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1 Inleiding  
 

 Aanleiding  
 
Aan de Mijndensedijk 45 te Nieuwersluis staat een pand met de bestemming Agrarisch met waarden 

en de nadere aanduiding opslag. Het pand is van 1989 tot 2010 in gebruik is geweest als woning.  

Het pand is niet in gebruik als agrarisch bedrijf en er is een nieuw verzoek gedaan bij de gemeente 

Stichtse Vecht voor de bestemming wonen. De beoogde ontwikkeling voor de locatie is om de huidige 

bebouwing te slopen en ter plaatse een woning van één laag met een rieten kap te bouwen, zie ook 

bijlage 1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht heeft op 24 

september 2019 in een principebesluit verklaard bereid te zijn onder voorwaarden daaraan 

medewerking te verlenen, via een gedeeltelijke wijziging van het bestemmingsplan ten behoeve van het 

oprichten van een burgerwoning. 

In de volgende paragrafen wordt het plan toegelicht, met extra aandacht voor inpassing in het 

landschap, rekening houdend met de ligging binnen werelderfgoed Nieuwe Hollandse Waterlinie.  

Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw planologisch kader nodig. Voorliggend 

plan voorziet in een nieuw (postzegel)bestemmingsplan. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling 

mogelijk door het wijzigen van de bestemming van Agrarisch naar Wonen. Binnen de bestemming 

Wonen is één woning toegestaan. Dit bestemmingsplan motiveert dat de ontwikkeling ruimtelijk 

inpasbaar is in zijn omgeving en dat voldaan kan worden aan een goede ruimtelijke ordening.  

 

 Leeswijzer  
 

In hoofdstuk 1 is de aanleiding en het plan beschreven. In hoofdstuk 2 volgt de beleidsmatige 

onderbouwing van het plan. In hoofdstuk 3 is beschreven hoe het plan voldoet aan de wettelijke (milieu)- 

regelgeving. Hoofdstuk 4 gaat in op de regels zoals die gelden voor het bestemmingsplan. Tot slot 

beschrijft hoofdstuk 5 de economische en maatschappelijke haalbaarheid van het plan. 

 

Figuur 1. Ligging plangebied Mijndensedijk 45 (rood) naast plangebied bestemmingsplan 
Nieuwersluis (geel) 
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Figuur 2. Van boven naar beneden: luchtfoto van plangebied met globale plangrens (rood), kadastrale 

grenzen en vigerend bestemmingsplan. (Bronnen: pdok.nl en ruimtelijkeplannen.nl) 
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 Ligging plangebied  
 

Het plangebied is gelegen aan de Mijndensedijk 45 te Nieuwersluis. De Mijndensedijk is een 

ontsluitingsweg vanaf Mijnden (Nieuwersluis) richting Loenen aan de Vecht, aan de oostelijke oever van 

de Vecht. Het plangebied is onderdeel van de lintbebouwing aan de Mijndensedijk. De bebouwing en 

de functies aan de Mijndensedijk zijn overwegend wonen en enkele agrarische percelen. Mijndensedijk 

45 en de tegenovergelegen woning op huisnummer 32 zijn de eerste bebouwing buiten het beschermd 

dorpsgezicht van Nieuwersluis. Ten noorden hiervan continueert de bebouwingsstructuur in een 

uitlopend lint met diverse woningen aan de oostzijde van de dijk en woonboten aan de westzijde van de 

dijk, in de Vecht. 

 

 Vigerend bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord 
 

Totdat het voorliggende plan rechtskracht verkrijgt, geldt voor het plangebied het bestemmingsplan 

Landelijk gebied Noord, deels onherroepelijk in werking, vastgesteld  03-12-2015 

(NL.IMRO.1904.BPNoordLGB-VG01). Dat bestemmingsplan is consoliderend van aard en geldt voor 

het gehele noordelijke buitengebied van de gemeente Stichtse Vecht. Voor de daarbinnen gelegen 

dorpskernen gelden aparte bestemmingsplannen.  

