram 4 van 4

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

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

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

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WHDM-QQFW-ZRZG-FCUY Ref.: 837575_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5837370 B07 (0-50) B01 (0-50) B04 (0-50) B05 (0-50) B09
(0-50)

B07 0-0.5 3080846AA
B01 0-0.5 3080818AA
B04 0-0.5 3080836AA
B05 0-0.5 3080637AA
B09 0-0.5 3080832AA

5837371 B16 (0-50) B15 (0-50) B14 (0-50) B13 (0-50) B12
(0-50)

B16 0-0.5 3089342AA
B15 0-0.5 3080703AA
B14 0-0.5 3080731AA
B13 0-0.5 3080751AA
B12 0-0.5 3080732AA

5837372 B03 (0-50) B10 (0-45) B11 (0-50) B03 0-0.5 3089364AA
B10 0-0.45 3080750AA
B11 0-0.5 3080746AA

5837373 B07 (100-150) B07 (150-200) B01 (50-100) B01
(100-150)

B07 1-1.5 3080841AA
B07 1.5-2 3080847AA
B01 0.5-1 3080842AA
B01 1-1.5 3080817AA

5837374 B07 (200-250) B01 (150-200) B09 (100-150) B09
(150-200) B16 (100-150)

B07 2-2.5 3080843AA
B01 1.5-2 3080840AA
B09 1-1.5 3080838AA
B09 1.5-2 3080803AA
B16 1-1.5 3080848AA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 837575
Project omschrijving : 18125-Hofweg 5 Ilpendam
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WHDM-QQFW-ZRZG-FCUY Ref.: 837575_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 837575
Project omschrijving : 18125-Hofweg 5 Ilpendam
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WHDM-QQFW-ZRZG-FCUY Ref.: 837575_certificaat_v1



 

b 
BIJLAGE 

Bijlage 5. ANALYSE- EN TOETSINGSRESULTATEN 
GRONDWATER 

  



Toetsdatum: 19 december 2018 11:18BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

840114Certificaten

18125-Hofweg 5 IlpendamProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

B07-1-1 B07 (150-250)Monsteromschrijving

5843417Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

625337.5501.7 S87µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-2µg/lkobalt (Co)

754515-5.3µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-5µg/lnikkel (Ni)

800432.565-24µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

0.2µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-0.8µg/ltolueen

0.5µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.23.5 S0.7µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 5843417:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S

Pagina 1 van 1



Kwinfra B.V.
T.a.v. de heer S. Buijs
Helderseweg 54g-h
1817 BB ALKMAAR

Uw kenmerk : 18125-Hofweg 5 Ilpendam
Ons kenmerk : Project 840114
Validatieref. : 840114_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : JNNZ-XDEW-FZET-EQOM
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 17 december 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 87
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l 2,0
S koper (Cu) µg/l 5,3
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l 5,0
S zink (Zn) µg/l 24

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

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S o-xyleen µg/l 0,2
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l 0,8
S xyleen (som m+p) µg/l 0,5

S som xylenen µg/l 0,7

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

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

Project code : 840114
Project omschrijving : 18125-Hofweg 5 Ilpendam
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Monsterreferenties
5843417 = B07-1-1 B07 (150-250)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/12/2018
Ontvangstdatum opdracht : 12/12/2018
Startdatum : 12/12/2018
Monstercode : 5843417
Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JNNZ-XDEW-FZET-EQOM Ref.: 840114_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

Tabel 2 van 2

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

Project code : 840114
Project omschrijving : 18125-Hofweg 5 Ilpendam
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JNNZ-XDEW-FZET-EQOM Ref.: 840114_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5843417 B07-1-1 B07 (150-250) B07 1.5-2.5 0246843MM
B07 1.5-2.5 0332025YA

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 840114
Project omschrijving : 18125-Hofweg 5 Ilpendam
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JNNZ-XDEW-FZET-EQOM Ref.: 840114_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

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

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform 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

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 840114
Project omschrijving : 18125-Hofweg 5 Ilpendam
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JNNZ-XDEW-FZET-EQOM Ref.: 840114_certificaat_v1
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Bijlage 6. ANALYSECERTIFIATEN ASBEST 

 



Kwinfra B.V.
T.a.v. de heer S. Buijs
Helderseweg 54g-h
1817 BB ALKMAAR

Uw kenmerk : 18125-Hofweg 5 Ilpendam
Ons kenmerk : Project 839583
Validatieref. : 839583_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : HDFZ-LXWD-TBAN-YGVM
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 17 december 2018

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 5842162
Uw referentie : MMasbpl01 Nabij B04 graafgat onder asfalt astbestverdacht (0-1)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 04/12/2018

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : B.H.
Datum geanalyseerd : 11-12-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 15,7 g
Droge massa aangeleverde monster : 13,9 g
Percentage droogrest : 88,54 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 13,9 hecht chrysotiel 10-15 1 1737,5 0,0
Totaal 13,9 1 1737,5 0,0

Ondergrens 1390 0
Bovengrens 2085 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 1700 0,0 1700
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 1700 0,0

Totaal massa asbest: 1700 mg

Tabel 1 van 2

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

Project code : 839583
Project omschrijving : 18125-Hofweg 5 Ilpendam
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: HDFZ-LXWD-TBAN-YGVM Ref.: 839583_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

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

Project code : 839583
Project omschrijving : 18125-Hofweg 5 Ilpendam
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HDFZ-LXWD-TBAN-YGVM Ref.: 839583_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5842162 MMasbpl01 Nabij B04 graafgat onder asfalt
astbestverdacht (0-1)

Nabij B04 0-0.01 0056777AK

Bijlage 1 van 1

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

Project code : 839583
Project omschrijving : 18125-Hofweg 5 Ilpendam
Opdrachtgever : Kwinfra B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HDFZ-LXWD-TBAN-YGVM Ref.: 839583_certificaat_v1



 wijzigingsplan Hofweg 5 te Ilpendam

Bijlage 2  Akoestisch onderzoek

wijzigingsplan "Hofweg 5 te Ilpendam" (ontwerp)  97
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1  INLEIDING 
 
Op verzoek van Mees Ruimte & Milieu te Zoetermeer is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de 
geluidbelasting op de gevels voor de bouw van een vrijstaand woonhuis aan de Hofweg 5 te Ilpendam. In 
bijlage 1 is de situatie weergegeven. 
 
Op basis van  art. 76a van de Wet geluidhinder is het, indien er sprake is van een ruimtelijke procedure 
volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening, noodzakelijk dat een akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd 
naar de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige objecten, ten gevolge van 
alle geluidbronnen in de omgeving. Dit om te kunnen beoordelen of aan de normen van de Wet geluidhinder 
kan worden voldaan. 
 
In dit akoestisch onderzoek is de geluidbelasting berekend op de gevels van de woning, veroorzaakt door 
het verkeer rijdend op de Hofweg en de Herenweg.  
 
Als uit de berekeningen blijkt dat de maatgevende geluidbelasting (Lden) vanwege het wegverkeerslawaai 
hoger is dan 53 dB, dan dient een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd naar de gevelisolatie. Dit 
onderzoek toont aan of voldaan kan worden aan het Bouwbesluit met betrekking tot de minimale 
noodzakelijke geluidwering van de verschillende gevels. 
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2    NORMEN EN GRENSWAARDEN 
 

2.1  Wegverkeerslawaai 
 
Ingevolge de Wet geluidhinder heeft iedere weg van rechtswege een zone. De breedte van de zones is als 
volgt: 
 
Tabel 1: Breedte van de zones langs wegen 

Stedelijk  Buitenstedelijk  Aantal meters aan weers- 
 zijde van de weg Aantal rijstroken 

         1 of 2 
         3 of meer 

 
 
 

 
 

         1 of 2 
         3 of 4 
         5 of meer 

              200 
              350 
              250 
              400 
              600 

 
Onder stedelijk gebied wordt bedoeld  het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied 
binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld 
in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. 
Deze zones gelden niet indien: 
a. wegen welke zijn gelegen binnen een als een woonerf aangeduid gebied; 
b. wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt. 
Binnen de langs een weg gelegen zone dient akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd naar de te 
verwachten geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. Deze wordt 
berekend als een geluidbelasting in Lden, dit is de gemiddelde geluidbelasting over de dag-, avond- en nacht-
periode. 
 
De voorkeurgrenswaarde voor wegverkeerslawaai is 48 dB. Ingeval het akoestisch onderzoek uitwijst, dat de 
geluidbelasting hoger is dan 48 dB, kan ontheffing van deze voorkeurgrenswaarde worden verleend. Deze 
ontheffing kan echter niet onbeperkt worden verleend. De bovengrens varieert van 53 tot 63 dB afhankelijk 
van het type zone-gebied (buitenstedelijk, stedelijk) en de bovengenoemde verhouding tussen de woning of 
een andere geluidgevoelige bestemming en de weg. 
 
In artikel 110g van de Wgh is bepaald dat op grond van de verwachting dat de geluidproductie van 
motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen, bij de berekening van de geluidbelasting een correctie mag 
worden toegepast. Dit is voor de periode tot 1 juli 2018 geregeld in artikel 3.4, lid 1 van het Reken- en 
Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG2012). De hoogte van de correctie is afhankelijk van de toegestane 
rijsnelheid op en de geluidbelasting vanwege de weg. In tabel 2.2 is de hoogte van de correctie opgenomen. 
 