 

Aan de zuidzijde grenst het plangebied aan bestemmingsplan Nieuwersluis, vastgesteld 24 maart 

2009 (NL.IMRO.0329.0017-0002). Het bestemmingsplan Nieuwersluis wordt thans geactualiseerd 

(voorontwerp d.d. 1 juli 2019 NL.IMRO.1904.BPNieuwersluisNWS-VO01).  

 

De nabij het perceel gelegen rivier de Vecht wordt in het bestemmingsplan Herziening Ligplaatsen 

De Vecht (voorontwerp 04-09-2017) bestemd.  

 
Planspecifiek 

Op de vorige pagina is een uitsnede van het vigerend bestemmingsplan weergegeven. De uitsnede 

toont de volgende huidige bestemmingen: 

• bestemming ‘Agrarisch met waarden’. Binnen de bestemming is ter plaatse van de huidige 

bebouwing een bouwvlak met de functieaanduiding ‘opslag’, nader omschreven als opslag van 

agrarische producten en werktuigen en stalling van vee. 

• Aan de oostelijke zijde van het perceel geldt de bestemming ‘Recreatie’, met functieaanduiding 

‘volkstuin’.  

• Voor de zone tussen de Mijndensedijk en het bouwvlak geldt de dubbelbestemming ‘Waarde - 

archeologie 4’.  

• Voor het hele gebied binnen de uitsnede gelden de dubbelbestemmingen ‘Waarde cultuurhistorie - 

1’ en ‘Waarde cultuurhistorie - 4’.  

 

Om de woonbestemming mogelijk te maken is een nieuw planologisch beleidskader nodig. Voorliggend 

plan voorziet in het nieuwe planologische kader. 

 

 Principebesluit college van burgemeester en wethouders 
 
Op 14 mei 2018 heeft de initiatiefnemer een vooroverlegplan ingediend met betrekking tot de oprichting 

van een burgerwoning op een bestaand agrarisch bouwvlak aan de Mijndensedijk 45, met verzoek tot 

medewerking voor een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan. De gemeente heeft het plan 

beoordeeld. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 september 2019 in een 

principebesluit verklaard bereid te zijn onder voorwaarden medewerking te verlenen aan een 

gedeeltelijke wijziging van het bestemmingsplan ten behoeve van het oprichten van een burgerwoning. 

Bij de totstandkoming van haar principebesluit heeft het college verschillende argumenten afgewogen 

waaronder de milieutechnische beoordeling en de ruimtelijke inpassing. 
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In augustus 2018 heeft de ODRU een milieutechnische advies uitgebracht over het vooroverlegplan. 

Het advies luidt dat er geen onoverkomelijke bezwaren zijn tegen een bestemmingsplanwijziging van 

Agrarisch met Waarden naar Wonen. Op vijf van de zeven onderdelen is het advies positief, met 

uitzondering van bodem en ecologie. Daarvoor is aanvullend onderzoek nodig. De ODRU geeft het 

advies om deze onderzoeken in het bestemmingsplan uit te laten voeren. Uit het gemeentelijk 

onderzoek is gebleken dat een goede ruimtelijke inpassing gewaarborgd kan worden. 

 

Op 18 september 2019 heeft de commissie ruimtelijke kwaliteit gereageerd op een schetsimpressie. 

Met een aantal meegegeven welstandadviezen is een positief voorstel uitgebracht over de voorgestelde 

stijl van de woning. Een verdere uitwerking wordt tegemoet gezien.  

 

Het college heeft besloten onder voorwaarden medewerking te verlenen aan een bestemmingsplan-

wijziging van Agrarisch met Waarden naar Wonen. De voorwaarden zijn: 

a. alleen het al bestaande bouwvlak wordt omgezet naar Wonen; 

b. alleen de agrarische gronden aangrenzend aan het gebouw worden omgezet naar Tuin; 

c. het ingediende bestemmingsplan bevat een lange lijst met strijdig gebruik; 

d. er wordt een anterieure overeenkomst gesloten waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd 

en een boeteclausule wordt opgenomen voor het niet nakomen daarvan,  

e. de maximale inhoud- en oppervlaktematen van de nieuwe woning en het voorgestelde bijgebouw 

worden gecombineerd met de wettelijk vergunningsvrije bouwmogelijkheden, zodat de mogelijke  

maximale omvang van de bebouwing afneemt. 