Tabel 2: Correctie conform artikel 110g Wgh; artikel 3.4, lid 1 RMG2012 

Toegestane rijsnelheid 
(km/h) 

Geluidbelasting (excl. artikel 
110g Wgh) (dB) 

Correctie art. 110g Wgh 
(dB) 

50 alle waarden 5 

70 

< 56 2 

56 3 

57 4 

>57 2 
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Tabel 3: Artikel 83 Wet Geluidhinder 

situatie 
Maximale 

ontheffingswaarde 

Bouw woningen in buitenstedelijk gebied 53 dB 

Bouw woningen in stedelijk gebied 63 dB 

Bouw agrarische bedrijfswoningen in buitenstedelijk gebied 58 dB 

Bouw woningen stedelijk gebied ter vervanging van 
bestaande woningen 

68 dB 

Binnen bebouwde kom te bouwen woningen die binnen 
zone van aanwezige autoweg of autosnelweg liggen en 
dienen ter vervanging van bestaande woningen 

63 dB 

Buiten de bebouwde kom te bouwen woningen die dienen 
ter vervanging van bestaande woningen 

58 dB 

Bestaande woningen en aanleg nieuwe weg in stedelijk 
gebied 

63 dB 

Bestaande woningen en aanleg nieuwe weg in 
buitenstedelijk gebied 

58 dB 

 

 
2.2  Geluidwering  

 
De eisen waaraan nieuw te bouwen woningen en woongebouwen  moeten voldoen, zijn vastgelegd in het 
Bouwbesluit, hierin zijn voorschriften opgenomen uit het oogpunt van gezondheid, zoals bijv.: 
- Eisen met betrekking tot bescherming tegen geluid van buiten; 
- Eisen met betrekking tot het installatie geluidniveau; 
- Eisen met betrekking tot de ventilatie. 
 
De eisen zijn gebaseerd op de prestaties die de woning of het woongebouw moet leveren. Er zijn eisen 
geformuleerd voor respectievelijk het verblijfsgebied en de verblijfsruimte. Dit heeft te maken met het 
principe van de vrije indeelbaarheid. 
Een verblijfsgebied is gedefinieerd als een besloten ruimte, bestaande uit één of meer met elkaar in 
verbinding staande, op dezelfde bouwlaag gelegen verblijfsruimten en andere afzonderlijke ruimten, anders 
dan een toilet- of badruimte, technische ruimte of gemeenschappelijke verkeersruimte. Een verblijfsruimte is 
gedefinieerd als de in een gebouw gelegen ruimte, bestemd voor het verblijven van mensen. 
Andere eisen uit het Bouwbesluit die invloed hebben op de bepaling van de geluidwering van de gevel, zijn 
de eisen met betrekking tot luchtverversing en die met betrekking tot thermische isolatie. 
 
In het Bouwbesluit zijn de eisen opgenomen met betrekking tot de bescherming van geluid van buiten. De 
geluidnormen, voor nieuwbouw, zijn opgenomen in hoofdstuk 3, met name in de artikelen 3.1 
aansturingsartikel, 3.2 geluid van buiten, 3.3. industrie-, weg of spoorweglawaai en 3.4 luchtvaartlawaai.  
 
Tabel 4: Geluidwering wegverkeers-, industrie- en spoorweglawaai 
 

bron 
vereiste karakteristieke geluidwering GA;k 

verblijfsgebied verblijfsruimte 

wegverkeers-en 
spoorweglawaai 

Lden - 33 dB en 
minimaal 20 dB 

Lden - 35 dB en 
minimaal 18 dB 

industrielawaai 
LAeq - 35 dB(A) en 
minimaal 20 dB(A) 

LAeq - 37 dB(A) en 
minimaal 18 dB(A) 

 
Aan de eis voor de geluidwering voor een verblijfsgebied als voor een verblijfsruimte moet tegelijkertijd 
worden voldaan. Indien meerdere soorten geluid tegelijkertijd verschillende eisen met betrekking tot de 
geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie stellen, geldt de zwaarste eis.  De bepaling van de 
geluidwering van scheidingsconstructies vindt plaats op basis van de Nederlandse norm NEN 5077. 
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3  SITUATIE EN BEREKENINGSMETHODE 
 

3.1   Algemeen 
 
De woning is gesitueerd aan de Hofweg 5 te Ilpendam. De locatie is gelegen binnen de zone 
wegverkeerslawaai van de Hofweg en Herenweg en valt buiten de invloedsfeer van andere  wegen.     
 

3.2  Wegverkeerslawaai 
 
De ligging van de woning en overige bebouwing, de wegen en de overige relevante informatie is 
aangeleverd in de vorm van een digitale ondergrond. Met behulp van een interactief invoerprogramma is 
hiervan een digitale invoerfile gemaakt ten behoeve van het geluid berekeningsprogramma. 
 
Een dergelijke invoerfile bevat alle akoestisch relevante informatie (ligging en hoogte van gebouwen, wegen, 
hard en zacht overgangen van de bodem, hoogteligging van de verschillende objecten (wegen, gebouwen, 
wallen en/of schermen, e.d.), verkeersgegevens, beoordelingspunten, enz.). In bijlage 3 is een overzicht van 
het plot rekenmodel weergegeven. 
 
Voor het berekenen van de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai is uitgegaan van het Reken- en 
meetvoorschrift geluidhinder 2012. De geluidberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de 
Standaardrekenmethode II van Bijlage III, behorende bij hoofdstuk 3 Wegverkeerslawaai van het Reken- en 
meetvoorschrift geluidhinder 2012. 
 
De verkeersgegevens zijn afkomstig van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Op basis van 
deze cijfers en met een gemiddelde jaarlijkse groei van 1,5% is een verkeersprognose gemaakt voor het 
maatgevende jaar 2029.  
Een volledig overzicht van de verkeersintensiteiten van beide wegen per wegvak is opgenomen in bijlage 2. 
 

4      RESULTATEN 
 

4.1     Wegverkeerslawaai (Wet geluidhinder) 
 
Zowel voor de Hofweg als de Herenweg geldt een maximale toegestane snelheid van 60 km/uur.  
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de berekende geluidbelastingen in Lden, vanwege 
het wegverkeerslawaai op het akoestisch meest relevante gevelvlak en waarneemhoogte van de te bouwen 
woning.  
De geluidbelasting in Lden is het gemiddelde over de dag-,avond-, en nachtperiode in dB΄s. 
De Wet gaat voor wat betreft de beoordeling van de geluidbelasting uit van de berekende geluidbelasting per 
weg en niet van de gecumuleerde geluidbelasting van alle wegen gezamenlijk. 
Op de berekende geluidbelasting wordt een aftrek toegepast voor het in de toekomst stiller worden van het 
verkeer volgens de “regeling aftrek bij berekening en meting geluidbelasting vanwege een weg”. De waarde 
van het door berekeningen verkregen geluidniveau, wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal, 
waarbij een halve eenheid wordt afgerond naar het even getal.  De geluidbelasting op niet berekende punten 
kan worden afgeleid van de berekende beoordelingspunten. 
 
  



7 
 

Tabel 5: Geluidbelasting Lden vanwege de Hofweg en Herenweg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Toetsingswaarde is de geluidbelasting in Lden inclusief de 5 dB aftrek ex.art.110g Wgh 

 
De voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde bedraagt bij nieuwbouw woningen in 
buitenstedelijk gebied respectievelijk 48 en 53 dB.  
Volgens de geluidberekeningen bedraagt de toetsingswaarde vanwege de Hofweg maximaal 40 dB en 
vanwege de Herenweg maximaal 18 dB. De geluidbelasting voor beide wegen is lager dan de 
voorkeurgrenswaarde. Indien er sprake is van een ruimtelijke procedure behoeft er door de gemeente 
Waterland geen hogere grenswaarde te worden gevoerd. 
 

 

4.2  Wegverkeerslawaai (Bouwbesluit) 
 
Uit de berekening blijkt dat de karakteristieke geluidwering ten aanzien van het wegverkeerslawaai aan de 
minimaal gestelde eis van 20 dB dient te voldoen. 
 

5  CONCLUSIE  
 

5.1.   Wegverkeerslawaai  
 
Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat de toetsingswaarde vanwege de Hofweg maximaal 40 dB 
bedraagt en vanwege de Herenweg maximaal 18 dB. De geluidbelasting voor beide wegen is lager dan de 
voorkeurgrenswaarde. Indien er sprake is van een ruimtelijke procedure behoeft er door de gemeente 
Waterland geen hogere grenswaarde te worden gevoerd. 
 

5.3       Gevelisolatie 
 
Uit de berekening blijkt dat de karakteristieke geluidwering ten aanzien van het wegverkeerslawaai aan de 
minimaal gestelde eis van 20 dB dient te voldoen. 

 
 

  

Geluid-

belasting (dB)

Toetsings- 

waarde
 (1)

 (dB)

Geluid-

belasting (dB)

Toetsings- 

waarde
 (1)

 (dB)

Geluid-

belasting (dB)

Isoleren voor 

(dB)

1 1,5 43,2 38,2 21,8 16,8 43,2 20

4,5 44,7 39,7 22,6 17,6 44,7 20

2 1,5 40,7 35,7 15,9 10,9 40,7 20

4,5 42,4 37,4 16,6 11,6 42,4 20

3 1,5 28,6 23,6  -  - 28,6 20

4,5 30,0 25,0  -  - 30,0 20

4 1,5 37,2 32,2 20,6 15,6 37,3 20

4,5 38,8 33,8 21,3 16,3 38,9 20

Gecumuleerd
Waarneem

punt

Waarneem

hoogte

HerenwegHofweg
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BIJLAGE 1: Situatie 
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BIJLAGE 2: Verkeersgegevens 
 
De verkeersgegevens zijn afkomstig van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Op basis van 
deze cijfers en met een gemiddelde jaarlijkse groei van 1,5% is een verkeersprognose gemaakt voor het 
maatgevende jaar 2029. 
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Straat Herenweg Intensiteit 44 Snelheid 50 Wegdek DBA Jaar 2029

%

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Categorie Dag avond Nacht

l.m.v.t. 2,66 0,76 0,40

m.z.m.v.t 0,05 0,01 0,01

z.m.v.t. 0,11 0,03 0,02

motoren 0,02 0,00 0,00

Straat Hofweg Intensiteit 370 Snelheid 50 Wegdek DBA Jaar 2029

%

0,6

0,3

0,1

0,1

0,0

0,0

Categorie Dag avond Nacht

l.m.v.t. 24,52 5,55 2,00

m.z.m.v.t 0,59 0,13 0,05

z.m.v.t. 0,33 0,07 0,03

motoren 0,15 0,03 0,01

Aantal
Aantal

dag

44

77,5 2,8               5,8 0,2
31

69

Periode
Wegvak-

Intensiteit

Verhouding 

dag/nacht %

Intensiteit 

per uur

Aandeel  vrachtverkeer Verhouding 

middel/zwaar 

vrachtverkeer

31

69

avond 14,8 0,8               5,8 0,0
31

69

nacht 7,7 0,4 5,8 0,0

Aandeel  vrachtverkeer Verhouding 

middel/zwaar 

vrachtverkeer

Aantal
Aantal

dag

370

83 25,6             3,6 0,9

Periode
Wegvak-

Intensiteit

Verhouding 

dag/nacht %

Intensiteit 

per uur

64

36

64

36

avond 12,5 5,8               3,6 0,2
64

36

nacht 4,5 2,1 3,6 0,1
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BIJLAGE 3: Overzichtsplot 
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BIJLAGE 4: Plot rekenmodel Hofweg (Lden excl.aftrek artikel 110g Wet geluidhinder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beganegrond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eerste verdieping  
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BIJLAGE 5: Plot rekenmodel Herenweg (Lden excl.aftrek artikel 110g Wet geluidhinder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beganegrond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eerste verdieping   
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BIJLAGE 6: Cumulatie wegen gezamenlijk (Lden excl.aftrek artikel 110g Wet geluidhinder)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beganegrond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eerste verdieping 
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BIJLAGE 7: In- en uitvoergegevens rekenmodel  
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datum 4-12-2018
dossiercode    20181204-12-19357

Project: Hofweg 5 te Ilpendam
Gemeente: Waterland
Aanvrager: Loesanne van der Geest
Organisatie: Mees Ruimte & Milieu

Geachte heer/mevrouw Loesanne van der Geest,

Voor het plan Hofweg 5 te Ilpendam heeft u advies aangevraagd in het kader van de watertoets op www.dewatertoets.nl. Met de gegevens die
u heeft opgegeven is bepaald dat het plan een beperkte invloed heeft op de waterhuishouding. Hierdoor kan de korte procedure worden
gevolgd voor de watertoets.

Dit betekent dat de beperkte invloed van het plan op de waterhuishouding kan worden ondervangen met standaard maatregelen. Deze
maatregelen vindt u in het onderstaande wateradvies dat u in de ruimtelijke onderbouwing van het plan kunt verwerken. U hoeft dan verder
geen contact met ons op te nemen met betrekking tot de watertoets. Mochten er desondanks vragen zijn dan kunt u op onze watertoetspagina
een link vinden naar de gebiedsindeling van onze regioadviseurs en rechtstreeks contact opnemen met één van hen. (
https://www.hhnk.nl/portaal/schoon-en-gezond-water_3556/item/watertoets_3017.html.) U kunt ook met ons algemene nummer bellen
(072-582 8282) en vragen naar de regioadviseur voor de gemeente waarin uw plan zich bevindt.

Wij hebben uw aanvraag als een melding ontvangen en zullen deze archiveren. Tijdens de formele overlegprocedures (art 3.1.1 of art 5.1.1)
van uw plan zal het waterschap een controle doen of de conclusies ten aanzien van de wateraspecten kloppen. Indien u tijdens de ter inzage
termijn van uw plan niets van ons hoort, gaan wij akkoord met het plan en kunt u deze email beschouwen als ons formele wateradvies. Indien
wij wel willen/moeten reageren, zullen wij contact met u opnemen.

LET OP: Dit formulier en het watertoetsproces 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 waterschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te maken in het kader van vergunningverlening. 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 post@hhnk.nl
W www.hhnk.nl

Wateradvies korte procedure
Via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl) is aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie te geven op
het plan Hofweg 5 te Ilpendam in het kader van de watertoets. In dit advies staan de maatregelen die Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier adviseert om wateroverlast te voorkomen en het water in de sloten schoon te houden. Op basis van de door de
aanvrager/initiatiefnemer ingevoerde gegevens heeft het hoogheemraadschap een aantal opmerkingen. Daarnaast is er een aantal aspecten die



wij graag in de uitwerking van het plan verwerkt willen zien.

Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met haar partners haar waterbeleid op lange termijn (Deltavisie) en op
middellange termijn (Waterprogramma 2016-2021) opgesteld. In het Waterprogramma 2016-2021 (voorheen waterbeheersplan) zijn de
programma's en beheerstaken van het hoogheemraadschap opgenomen met de programmering en uitvoering van het waterbeheer. Het
programma is nodig om het beheersgebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de thema s waterveiligheid, wateroverlast, watertekort,
schoon en gezond water en crisisbeheersing. Door het veranderende klimaat wordt het waterbeheer steeds complexer. Alleen door slim
samen te werken is integraal en doelmatig waterbeheer mogelijk. Bij de ontwikkeling van het Waterprogramma is hieraan invulling gegeven
door middel van een partnerproces en de ontwikkeling van gezamenlijke bouwstenen.

Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2016. 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.

www.dewatertoets.nl
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 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

Er bestaan plannen een perceel aan de Hofweg te Ilpendam, 

gemeente Waterland, Provincie Noord-Holland her in te richten. 

Het is mogelijk dat binnen het plangebied soorten voorkomen die 

beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming (Wnb) of dat het 

plan gevolgen heeft voor nabij gelegen beschermde gebieden. 

In opdracht van Mees Ruimte & Milieu heeft Ecologisch Onderzoeks- 

en Adviesbureau Van der Goes en Groot in het kader van de huidige 

natuurwetgeving een quickscan uitgevoerd om dit nader te 

onderzoeken. 

Het onderzoek heeft bestaan uit een bronnenstudie en een 

veldbezoek. 

1.2 Doel van het onderzoek 

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het (mogelijke) 

voorkomen van beschermde soorten in het kader van de Wnb. 

Tevens wordt onderzocht of de plannen negatieve effecten op 

dergelijke soorten en/of op beschermde gebieden kunnen 

veroorzaken. 

  

Ligging van het perceel aan de Hofweg 5 te Ilpdendam. 
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Op grond van het onderzoek wordt geadviseerd omtrent te nemen 

maatregelen om negatieve effecten te voorkomen of te verzachten 

en omtrent de noodzaak ontheffing of vergunning aan te vragen. 

Een uitgebreide beschrijving van de getoetste wetgeving is te vinden 

in Bijlage 1. 

1.3 Het plangebied 

In Figuur 1 is de ligging van het onderzoeksgebied aangegeven. 

Het plangebied is landelijk geleden ten oosten van de woonkern van 

het lintdorp Ilpendam. Ten noorden ligt polder ‘De Nes’ en het 

Purmerbos tussen Ilpendam en de stad Purmerend. Ten zuiden en 

oosten van het plangebied ligt uitgestrekt open polderlandschap. 

1.4 Werkzaamheden 

Het onderzoek is onderdeel voor de benodigde (partiële) herziening 

van het bestemmingsplan. De bedrijfsbebouwing (twee schuren) zal 

worden gesloopt. Er zal een extra woning gerealiseerd worden op de 

plaats van schuur zuid. De bestaande woning zal ook worden 

gesloopt. 

De ecologisch gevoelige werkzaamheden zullen bestaan uit het sloop 

van het voormalige bedrijfsgebouw, verwijderen van de vegetatie-

toplaag, het vergraven van de bodem, kappen en rooien van struiken 

en/of bomen. 

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de methode van het onderzoek beschreven. 

In hoofdstuk 3 worden de biotopen, die aanwezig zijn in het 

plangebied, beschreven en wordt aangegeven welke soorten 

aanwezig (kunnen) zijn binnen en nabij het plangebied. 

In hoofdstuk 4 wordt ingeschat in hoeverre deze soorten negatieve 

effecten kunnen ondervinden van het werk en welke specifieke 

maatregelen eventueel noodzakelijk zijn. 

Hoofdstuk 5 beschrijft of- en welke gebiedsbeschermende wetgeving 

van toepassing is op het plangebied. 

Ten slotte bevat hoofdstuk 6 de conclusies. Indien van toepassing 

worden aanbevelingen gedaan. Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van 

de gebruikte en aanbevolen literatuur. In de bijlage is aanvullende 

informatie opgenomen over de geldende wetgeving en de gebruike-

lijke procedures bij een vergunnings- en/of ontheffingsaanvraag. 
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 2 Methode 

Hieronder wordt aangegeven hoe is onderzocht welke soorten te 

verwachten zijn binnen het plangebied. Speciale aandacht is uit-

gegaan naar díe beschermde soorten waarvoor, indien aanwezig, 

specifieke maatregelen moeten worden getroffen of ontheffing moet 

worden aangevraagd bij werkzaamheden in het kader van dit plan. 

Daarnaast is gekeken of het plangebied tot een beschermd 

natuurgebied behoort of dat dergelijke gebieden aanwezig zijn in de 

nabijheid van het plangebied. 