 

Voorts wordt gewezen op de benodigde instemming van de provincie Utrecht. Met name dat de 

voorgestelde woning in het bestaande bebouwingslint van de Mijndensedijk past en dat de Nieuwe 

Hollande Waterlinie niet wordt aangetast. Om dit aan te tonen adviseert de gemeente het nieuwe 

bestemmingsplan te laten ondersteunen door een landschapsanalyse en een Heritage Impact Analysis 

(HIA). 

 

Tot slot wijst de gemeente de initiatiefnemer op een aantal processtappen en de benodigde anterieure 

overeenkomst.  

 

 Gebiedswaarden 
 
Beschermd dorpsgezicht 

De kern Nieuwersluis, het fort Nieuwersluis en de bijbehorende schootsvelden zijn bijzondere 

cultuurhistorische waarden. Nieuwersluis is in 2007 aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het 

plangebied ligt net buiten het beschermd dorpsgezicht, maar wel binnen de zogenoemde 

schootskringen, zie naastliggende waarderingskaart.  

 

Het beschermd dorpsgezicht Nieuwersluis is van algemeen belang vanwege de krijgskundige en 

architectuurhistorische waarde. Tevens vanwege de landschappelijke en stedenbouwkundige waarde 

en de hoge mate van gaafheid en herkenbaarheid van de bewaarde militaire structuur, die zijn 

oorsprong vindt in de 17e eeuw. Het huidige karakter wordt bepaald door het open polderlandschap 

rond het in de periode 1878-1882 aangelegde fort en kazernecomplex en door de hoge mate van 

gaafheid en herkenbaarheid van de bewaarde middeleeuwse structuur van de transportassen van de 

handelsroute tussen Amsterdam en Utrecht (zie naastliggende waarderingskaart). 
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Figuur 3. Waarderingskaart Nieuwersluis. (Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) 

Kringenwet 

Het plangebied ligt binnen het schootsveld (”3e verbonden kring”) rond het fort. Van 1853 tot 1961 was 

de Kringenwet van kracht. Gebaseerd op het schootsveld van het fort werden drie kringen getrokken, 

waarbinnen stringente voorwaarden en bepalingen voor bebouwing, straatmeubilair en beplanting 

golden. Deze drie “verboden kringen” lagen opeen afstand van 300, 600 en 1000 meter. Ten gevolge 

van deze wet werden alleen nog snel te amoveren houten huizen en boerderijen gebouwd. In 

Nieuwersluis ligt deze bebouwing geconcentreerd langs de Mijndensedijk. De Verboden Kringen zijn op 

waarderingskaart afgebeeld. 

 

Cultuurhistorisch waardevolle gebieden, historische buitenplaatszone, Natuurnetwerk 

Nederland 

De provinciale Omgevingsvisie en Interim omgevingsverordening. (zie hoofdstuk 2) geven invulling aan 

gebieden die nadere bescherming nodig hebben. Het betreft voor dit plangebied met name (onderdelen 

van) cultuurhistorisch waardevolle gebieden (Groene Hart en Nieuwe Hollandse Waterlinie), historische 

buitenplaatszone en Natuur Netwerk Nederland (NNN). In hoofdstuk 2 en 3 zijn de gebieden en waarden 

beschreven. 
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 Beschrijving plan 
 

Inrichtingsplan 

 
 

Figuur 4. Schetsimpressie woonhuis Mijndensedijk 45, gevel oostzijde. (Bron: architect Remco Gonggrijp) 

De eigenaar is voornemens de huidige bebouwing te slopen en ter plaatse een woonhuis te bouwen. 

Het achterliggende weiland wordt voor een klein onderdeel ingericht als tuin (onderdeel van de 

bestemming wonen) en voor het overige bestemd conform de huidige bestemmingen agrarisch gebied 

met waarden en Recreatie met de nadere aanduiding - volkstuin. 

Het plan is voorgelegd aan de ARK. In onderstaande paragraaf wordt de inrichting van de locatie 

beschreven.  

 

Bouwvlak 

Het ontwerp van de nieuwe woning valt binnen de huidige buitencontouren van het bestaande bouwvlak. 

De huidige buitencontouren worden aangehouden, waarbij de nieuwe gevel van het woonhuis iets zal 

terug liggen.  

  

Bouwhoogte 

De bouwhoogte van het nieuwe woonhuis is ca. 7,5 meter. Aan de kant van de oostgevel is straks een 

verhoogd talud gewenst van ca. 0.50 meter boven het maaiveld. De huidige bebouwing loopt zichtbaar 

af van de west naar de oostgevel. Aan de entreekant, de oostzijde zal dit hoogteverschil dan kleiner 

zijn.  

  

Bomen 

Enkele bomen worden gesnoeid of verwijderd. In de tekening met luchtfoto is dit aangegeven en is ook 

aangegeven waar de her te planten bomen terugkomen.  

 

Sloot 

De bestaande, door de eigenaar in 1989 gegraven sloot zal verlegd worden. De nieuwe sloot zal 

meanderend aangelegd worden met vlakke oevers. De nieuwe sloot krijgt een overstort naar de 

omliggende zuurstofarme sloten. Door de overstort ontstaat een zuurstofrijk milieu en daarmee een 

grotere biodiversiteit in de nieuwe sloot.  
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Ontwerp nieuwe woonhuis 

De voorlopige schets voor het nieuwe woonhuis, betreft een landelijk huis met grote rieten kap, houten 

gepotdekselde en lichte gestucte gevels en meerdere veranda's. Het ontwerp heeft twee bouwlagen, 

begane grond en verdieping onder de kap, en misschien een kelder. De entreegevel ligt aan de (zuid-) 

west kant en de gevel met uitzicht op de oostkant over het terrein. 

 

 
Figuur 5. Luchtfoto bebouwing Mijndensedijk 45, bestaande situatie. (Bron: Google Earth) 

Figuur 6. Concept inrichtingsplan. Dec 2019. (Bron: architect Remco Gonggrijp) 
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Figuur 7. Overzicht te kappen bomen (8 stuks). 

Figuur 8. Overzicht nieuw te planten bomen (8 stuks). 
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2 Beleidsmatige onderbouwing 
 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het geldende beleidskader dat relevant is voor het 

plangebied. Paragraaf 2.1 belicht het rijksbeleid. Het provinciaal/regionaal beleid wordt weergegeven in 

paragraaf 2.2 en het gemeentelijk beleid in paragraaf 2.3.  

 

 Rijksbeleid 
 
2.1.1 Wet ruimtelijke ordening / Omgevingswet 

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Deze gaat uit van een 

scheiding tussen beleid en normstelling (juridische verankering). Het beleid wordt opgenomen in 

structuurvisies. Normstelling vindt plaats in het bestemmingsplan en/of in algemene regels die 

overgenomen moeten worden in bestemmingsplannen.   

 

Naar verwachting treedt in 2022 de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet staat voor een goede 

balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke omgeving. De Omgevingswet bundelt 

wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De nieuwe wet zorgt 

voor minder en overzichtelijkere regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte 

voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming.  

 

2.1.2 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) kiest het Rijk een aantal doelen om Nederland 

concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn. Het rijk legt een 

grotere rol bij provincies en gemeenten via het principe ‘decentraal, tenzij…’-principe. Dit houdt in dat 

het Rijk enkel direct inbreng levert op ruimtelijke plannen indien dit bijvoorbeeld provincie-overschrijdend 

is. Een ander voorbeeld is als het een onderwerp betreft waarover internationale verplichtingen of 

afspraken zijn aangegaan, bijvoorbeeld voor werelderfgoed (in dit bestemmingsplan de NHW).  

 

Het Rijk stuurt daarbij aan op ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationaal unieke 

cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten. Landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten geven 

identiteit aan een gebied en zijn van belang voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en daarmee voor 

de concurrentiekracht van Nederland. Het Rijk is verantwoordelijk voor het cultureel en natuurlijk 

UNESCO-werelderfgoed (inclusief de voorlopige lijst), kenmerkende stads- en dorpsgezichten, 

rijksmonumenten en cultuurhistorische waarden in of op de zeebodem. 