2.1 Soorten 

Bronnenstudie 

Op basis van literatuurgegevens en informatie, samengebracht in 

bijvoorbeeld de Nationale Databank Flora- en Fauna (NDFF), is 

bekeken in hoeverre (beschermde) soorten in het verleden zijn 

aangetroffen in en rond het plangebied. 

Voor het onderzoek van de NDFF is het kilometerhok onderzocht 

waarbinnen het plangebied is gelegen en de acht daaromheen 

gelegen kilometerhokken, rekening houdend met relevante, over-

eenkomstige biotopen tussen plangebied en omgeving. 

In de database is gezocht naar gegevens van beschermde soorten of 

soorten met jaarrond beschermde verblijfplaatsen die niet zijn 

vrijgesteld. Hierbij is gekeken naar waarnemingen in de afgelopen 10 

jaar. Vervolgens is een interpretatie gedaan met betrekking tot de 

aard en de waarde van de waarnemingen (bijvoorbeeld overvliegend 

of verblijvend, de onderzoeksinspanning en de kans dat de situatie 

ter plaatse veranderd is). Er is niet gezocht naar niet-jaarrond 

beschermde vogels, vrijgestelde soorten en in het geheel niet te 

verwachten soorten zoals zeezoogdieren of zoutwatervissen. 

Naast het onderzoek van de NDFF zijn relevante verspreidings-

atlassen en eventueel andere literatuur en websites geraadpleegd 

om de ecologische vereisten van soorten in samenhang met de 

verspreiding te bekijken. 

Potentiebeoordeling 

Het plangebied is op 15 november 2018 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). 

Verwerking 

Met behulp van analyse en expertkennis is op basis van de verzamel-

de gegevens en de aangetroffen biotopen een inschatting gemaakt 

van het mogelijk voorkomen van beschermde soorten in en nabij het 

plangebied. 
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Op grond van de plannen is een korte effectbeoordeling gemaakt van 

de plannen op de te verwachten soorten. 

Als negatieve gevolgen niet zijn uit te sluiten wordt aangegeven of 

specifieke maatregelen moeten en kunnen worden genomen en/of 

ontheffing dient te worden aangevraagd. 

2.2 Gebieden 

Op de gebiedendatabase van het Ministerie van Economische Zaken 

is gekeken in hoeverre het plangebied is gelegen binnen of nabij de 

begrenzing van beschermde gebieden (Natura 2000 en Natuur-

netwerk Nederland (NNN), zie: 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek.aspx 

Aan de hand van Provinciale of gemeentelijke informatie, toeganke-

lijk via internet, is bekeken of het plangebied gelegen is in andere 

relevante beschermde gebieden, zie bijvoorbeeld: 

https://noord-holland-extern.tercera-ro.nl/MapViewer/  

Als dit het geval is, wordt bekeken of negatieve effecten te 

verwachten zijn en of nadere toetsing noodzakelijk is. 
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 3 Beschermde soorten Wnb 

In dit hoofdstuk worden eerst de biotopen beschreven die aanwezig 

zijn binnen het plangebied. Vervolgens worden de beschermde 

soorten beschreven per soortgroep. In de beschrijving wordt per 

soortgroep eerst aangegeven welke soorten (volgens opgave van het 

NDFF en literatuur) in het verleden of tijdens het afgelegde veld-

bezoek zijn aangetroffen. Vervolgens wordt vermeld welke soorten 

op grond van aanwezige biotopen te verwachten zijn en welke 

gebruiksfuncties het plangebied kan hebben voor deze soorten. 

3.1 Beschrijving aanwezige biotopen 

Op het perceel staan gebouwen; een woning en twee grote schuren. 

Ze zullen hieronder elk apart worden besproken. 

Schuur noord 

Dit betreft een grote schuur opgebouwd uit aluminium platen en een 

éénlaags asbest golfplaten dak, aangebracht op een houten binnen-

frame. Aan de oostzijde hangen schuifdeuren en zijn doeken op-

gehangen, maar de entree is niet geheel dicht. In de schuur staan 

voertuigen opgeslagen. 

Er zijn veel poepstrepen aangetroffen en op één plek liggen veel 

braakballen, waarschijnlijk van Torenvalk. Aan deze zijde is tevens 

een dakgoot aanwezig. 

Schuur noord (rechtsboven) en schuur zuid (linksonder). 
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Schuur zuid 

Deze schuur is vrijwel gelijk aan de andere schuur, opgebouwd uit 

aluminium platen en met een asbest golfplaten dak. Er groeit veel 

mos op de golfplaten. Het dak staat op instorten. Er is een houten 

zolder aanwezig, deze is ook in zeer slecht staat. Er is geen dakgoot 

aanwezig. 

Woning 

De woning op het terrein is opgebouwd uit steen en hout dat groen 

geschilderd is. Het puntdak is bedekt met bitumen. Er is een 

schoorsteen aanwezig. Aan de westzijde aan de kopse kant zijn op 4 

plaatsen in de houtbetimmering 12 gaten zichtbaar. 

Overig 

Op het terrein zijn nog een aantal rijen fruitbomen aanwezig. Aan de 

noordzijde van deze fruitbomen hangt een torenvalkkast. De 

vogelwerkgroep komt regelmatig deze kast checken. 

Daarnaast is divers groen aanwezig in de vorm van hagen, struiken en 

kruiden. 

Hoge bomen en water ontbreekt binnen het plangebied. 

  

Woning binnen het plangebied. 
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3.2 Beschermde soorten 

3.2.1 Planten 

Aangetroffen soorten 

In en rond het plangebied is in het verleden en tijdens het veldbezoek 

geen beschermde flora waargenomen (NDFF 2008-2018). 

Potentie plangebied 

In het plangebied wordt geen beschermde flora verwacht. 

Diverse soorten planten, (korst)mossen en wolfsklauwen die onder 

de Wet natuurbescherming beschermd zijn, worden niet in het 

plangebied verwacht, de soorten komen nagenoeg alleen voor in 

natuurgebieden. 

3.2.2 Vissen 

Omdat geen water in het plangebied aanwezig is, kunnen geen 

(beschermde) vissoorten voorkomen. 

3.2.3 Amfibieën 

Aangetroffen soorten 

In en rond het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen 

beschermde, niet vrijgestelde amfibieën waargenomen. 

De Rugstreeppad is bekend van de omgeving van het plangebied, de 

soort werd op meerdere plaatsten nabij het plangebied vastgesteld 

(NDFF 2008-2018). De Rugstreeppad is een beschermde soort die 

wordt genoemd als soort beschermd onder de Habitatrichtlijn (zie 

Bijlage 1.2.1). 

Potentie plangebied 

In het plangebied is geen voortplantingswater aanwezig voor 

amfibieën. In het plangebied is wél geschikt landbiotoop aanwezig 

dat buiten de voortplantingsperiode kan worden benut door 

algemene soorten amfibieën zoals Gewone pad, Kleine water-

salamander en Bruine kikker. De dieren kunnen wegkruipen onder 

opgeslagen materialen, stronken en takken of in verlaten muizen-

holen e.d. Al deze soorten zijn beschermd onder de Wnb maar ze zijn 

in Noord-Holland ‘vrijgesteld’ bij de uitvoering van ruimtelijke 

ontwikkeling en inrichting, zie verder Bijlage 1.2. 

-Rugstreeppad 

Het onderzoeksgebied is niet geschikt voor de Rugstreeppad, 

ondanks dat de soort in het verleden in de omgeving werd aan-

getroffen. In het plangebied ligt geen geïsoleerd, ondiep water dat 

door de dieren kan worden gebruikt voor voortplanting. In het 

plangebied is ook geen geschikt vorstvrij, droog en vergraafbaar 

zanderig landbiotoop aanwezig dat buiten de voortplantingsperiode 

als landbiotoop kan worden benut door deze soort. 
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Als in het plangebied graafwerkzaamheden plaatsvinden of zand 

wordt opgebracht, is het mogelijk dat Rugstreeppadden het gebied 

kunnen intrekken. 

3.2.4 Vogels 

Alle inheemse vogelsoorten zijn beschermd. Het bevoegd gezag 

maakt onderscheid tussen soorten met niet-jaarrond beschermde 

nesten, soorten met jaarrond beschermde nesten (ingedeeld in vier 

categorieën) en de zogenaamde ‘categorie 5-soorten’ (zie verder 

Bijlage 1.2.5). 

Aangetroffen soorten met niet-jaarrond beschermde nesten 

Tijdens het veldbezoek werden diverse vogelsoorten waargenomen: 

Merel, Spreeuw (cat. 5), Torenvalk (cat. 5) en Winterkoning. 

In de noordelijke schuur is een eetplek van Torenvalk (cat 5) 

aanwezig, gezien de poepstreken en aanwezige braakballen. Het 

betreft waarschijnlijk een rustplek van de Torenvalk die gehuisvest is 

in de aanwezige torenvalkkast. 

Potentie plangebied soorten met niet-jaarrond beschermde nesten 

In het plangebied kunnen enkele algemene bos- en struweelvogels 

tot broeden komen zoals bijvoorbeeld Merel, Houtduif, Winterkoning 

of Heggemus. 

Het is mogelijk dat in de schuren categorie 5-soorten broeden als 

Boerenzwaluw en/of Spreeuw. 

Aangetroffen soorten met jaarrond beschermde nesten 

Tijdens het veldbezoek werden geen vogels met jaarrond bescherm-

de nesten of sporen (nesten) daarvan waargenomen. 

Braakballen van Torenvalk in de schuur. 
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In de omgeving van het plangebied zijn in het verleden Huismus, 

Gierzwaluw, verschillende in bomen broedende roofvogels en uilen 

vastgesteld (NDFF 2008-2018). 