 

Een uitwerking van de SVIR is de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’, met als doel bij ontwikkeling 

te komen tot een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. De toetsing aan de Ladder 

vindt plaats in de volgende paragraaf 

 

Planspecifiek 

Specifiek op het onderwerp werelderfgoed is er raakvlak tussen het rijksbeleid uit de SVIR en het 

onderhavig bestemmingsplan, vanwege de beoogde voordracht van de NHW als UNESCO-wereld-

erfgoed. Dit wordt verder toegelicht in paragraaf 2.1.6, waaruit blijkt dat de beoogde oprichting van een 

burgerwoning (op een bestaand agrarisch bouwvlak) geen negatief effect op de kernkwaliteiten van het 

beoogde werelderfgoed. 

 

Door het nationale karakter van de SVIR en daar tegenover de kleine schaal en het consoliderend 

karakter van onderhavig plan, heeft deze partiele herziening verder geen direct raakvlak met het 

nationale beleid. Op basis daarvan kan worden geconcludeerd dat het onderhavige plan niet in strijd is 

met de SVIR. 
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Bij de totstandkoming van dit plan zijn milieuaspecten als bodem-, water- en luchtkwaliteit afgewogen 

tegen de nationale normen die het Rijk hiervoor heeft opgesteld. In hoofdstuk 3 wordt hier nader op 

ingegaan. Op de milieuaspecten ontstaat geen strijdigheid met de SVIR. 
 

2.1.3 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro, 2011) 

Om uitvoering te geven aan de SVIR, is op 30 december 2011 het Besluit algemene regels ruimtelijke 

ordening (Barro) in werking getreden. Hierin staat een aantal projecten beschreven dat van Rijks-belang 

is en waarmee gemeenten rekening dienen te houden bij het vaststellen van bestemmings-plannen en 

wijzigings- of uitwerkingsplannen. De projecten zijn exact ingekaderd en voorzien van regels, waaraan 

bestemmingsplannen moeten voldoen. Voor het plangebied betreft het de volgende nationale belangen: 

1. erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde (naast de NHW zijn dat Romeinse Limes, de 

Beemster en de Stelling van Amsterdam); 

2. ecologische hoofdstructuur (thans NNN); 

 
Planspecifiek 

Ad 1: Het plangebied is gelegen in het gebied NHW. Op basis van de Barro is dit aangewezen als 

gebied met Erfgoed van uitzonderlijke universele waarde. De Barro schrijft voor dat de kernwaarden op 

provinciaal niveau verder uitgewerkt en vastgesteld dienen te worden. Bij de behandeling van het 

provinciale beleid (zie 2.2) is aangegeven hoe voldaan wordt aan het beleid en de kernkwaliteiten die 

voor dit gebied geformuleerd zijn: 

 
1. Het unieke, in samenhang met het landschap ontworpen negentiende en twintigste-eeuwse 

hydrologische en militairverdedigingssysteem, bestaande uit: 

– inundatiegebieden; 

– zone met verdedigingswerken als forten, batterijen, lunetten betonnen mitrailleurkazematten en 

groepsschuilplaatsen in hun samenhang met de omgeving; 

– voormalige schootsvelden (visueel open) en verboden kringen (merendeels onbebouwd 

gebied) rondom de forten; 

– waterwerken als waterlichamen, sluizen, inlaten, duikers, en dijken functionerend in samenhang 

met verdedigingswerken en inundatiegebieden; 

– overige elementen als beschutte wegen, (resten van) loopgraven en tankgrachten; 

– de landschappelijke inpassing en camouflage van de voormalige militaire objecten; 

– de historische vestingstructuur van de vestingsteden Muiden, Weesp, Naarden, Nieuwersluis, 

Gorinchem en Woudrichem; 

2. Grote openheid; 

3. Groen en overwegend rustig karakter. 

 

Ad 2: Het gehele plangebied is gelegen in het Natuur Netwerk Nederland (voorheen Ecologische 

Hoofdstructuur). Voor dit onderwerp wordt in de Barro eveneens voorgeschreven dat het op provinciaal 

niveau verder uitgewerkt moet worden (zie 2.2). De beschrijving van de te beschermen waarden en hoe 

hieraan voldaan kan worden, komt ook in hoofdstuk 4 van deze toelichting expliciet aan bod, bij Ecologie 

en bij Bedrijven en milieuzonering.  