In het plangebied zelf zijn geen waarnemingen bekend van 

vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten met binding aan het 

gebied (NDFF 2008-2018). 

Potentie soorten met jaarrond beschermde nesten 

Omdat geen geschikte bebouwing en bomen aanwezig zijn en geen 

sporen of nesten werden waargenomen, wordt uitgesloten dat 

vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten aanwezig zijn in het 

plangebied. 

In de schuren zijn geen nesten of sporen in de vorm van braakballen 

aangetroffen van uilen. Ook tijdens controles van de aanwezige 

torenvalkkast is nooit melding geweest van uilen of andere 

roofvogels. 

Huismussen broeden in huizen met zadeldaken en dakpannen, de 

golfplaten en bitumen platen zijn niet geschikt. 

Gierzwaluwen gebruiken vooral gebouwen in de binnenstad om in te 

nestelen. Ook de Gierzwaluw nestelt graag onder dakpannen of 

daklood. 

3.2.5 Grondgebonden zoogdieren 

Aangetroffen soorten 

In en rond het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen 

beschermde, niet vrijgestelde zoogdieren waargenomen (NDFF 2008-

2018). 

Rond het plangebied zijn in het verleden Waterspitsmuis en kleine 

marterachtigen waargenomen (NDFF 2008-2018). Deze soorten zijn 

beschermde soorten die worden genoemd als ‘andere soort’ (zie 

Bijlage 1.2.1). Verder is Noordse woelmuis bekend in de omgeving. 

Deze soort is beschermd onder de Habitatrichtlijn (zie Bijlage 1.2.1). 

In het plangebied zelf zijn geen waarnemingen bekend van deze 

soorten. 

Potentie plangebied 

Het is mogelijk dat in het gebied enkele (kleine) zoogdieren voor-

komen zoals Egel, en verschillende algemene soorten (spits)muizen. 

Al deze soorten zijn beschermd onder de Wnb maar ze zijn in Noord-

Holland ‘vrijgesteld’ bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkeling en 

inrichting, zie verder Bijlage 1.2.1. 

Het onderzoeksgebied is niet geschikt voor de Noordse woelmuis en 

de Waterspitsmuis. De benodigde levensvoorwaarden zijn hiervoor 

niet aanwezig. 
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Het plangebied biedt geen schuilmogelijkheden zoals takkenhopen, 

opgeslagen materialen, muurtjes en dicht begroeide oevers waar 

soorten als de Hermelijn, Wezel of Bunzing gebruik van kunnen 

maken. In de schuren zijn geen hooi- en strobalen aanwezig die als 

schuilplaats gebruikt kunnen worden door bijvoorbeeld Bunzing of 

die muizen kunnen aanlokken voor kleine marters. 

Ook buiten de schuren ontbreekt gunstig jachtgebied met veel 

prooidieren (muizen). Tevens zijn rond de bebouwing vaak mensen 

(en huisdieren, hond loopt altijd buiten) aanwezig zodat 

noodzakelijke rust voor de dieren ontbreekt. 

3.2.6 Vleermuizen 

Vleermuizen kunnen op zeer duidelijk te onderscheiden manieren 

van een leefgebied gebruik maken. Belangrijke gebruiksfuncties zijn 

verblijfplaats, foerageergebied of (deel van) een vliegroute. 

Aangetroffen vleermuizen 

Er zijn in de omgeving van het plangebied 6 soorten vleermuizen 

vastgesteld (NDFF 2008-2018). Het betreft Gewone dwergvleermuis, 

Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger, Meervleermuis, Rosse vleermuis, 

Watervleermuis. De meeste waarnemingen betroffen foeragerende 

en langsvliegende exemplaren. 

Potentie verblijfplaatsen 

Precieze locaties van verblijfplaatsen zijn alleen vast te stellen met 

gericht nachtelijk onderzoek tenzij uit te sluiten is dat potentie 

hiervoor aanwezig is. 

De waargenomen gaten in de houtbetimmering van de woning geven 

mogelijk toegang tot voor vleermuizen geschikte holtes. Te denken 

valt aan gebouwbewonende soorten zoals Gewone dwergvleermuis 

en Ruige dwergvleermuis. 

De schuren binnen het plangebied zijn niet geschikt voor vleermuizen 

om te verblijven. Er werden geen gaten, of geschikte holtes 

waargenomen en de wanden en daken zijn alle enkellaags. 

Potentie foerageergebied 

Het plangebied is (marginaal) geschikt voor foeragerende 

vleermuizen. De (schaarse) aanwezige luwe plekken kunnen zorgen 

voor concentraties van insecten waardoor vleermuizen worden 

aangetrokken. 

Potentie vliegroute 

Gezien de ligging, de vorm en de grootte van het plangebied kan 

geen sprake zijn van een belangrijke functie als vliegroute voor 

vleermuizen. 
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3.2.7 Overige fauna 

Aangetroffen soorten 

Er zijn geen waarnemingen bekend van andere beschermde soorten 

in of rond het plangebied. Tijdens het veldbezoek werden dergelijke 

soorten ook niet waargenomen. 

Potentie plangebied 

Het onderzoeksgebied is niet geschikt voor andere beschermde 

diersoorten in verband met het ontbreken van geschikt biotoop. 

  

Gaten in houtbetimmering van het woonhuis. 
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3.3 Conclusie beschermde soorten 

Op grond van §3.2.1 t/m §3.2.7 zijn beschermde, niet vrijgestelde 

soortgroepen te verwachten die staan weergegeven in Tabel 1. In de 

tabel wordt onderscheid gemaakt tussen de aangetroffen soort-

groepen in en nabij het plangebied en de potenties daarvoor binnen 

het plangebied. 

In hoofdstuk 4 wordt onderzocht welke gevolgen voor deze soort-

groepen worden verwacht door het uitvoeren van de plannen. 

 

  
Eerder volgens literatuuropgave vastgestelde soortgroepen met beschermde, niet 

vrijgestelde soorten in/nabij het plangebied (kolom 2) en verwachte voorkomen 

daarvan binnen het plangebied (kolom 3). 

*Vaste rust- en verblijfplaatsen. 

Beschermde, niet vrijgestelde soorten 

Aangetroffen 

nabij het 

plangebied  

 

(literatuur en 

veldbezoek) 

Potentieel aanwezig 

binnen het 

plangebied 

Planten nee nee 

Vissen nee nee 

Amfibieën ja nee 

Vogelsoorten met niet-jaarrond 

beschermde nesten 
ja ja 

Vogelsoorten met jaarrond beschermde 

nesten 
ja nee* 

Grondgebonden zoogdieren nee nee 

Vleermuizen   

verblijfplaats nee ja 

foerageergebied ja ja 

vliegroute ? nee 

Overige beschermde fauna nee nee 
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 4 Effectbeoordeling en maatregelen 

Door het plan kunnen verschillende negatieve effecten optreden in 

het plangebied. Deze mogelijke effecten zijn onder te verdelen in 

tijdelijke effecten tijdens de aanleg en effecten als gevolg van de 

aanwezigheid van de nieuwe situatie. 

De te verwachten soortgroepen met beschermde, niet vrijgestelde 

soorten worden in dit hoofdstuk besproken. Ze zijn samengevat in de 

derde kolom van Tabel 1. De aanwezigheid van deze soortgroepen 

kan van invloed zijn op de verdere procedure. De (negatieve) 

effecten die kunnen optreden bij de werkzaamheden worden 

onderzocht. Voorts zal worden aangegeven welke maatregelen 

kunnen worden genomen om effecten te voorkomen of te 

minimaliseren. 

Voor andere soortgroepen met niet beschermde of vrijgestelde 

soorten geldt altijd de zorgplicht (zie Bijlage 1.1.1). 

4.1 Vogels 

Vogelnesten kunnen worden vernield bij ecologisch gevoelige 

werkzaamheden zoals het rooien en kappen van struiken en bomen 

het slopen van bebouwing, diverse graafwerkzaamheden of het 

verwijderen van de vegetatie-toplaag. 

Soorten met niet-jaarrond beschermde nesten 

Men dient activiteiten waarbij nesten verstoord of vernield kunnen 

worden buiten het broedseizoen plaats te doen vinden, dus niet van 

grofweg 15 maart tot 15 juli. Deze periode is afhankelijk van bijvoor-

beeld het weer en de betrokken soorten. Als onverhoopt buiten deze 

periode vogels broedend aanwezig zijn, dienen werkzaamheden 

plaatselijk te worden uitgesteld. 

Wanneer in het broedseizoen gewerkt gaat worden is het mogelijk – 

voorafgaand aan het broedseizoen of voorafgaand aan de vestiging 

van broedvogels – het plangebied ongeschikt te maken als (nog) geen 

nesten aanwezig zijn. Hierbij mogen geen mogelijke nestplaatsen van 

jaarrond beschermde vogels ongeschikt of ontoegankelijk worden 

gemaakt! 

‘Categorie 5’-soorten 

Gezien de aanwezige biotopen in de nabijheid van het plangebied 

zullen de (mogelijk) aanwezige vogelsoorten die genoemd worden als 

‘categorie 5’-soort (Boerenzwaluw, Torenvalk, Spreeuw), kunnen 

uitwijken naar alternatief leefgebied. Er gelden geen zwaarwegende 

feiten of ecologische omstandigheden die een jaarrond beschermde 

status van nesten van deze soorten rechtvaardigen. Overigens geldt 

ook voor deze soorten dat activiteiten waarbij nesten verstoord of 
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vernield kunnen worden buiten het broedseizoen plaats moeten 

vinden. 