 

In algemene zin heeft dit bestemmingsplan door de kleine schaal van onderhavig plan, zeer beperkt 

raakvlak met dit nationale karakter van het Barro. Wel van groot belang zijn de beschreven waarden 

NHW en NNN. Deze zijn daarom extra getoetst aan provinciaal beleid (zie 2.2), omdat op dat niveau 

veel specifieker op die waarden in relatie tot de omgeving wordt ingegaan, inclusief de 

gebiedsgebonden regels die daar bij horen. Doordat voorliggend plan aan het provinciale beleid voldoet 

(zie 2.2), kan geconcludeerd worden dat het plan in overeenstemming is met het Barro. 

 
2.1.4 Ladder voor duurzame verstedelijking (Bro 3.1.6 tweede lid) (2017) 

De 'ladder voor duurzame verstedelijking' (ladder) is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

geïntroduceerd en in 2012 vastgelegd als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). De 
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Ladder is een instrument voor efficiënt ruimtegebruik. Het bevoegd gezag moet voldoen aan een 

motiveringsvereiste als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt. 

Op 1 juli 2017 is de gewijzigde (nieuwe) Ladder inwerking getreden. De nieuwe Ladder bevat geen 

“treden” meer. De treden 1 en 2 zijn samengevoegd en trede 3 is geschrapt. Voor ontwikkelingen buiten 

bestaand stedelijk gebied geldt een uitgebreide motiveringsplicht. 

 

In het Bro is een nadere omschrijving van het begrip 'bestaand stedelijk gebied' vastgelegd: ‘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’. 

Uit de definitie volgt dat er sprake moet zijn van een stedenbouwkundig samenstel van bebouwing. In 

de Nota van Toelichting wordt opgemerkt dat de kwalificatie bestaand stedelijk gebied afhangt van de 

omstandigheden van het geval, de specifieke ligging, de feitelijke situatie, het bestemmingsplan en de 

aard van de omgeving. 

Ligt een plangebied in bestaand stedelijk gebied en voorziet de stedelijke ontwikkeling in een behoefte 

dan wordt voldaan aan de Ladder. Voor ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied is een extra 

motivering vereist.  
 

Planspecifiek  

Als de woningbouwontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied is gepland, moet volgens artikel 3.1.6 

lid 2 Bro gemotiveerd worden waarom niet binnen bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden 

voorzien. Het plangebied grenst direct aan het dorp Nieuwersluis. Hier geldt een consoliderend 

bestemmingsplan vanwege de status als beschermd dorpsgezicht, waar geen nieuwe ontwikkeling 

worden toegestaan. Er is dus geen beschikbaarheid en geschiktheid van locaties binnen bestaand 

stedelijk gebied. 

 

Het plangebied (rode stip) is onderdeel van de lintbebouwing (blauw omlijnd in de afbeelding hierboven) 

van de Mijndensedijk. Een deel van de lintbebouwing ligt binnen het beschermd dorpsgezicht 

Nieuwersluis uitlopend in een minder dicht bebouwd deel richting Loenen Omdat het plangebied in 

lintbebouwing ligt, is een extra motivering vanuit de ladder nodig, welke wordt gezocht in de over dit 

Figuur 9. Plangebied (rode stip) in omgeving. Lintbebouwing in blauwe omlijning.  
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onderwerp meer uitgeschreven richtlijnen in de provinciale Omgevingsvisie en Interim 

omgevingsverordening. Doordat voorliggend plan aan het provinciale beleid voldoet (zie 2.2), kan 

geconcludeerd worden dat het plan in overeenstemming is met de Ladder. 