4.2 Vleermuizen 

Verblijfplaatsen 

Bij de sloop van de bestaande woning zouden vaste rust- of 

verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen beschadigd of 

vernield kunnen worden. Het is derhalve noodzakelijk om vervolg-

onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van deze soort(en). 

Hierbij dient ook de naaste omgeving van het plangebied betrokken 

te worden. 

Als verblijvende vleermuizen aanwezig zijn dienen vervangende en 

geschikte verblijfplaatsen te worden aangeboden. Er is tijdelijke 

compensatie en permanente compensatie noodzakelijk. Er dient een 

ontheffing te worden aangevraagd waarbij in een op te stellen 

‘Projectplan’ deze maatregelen worden uitgewerkt. 

Foerageergebied 

Voor de mogelijk aanwezige foeragerende vleermuizen in het 

plangebied wordt geen negatief effect verwacht van de ingreep 

omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een veel 

groter foerageergebied en in de naaste omgeving veel vergelijkbaar 

of beter biotoop aanwezig is. De vleermuizen kunnen derhalve 

gemakkelijk (tijdelijke) uitwijken. 

4.3 Conclusie effectbeoordeling 

Negatieve effecten van de plannen op beschermde soorten (indien 

aanwezig) zijn niet uit te sluiten. Het gaat om vleermuizen. 

Er is vervolgonderzoek noodzakelijk naar deze beschermde soorten. 

In Tabel 2 staan de perioden aangegeven wanneer dit onderzoek kan 

worden uitgevoerd. Tevens wordt het aantal bezoekrondes vermeld. 

 

Soort/Soortgroep Optimale periode 
Aantal 

bezoeken 

 Kraam/zomerverblijf 
Paarverblijven en 

zwermen 
beide 2 

Gewone 

dwergvleermuis 
half mei - half juli augustus-oktober  

    

Ruige dwergvleermuis (juni - half juli-nvt) augustus - oktober  

 

  
Optimale periode voor 

uit te voeren vervolg-

onderzoek naar 

beschermde soorten of 

soortgroepen die zijn 

aangetroffen of worden 

verwacht in het 

plangebied. 

*=Te combineren met 

andere bezoeken. 
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 5 Gebiedsbescherming en overige 

natuurwetgeving 

In hoofdstuk 3 en 4 is beschreven welke beschermde soorten kunnen 

voorkomen en welke effecten de werkzaamheden kunnen hebben. 

De Wet Natuurbescherming kent naast soortbescherming ook 

gebiedsbeschermende wet- en regelgeving, in het bijzonder die van 

de Natura 2000-gebieden en betreffende behoud van grootschalige 

houtopstanden (Zie Bijlage 1.3). 

Naast bepalingen uit de Wnb kunnen gebieden ook beschermd zijn 

onder de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) als onderdeel van het 

‘Natuurnetwerk Nederland’ (voorheen Ecologische hoofdstructuur, 

EHS) of als Provinciaal aangewezen ‘Weidevogelleefgebied’ of 

‘Belangrijk weidevogelgebied’. 

Hieronder wordt aangegeven welke gebiedsbeschermende 

wetgeving van toepassing is op het plangebied. 

5.1 Natura 2000 

Het plangebied ligt op circa 1,5 kilometer afstand van het meest 

nabijgelegen Natura 2000-gebied, Ilperveld, Varkensland, 

Oostzanerveld & Twiske. Gezien deze afstand en de aard van de uit te 

voeren werkzaamheden worden op voorhand geen directe negatieve 

gevolgen verwacht van de plannen zoals licht, geluid of optische 

verstoring. Er hoeft hiernaar geen nadere toetsing uitgevoerd te 

worden. 

5.2 Natuurnetwerk Nederland 

Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van het NNN, inclusief 

de zogenaamde verbindingszones die verschillende NNN-gebieden 

kunnen verbinden (zie Figuur 2). Omdat de bebouwing vergelijkbaar 

blijft met huidige situatie kunnen geen negatieve effecten door de 

plannen op het NNN gebied optreden. De plannen hoeven verder 

niet getoetst te worden aan beschermde waarden binnen dit 

netwerk. 

5.3 Weidevogelgebieden 

Het gebied is niet begrensd als een bijzonder te beschermen weide-

vogelleefgebied of belangrijk weidevogelgebied (zie Figuur 2). 
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Er is geen negatief effect mogelijk op Weidevogelleefgebieden, een 

nadere toetsing is niet nodig. 

5.4 Houtopstanden 

Er worden geen buiten de (volgens de Wnb bepaalde) bebouwde 

kom gelegen beplantingen gekapt, groter dan 1000 m². Daarnaast 

voorziet het plan niet in het kappen van meer dan 20 bomen in een 

rijbeplanting. Op grond hiervan wordt het plangebied niet beschermd 

als bijzondere houtopstand. 

5.5 Overige relevante wetgeving 

Er is geen overige natuurwetgeving bekend die van invloed kan zijn 

op de plannen. 

5.6 Conclusie gebiedsbeschermende en overige 

natuurwetgeving 

Gezien de aard van de plannen, de reikwijdte daarvan en de locatie 

van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden is op 

voorhand uit te sluiten dat andere natuurwetgeving dan die 

beschreven in hoofdstuk 3 en 4 aan de orde is bij uitvoering van de 

plannen. 

  

Ligging van het plangebied (rood omrand) ten opzichte van beschermde Weidevogelleefgebieden en het NNN-

netwerk (EHS in legenda). 
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 6 Conclusies 

6.1 Beschermde soorten Wnb 

♣ Het onderzoeksgebied is in potentie geschikt voor beschermde 

soorten amfibieën, vogels, grondgebonden zoogdieren en 

vleermuizen. 

♣ Gezien de uitgevoerde toetsing, zullen van de amfibieën en 

grondgebonden zoogdieren alleen ‘vrijgestelde’ soorten aanwezig 

zijn. Voor deze aangetroffen of verwachte ‘vrijgestelde’ soorten 

hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd als werkzaamheden 

worden verricht in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en 

inrichting, zoals het besproken plan. 

♣ In het plangebied kunnen broedvogels met niet-jaarrond be-

schermde nesten 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 half maart tot half juli. 

♣ In de woning binnen het plangebied kunnen verblijvende 

vleermuizen voorkomen. Omdat negatieve effecten door de 

werkzaamheden niet uitgesloten zijn, is vervolgonderzoek naar 

voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van vleermuizen 

noodzakelijk (zie voor de optimale onderzoeksperiode Tabel 2). 

Worden tijdens de veldinventarisatie volgens landelijk geldende 

richtlijnen, protocollen, soortstandaarden en/of 

Kennisdocumenten één of meer soorten vleermuizen met 

verblijfplaatsen aangetroffen, dan dient een ontheffingsaanvraag 

te worden ingediend, waarin passende mitigerende en 

compenserende maatregelen worden beschreven. 

♣ Voor de mogelijk aanwezige foeragerende vleermuizen in het 

plangebied wordt geen negatief effect verwacht van de ingreep 

omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een veel 

groter foerageergebied en in de naaste omgeving veel vergelijk-

baar of beter biotoop aanwezig is. De vleermuizen kunnen 

derhalve gemakkelijk uitwijken. 

6.2 Gebiedsbescherming en overige natuurwetgeving 

Gezien de aard van de plannen, de reikwijdte daarvan en de locatie 

van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden is op 

voorhand uit te sluiten dat andere natuurwetgeving aan de orde is 

dan die hierboven beschreven in §6.1. 

6.3 Zorgplicht 

Voor alle in het wild levende soorten en hun leefomgeving geldt de 

zorgplicht (zie Bijlage 1.1.1). Teneinde de zorgplicht na te leven kan 
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men voorafgaand aan de werkzaamheden de volgende praktische 

richtlijnen hanteren: 

♣ Alle aanwezige bebouwing, vegetatie of bodemmateriaal (takken, 

stronken) kan gefaseerd verwijderd worden. Dit geeft bodem-

bewonende dieren de kans om in de nabijgelegen omgeving een 

ander leefgebied te benutten; 

♣ Bij ecologisch gevoelige werkzaamheden kan zodanig worden 

gewerkt dat richting te behouden leefgebied van aanwezig fauna 

wordt gewerkt en dieren niet ingesloten raken en (meer) kans 

hebben te vluchten. 

♣ Bij de sloop- en bouwwerkzaamheden moet voorkomen worden 

dat ’s nachts met sterke bouwverlichting wordt gewerkt. 

6.4 Aanbevelingen ter bevordering van stadsnatuur 

Met behulp van enkele eenvoudige maatregelen kan de natuur in 

het plangebied versterkt worden en krijgen planten en dieren ook 

in nieuwe ontwikkelingslocaties de ruimte. Hiervoor worden voor 

dit plan de volgende aanbevelingen gedaan: 

 

♣ Het plaatsen van vleermuiskasten of geschikt maken of open 

houden van spouwmuren van nieuwbouw voor vleermuizen;  

♣ Plaatsen van voorzieningen voor Huismussen, Spreeuwen en 

d.m.v. speciale dakpannen, vogelvides of inmetselstenen; 

♣ Beplanten en aanleggen van groenstructuren met inheemse 

soorten die insecten, vogels en vlinders kunnen aantrekken. 
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Bijlage 1 Huidige natuurwetgeving 

Bijlage 1.1 Wet natuurbescherming (Wnb) 

De Wet natuurbescherming (Wnb) is het nationale wettelijke kader 

waarin de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en 

de Boswet zijn samengevoegd. 

In de Wnb is zowel de soortbescherming van wilde flora en fauna 

geregeld als de gebiedsbescherming die veelal voortkomt uit 

bepalingen van de Europese Habitatrichtlijn (HRL) en Vogelrichtlijn 

(VRL). 

De provincies zijn, op enkele uitzonderingen na, het bevoegd gezag 

van de wet. De provincies organiseren de ontheffingsverlening en 

handhaving. 

Bijlage 1.1.1 Zorgplicht 

Een belangrijke bepaling van de Wnb is de zorgplicht die stelt dat 

“een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn 

handelen of nalaten nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied, 

een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende 

dieren en planten 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 voor-

komen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.” 

Bijlage 1.2 Soortbescherming 

Bijlage 1.2.1 Categorieën 

Onder de Wnb wordt een aantal soorten planten en dieren 

beschermd. Er zijn vier categorieën met beschermde soorten. Twee 

categorieën bevatten de soorten die respectievelijk zijn beschermd 

onder de HRL en soorten genoemd in de VRL. 

Naast deze Europees beschermde soorten heeft de wetgever nog een 

extra categorie soorten toegevoegd, de ‘andere soorten’. 

Per provincie is conform artikel 3.11 nog een vierde categorie 

opgesteld, die van de ‘vrijgestelde soorten’. Alleen soorten uit de 

derde categorie kunnen worden vrijgesteld. Voor deze soorten geldt 

een vrijstelling van ontheffingsplicht bij het overtreden van de 

verbodsbepalingen (zie Bijlage 1.2.2) bij ruimtelijke ontwikkeling en 

inrichting en bestendig beheer. De lijst van vrijgestelde soorten kan 

per provincie variëren en is te vinden in Tabel 3. 

  



Hofweg 5 te Ilpendam 

Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau QS2018-139 

Daarnaast zijn Bosmuis, Veldmuis en Huisspitsmuis in of op 

gebouwen of daarbij behorende erven in alle gevallen vrijgesteld van 

de genoemde verboden in artikel 3.10. 

 

  

  
Vrijgestelde soorten per provincie. 

Rood=niet vrijgesteld. 

DR FL FR GL GR L NB NH OV UT ZL ZH

Zoogdieren

Aardmuis + + + + + + + + + + + +

Bosmuis* + + + + + + + + + + + +

Bunzing + + + + + + + + + +

Dwergmuis + + + + + + + + + + + +

Dwergspitsmuis + + + + + + + + + + + +

Eekhoorn +1

Egel + + + + + + + + + + +

Gewone bosspitsmuis + + + + + + + + + + + +

Haas + + + + + + + + + + + +

Hermelijn + + + + + + + + + +

Huisspitsmuis* + + + + + + + + + + + +

Konijn + + + + + + + + + + + +

Ondergrondse woelmuis + + + + + + + + + + +

Ree + + + + + + + + + + + +

Rosse woelmuis + + + + + + + + + + + +

Steenmarter +2

Tweekleurige bosspitsmuis + + + + + + + + + + +

Veldmuis* + + + + + + + + + + + +

Vos + + + + + + + + + + + +

Wezel + + + + + + + + + +

Wild zwijn +

Woelrat + + + + + + + + + + + +

Amfibieën en Reptielen

Bruine kikker + + + + + + + + + + + +

Gewone pad + + + + + + + + + + + +

Hazelworm +3

Kleine watersalamander + + + + + + + + + + + +

Levendbarende hagedis +4

Meerkikker + + + + + + + + + + + +

Bastaardkikker + + + + + + + + + + + +

*: algemene vrijstell ing wanneer soorten zich in/op gebouwen en bi jhorende erven bevinden

+1:geldt in de periode maart-april  en jul i  t/m november

+2:geldt in de periode 15 augustus t/m februari

+3:geldt in de periode juli  t/m september

+4:geldt in de periode 15 augustus t/m 15 oktober

Tabel 1. Vrijstellingen voor ontheffingsaanvragen voor soorten per provincie. + = vrijgesteld; rood = niet vrijgesteld.
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Bijlage 1.2.2 Verbodsbepalingen 

De Wnb bepaalt conform artikel 3.1, 3.5 & 3.10 dat de volgende 

zaken verboden zijn: 

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild 

levende dieren voorkomend in de Habitatrichtlijn, vogels genoemd in 

de Vogelrichtlijn en aangewezen ‘andere soorten’ opzettelijk te 

doden of te vangen¹ 

2. Het is verboden dieren voorkomend in de Habitatrichtlijn 

opzettelijk te verstoren. 

3. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van 

hierboven genoemde soorten te vernielen of te beschadigen of 

nesten of eieren van vogels weg te nemen. 

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste punt opzettelijk te 

verstoren als deze verstoring van wezenlijke invloed is op de staat 

van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

5. Het is verboden planten van soorten genoemd in de Habitatricht-

lijn (bijlage IV, Bijlage 1 Verdrag van Bern) of als ‘andere soorten’ 

(Bijlage B bij de wet) in hun natuurlijke verspreidingsgebied op-

zettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of 

te vernielen. 

Bijlage 1.2.3 Ontheffingsmogelijkheid 

Ruimtelijke ontwikkeling en (her)inrichting zoals het slopen, 

renoveren of bouwen van woningen, het dempen van wateren of het 

aanleggen 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 plaats-

vindt. In bepaalde gevallen moet dan ontheffing voor de Wnb 

verkregen worden. 

Als er beschermde soorten (zie Bijlage 1.2.1) voorkomen die niet zijn 

vrijgesteld én verbodsbepalingen (zie Bijlage 1.2.2) worden over-

treden, dan is ontheffing vereist of moet, indien mogelijk, conform 

art. 3.31 gewerkt worden met een door het Ministerie van EZ goed-

gekeurde gedragscode. 

De vraag of de ontheffing kan worden verleend zal worden be-

oordeeld door het bevoegde gezag (veelal de provincie waarin het 

plangebied is gelegen). Belangrijk daarbij is de vraag in hoeverre 

schade optreedt, of de gunstige staat van instandhouding van de 

¹Het betreft soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, soorten genoemd in bijlage IV bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied. Alsmede andere soorten, genoemd in bijlage, onderdeel A, bij de wet. 
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betrokken soort(en) in gevaar komt en of er bevredigende 

alternatieven voorhanden zijn voor de ingreep of de locatie daarvan. 

Bijlage 1.2.4 Wettelijk belang 

Per categorie is het bij het al dan niet verkrijgen van een ontheffing 

belangrijk wat het belang is van het uit te voeren plan en de te 

verkrijgen ontheffing. Als schade niet te voorkomen is, dient één van 

de onderstaande wettelijke belangen van toepassing te zijn: 

Soorten van de Vogelrichtlijn 

♣ Ontheffing is nodig in het belang van de volksgezondheid of 

openbare veiligheid. 

♣ Ontheffing is in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer. 

♣ Ontheffing is nodig ter bescherming van flora en fauna. 

Soorten van de Habitatrichtlijn 

♣ Ontheffing is nodig ter bescherming van flora en fauna. 

♣ Ontheffing is in het belang van de volksgezondheid, openbare 

veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar 

belang met inbegrip van redenen van sociale of economische aard 

en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten. 

Andere soorten 

♣ Ontheffing is nodig in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en 

inrichting van gebieden en het toekomstig gebruik daarvan. 

♣ Ontheffing is nodig ter voorkoming van schade of overlast. 

♣ Ontheffing is nodig ter bescherming van flora en fauna. 

♣ Ontheffing is nodig ter beperking van de omvang van een 

populatie van dieren in het verband met veelvuldig veroorzaakte 

schade. 

♣ Ontheffing is nodig ter voorkoming of bestrijding van onnodig 

lijden. 

♣ Ontheffing is nodig in verband met bestendig beheer en 

onderhoud infrastructuur, waterwerken, land- en bosbouw etc. 

♣ Ontheffing is nodig in het algemeen belang 

Bijlage 1.2.5 Broedvogels 

Voor broedvogels wordt in principe geen ontheffing verleend. Als 

men verstorende activiteiten buiten het broedseizoen laat plaats-

vinden worden de vogels geacht te kunnen uitwijken, treedt geen 

schade op en is geen ontheffing noodzakelijk. 

Er is een uitzondering, vogelnesten die buiten het broedseizoen in 

gebruik zijn vallen onder de definitie van ‘vaste rust- of verblijf-

plaatsen’ en zijn daarom jaarrond beschermd. Er zijn vier 

verschillende categorieën ‘broedvogels met jaarrond beschermde 

nesten’, categorie 1 t/m 4, zie kader volgende pagina. 



Hofweg 5 te Ilpendam 

Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau QS2018-139 

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 kan het zijn 

dat zowel de verblijfplaats als de (directe) omgeving die nodig is voor 

het succesvol functioneren daarvan moet worden betrokken. 

Voor soorten met jaarrond beschermde nesten kan soms, meestal 

alleen buiten het broedseizoen, wél ontheffing worden aangevraagd. 

Een ‘omgevingscheck’ 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 met verzachtende 

en/of compenserende maatregelen de functionaliteit van de voort-

plantings- en/of vaste rustplaats gegarandeerd kan worden. Om 

zeker te zijn dat geplande of genomen maatregelen hiertoe 

voldoende zijn, moeten deze middels een ontheffingsaanvraag 

worden voorgelegd aan de provincie. Als de gunstig staat van 

instandhouding niet in gevaar komt, kan de aanvraag (positief) 

worden afgewezen. Het is uiteraard essentieel dat de (aan de 

provincie) voorgestelde maatregelen ook daadwerkelijk worden 

genomen. 

Categorie 5-soorten 

Er is nog een categorie met ‘bijzondere’ vogelsoorten (Categorie 5) 

Deze soorten keren (zoals ook soorten met jaarrond beschermde 

nesten) 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 ‘zwaarwegende feiten of 

ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen’. 

Soort Categorie Toelichting codes 

Boomvalk 4 Vogelsoorten waarvan de nesten in 

principe jaarrond zijn beschermd met 

beschermingscategorie: 

1 = soorten die ook buiten het broedsei-

zoen 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. 

 

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 

Kader: Vogelsoorten 

met jaarrond 

beschermde nesten 

en bijbehorende 

categorie. 
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Bijlage 1.2.6 Gedragscodes 

Indien men in het bezit is van een door de minister van EZ goed-

gekeurde gedragscode, hoeft bij werkzaamheden in het kader van 

natuurbeheer, van bestendig beheer of onderhoud, van bestendig 

gebruik en van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting voor Vogel-

soorten (artikel 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (artikel 3.5) en andere 

soorten (artikel 3.10) geen ontheffing te worden aangevraagd, mits 

aantoonbaar wordt gewerkt met deze gedragscode (artikel 3.31). De 

bewijslast dat correct is en wordt gehandeld volgens de gevolgde 

gedragscode ligt bij de initiatiefnemer. 

Het is ook mogelijk te werken conform een dergelijke goedgekeurde 

gedragscode zonder deze zelf te hebben opgesteld. Te beïnvloeden 

soorten dienen dan wel in de gebruikte gedragscode te worden 

behandeld. 

Bijlage 1.3 Gebiedsbescherming 

De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden. In de Wnb 

(art. 1.12) wordt ook verordend dat (provinciaal) gebieden 

aangewezen worden binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 

Tevens wordt aangegeven dat provincies mogelijkheden hebben ook 

andere belangrijke gebieden aan te wijzen vanwege hun landschap-

pelijke- of natuurwaarden. 

Bijlage 1.3.1 Natura 2000 

Nederland en andere EU-landen hebben in overleg met de Europese 

Commissie speciale beschermingszones aangewezen, de zogenaamde 

Natura 2000-gebieden. Een overzicht van Natura 2000-gebieden is te 

vinden op: 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx

?subj=n2k&groep=0 

Habitattoets 

Wanneer plannen bestaan uit een project en ook voor zogenaamde 

‘andere handelingen’ in of rond een Natura 2000-gebied, neemt de 

initiatiefnemer contact op met het bevoegde gezag. In principe is dit 

Gedeputeerde Staten van de Provincie waarin een gebied 

(grotendeels) ligt. 

Indien negatieve effecten van een project niet kunnen worden 

uitgesloten, dient een toetsing te worden uitgevoerd. Als uit deze 

toetsing (ook wel ‘Habitattoets’ genoemd) blijkt dat een plan 

(mogelijk) significante negatieve gevolgen heeft, vindt de 

vergunningaanvraag plaats via een ‘passende beoordeling’. Daarbij 

moeten ook cumulatieve effecten zijn meegenomen. 

Alleen als uit de passende beoordeling met zekerheid blijkt dat geen 

significante gevolgen zullen optreden, of als het gaat om activiteiten 
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met een groot openbaar belang en waarvoor geen alternatieven zijn, 

wordt vergunning verleend. 

Als uit de ‘Habitattoets’ blijkt dat een activiteit negatieve gevolgen 

kan hebben die niet significant zijn, vindt de vergunningaanvraag 

plaats via een verslechterings- en verstoringstoets. Bij deze toets 

wordt via een uitgebreide effectbeoordeling nagegaan of activiteiten 

een kans met zich meebrengen op verslechtering van de natuurlijke 

habitats of de habitats van soorten. 

Externe werking 

Belangrijk bij de bepalingen rond Natura 2000-gebieden is de 

‘externe werking’. Dit betekent dat ook projecten buiten het Natura 

2000- netwerk met mogelijk negatieve gevolgen binnen het netwerk, 

getoetst moeten worden aan doelen van betrokken gebied of 

gebieden. Een bijzondere vorm van externe werking is de (extra) 

uitstoot van stikstof door een project die kan neerslaan binnen 

Natura 2000-gebieden en daar voor schade kan zorgen. Om de mate 

van stikstofvervuiling te volgen en te reguleren is de zogenaamde 

‘Programmatische Aanpak Stikstof’ (PAS) in werking getreden. Boven 

bepaalde ‘drempelwaardes’ kan een project vanwege neergeslagen 

stikstof meldings- of vergunning plichtig zijn. 

Bijlage 1.4 Overige gebiedsbescherming 

Bijlage 1.4.1 Natuurnetwerk Nederland (NNN), in de wet: Ecologsiche Hoofdstructuur 

EHS 

Via de Wet Ruimtelijke Ordening wordt het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur EHS) 

planologisch beschermd. Op grond van artikel 2.10.4 Barro geldt er 

een algemeen beschermingsregime voor EHS-gebieden. Dit algemene 

regime bestaat eruit dat er geen toestemming mag worden verleend 

aan activiteiten die per saldo leiden tot een significante aantasting 

van de zogenaamde ‘wezenlijke kenmerken en waarden’ of tot een 

significante vermindering van de oppervlakte van of samenhang 

tussen die gebieden. Toestemming voor dergelijke activiteiten kan 

wel worden gekregen indien er sprake is van een groot openbaar 

belang, er geen reële alternatieven zijn en de negatieve effecten 

gelijkwaardig worden gecompenseerd. In de provinciale verordening 

moet dit ‘nee tenzij’-regime zo worden vastgelegd dat hieraan in alle 

bestemmingsplannen en/of omgevingsvergunningen voor het 

afwijken van bestemmingsplannen wordt voldaan. 

Bijlage 1.4.2 Overige natuurwetgeving 

Naast de behandelde wetgeving zijn soms andere gebied 

beschermende bepalingen van kracht. Dit kunnen regionale of 

provinciale plannen of visies zijn die gebieden of soorten (extra) 

beschermen. Een voorbeeld hiervan zijn de ‘weidevogelleefgebieden’ 
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van de Provincie Noord-Holland. Per plangebied zal op maat moeten 

worden nagegaan of dergelijke bepalingen aan de orde zijn. 

Bijlage 1.4.3 Houtopstanden 

Houtopstanden groter dan 10 are of bomenrijen bestaand uit meer 

dan 20 bomen, gelegen buiten de bebouwde kom, zijn beschermd. 

Men dient vergunning of ontheffing te verkrijgen indien dergelijke 

houtopstanden moeten worden gekapt of gerooid. In sommige 

gevallen is een herplantplicht aan de orde. 

 

Bijlage 1.5 Procedure 

Als bij aanvang van een project niet uitgesloten is dat beschermde 

soorten voorkomen of negatieve effecten op beschermde gebieden 

 
Stappenplan 

procedure 

ecologisch 

onderzoek en 

ontheffing 

Geen ontheffing nodig 

Geen ontheffing nodig 

Geen ontheffing mogelijk 

Ontheffing onder voorwaarden mogelijk 

Zie hiervoor, Bijlage 1.2.1 

van ghhghj 

Zie hiervoor, Bijlage 1.2.2 

Zie hiervoor, Bijlage 1.2.3 

Zie hiervoor, Bijlage 1.2.3 
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kunnen optreden, is een ecologische quickscan nodig en dient het 

stroomschema uit Figuur 3 te worden gevolgd. 

Als op grond van deze quickscan de aanwezigheid van dergelijke 

soorten of gevolgen niet zijn uit te sluiten én wordt gezien dat nega-

tieve effecten kunnen optreden, is vervolgonderzoek noodzakelijk. 

Tijdens het vervolgonderzoek wordt het plangebied geïnventariseerd 

op de mogelijk aanwezige beschermde soorten. Indien aangetroffen 

worden de gebruiksfuncties van deze soorten in beeld gebracht. 

Vervolgens wordt opnieuw onderzocht of negatieve gevolgen 

mogelijk zijn door uitvoering van de plannen. 

Bijlage 1.5.1 Ontheffingsaanvraag Wnb 

Als stap 4a uit het stroomschema negatief is omdat een project of 

plan locatie gebonden is en er geen alternatieven zijn, is een 

ontheffingsaanvraag waarschijnlijk aan de orde. Een dergelijke 

aanvraag dient onder andere vergezeld te gaan van: 

♣ Een projectplan waarin onder meer de locatie, de werkwijze, de te 

verwachten schade, de te nemen maatregelen, de alternatieven-

studie en het wettelijk belang gedetailleerd worden beschreven. 

♣ Een actuele en volledige inventarisatie naar het voorkomen van 

beschermde dier- en plantensoorten in het plangebied (ongeveer 

3-5 jaar geldig). 

De aanvraag kan voorafgaand aan het aanvragen van een omgevings-

vergunning plaatsvinden. De aanvraag wordt gedaan bij de provincie 

waarin het plangebied is gelegen. 

Het is ook mogelijk ‘aan te haken’ bij het aanvragen van een 

omgevingsvergunning in het kader van de ‘Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht’ (WABO). 

Men dient op het digitale aanvraagformulier van het omgevingsloket 

(OLO) dan aan te geven dat ‘Handelingen worden verricht met 

gevolgen voor beschermde dieren en planten’. Ook hierbij dient een 

projectplan en inventarisatie bijgevoegd te worden. 

De gemeente waarbij de aanvraag is ingediend stuurt de informatie 

omtrent beschermde flora en fauna naar de provincie die een 

‘Verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) afgeeft voor het ‘natuur’ 

onderdeel van de omgevingsvergunning. 

De provincie handhaaft bepalingen uit eventuele ontheffingen en 

vergunningen en de eventuele werking van de Wnb bij projecten 

waar geen ontheffing is aangevraagd. Ook het volgen van gedrags-

codes wordt gehandhaafd door de provincie. Mogelijke sancties zijn 

geldelijke boetes, strafrechtelijke vervolging of het stilleggen van 

werkzaamheden 
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