 
2.1.5 Linieperspectief Panorama Krayenhoff  

Voor het nationale project NHW is het rapport Linie-perspectief Panorama Krayenhoff opgesteld 

(vernoemt naar de ontwerper van de Linie). Het rapport is in december 2003 door het kabinet 

vastgesteld en omarmd door de vijf provincies waarbinnen de Linie ligt.  

 

Het Panorama Krayenhoff geldt als leidraad voor de ontwikkeling van de Linie en gaat uit van het 

principe ‘behoud door ontwikkeling’. Uitgangspunt is planologische doorwerking door bescherming van 

de Linie via de Monumentenwet en via bestemmingsplannen. Voor actieve ontwikkelingen zijn 

uitvoeringsplannen per deelgebied ontwikkeld.  

 
In het rapport is aangegeven dat de Linie haar defensieve betekenis heeft verloren en een nieuwe 

landschappelijke betekenis heeft gekregen als collectief geheugen en in een nieuwe benadering van 

waterbeheer. Gestreefd wordt naar de ontwikkeling als nationale geheugensteun, als megasingel door 

de deltametropool en als schakel in de waterbeheersing. Voor het herstel van de eenheid in de NHW is 

ontwikkeling op drie niveaus voorgesteld: 

 

1. projecten gericht op reconstructie, renovatie of transformatie van de hoofdverdedigingslijn als 

landschapslijn, van de forten als verblijfsplaatsen en landschap-ecologische stepping stones, en 

van de waterstaatswerken als cruciale historische componenten; 

2. projecten gericht op het waarneembaar maken van de werking van de NHW; 

3. ondersteunende projecten in de sfeer van toerisme en woon- en werkgelegenheid. 
 

Planspecifiek 

Het plangebied valt in het deelgebied Vechtstreek-Zuid. Vanuit het Linieperspectief zijn er geen 

specifieke projecten die betrekking hebben op het plangebied. Het plangebied kan wel een rol hebben 

om de in het rapport aanbevolen mogelijkheden te benutten om kwaliteiten van de Linie te combineren 

met de aanleg van een robuuste ecologische verbinding door de streek (Groene Ruggengraat). In het 

provinciaal beleid zijn deze ambities herkenbaar, bijvoorbeeld in combinatie met de borging van NNN 

en bijbehorende ecologische verbindingszones (zie ook 2.2). 

 
2.1.6 Aanwijzing NHW als beschermd rijksmonument en UNESCO 

Het plangebied ligt binnen de contour van de NHW. De NHW is als complex aangewezen als 

rijksmonument. De aanwijzing betekent dat nagenoeg alle bouwwerken in de NHW beschermd zijn. 

Hiermee is de NHW met haar 46 forten, vijf vestingsteden en honderden bunkers, sluizen en dijken 

samen een monument van formaat. De schootsvelden van het nabijgelegen fort Nieuwersluis liggen 

over het plangebied. Voor deze schootsvelden gold lange tijd de Kringenwet, die tot doel had om de 

schootsvelden rond de vestingwerken van de NHW vrij te houden wat betekende dat hier slechts beperkt 

mocht worden gebouwd afhankelijk van de afstand tot het fort. In bepaalde kringen rondom het fort 

mocht uitsluitend in hout gebouwd worden.  

 

In het aanwijzingsprogramma van de Linie is opgemerkt dat het verantwoord omgaan met de open 

schootsvelden voor het duurzame behoud van de Linie als systeem ook voor de toekomst noodzakelijk 

wordt geacht. De schootsvelden zijn echter niet meegenomen in het aanwijzings-programma. In het 

aanwijzingsprogramma wordt voorgesteld de doorvertaling te laten plaatsvinden in de ruimtelijke 

ordening middels een gebiedsbescherming.  
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Werelderfgoedlijst van UNESCO 

De NHW staat op de voorlopige werelderfgoedlijst van UNESCO, als uitbreiding van de Stelling van 

Amsterdam. Begin 2019 overhandigt de minister van OCW de uitbreidingsnominatie aan de UNESCO 

in Parijs. In 2020 wordt bekendgemaakt of de status als werelderfgoed definitief wordt toegekend. 

In het kader van de voordracht tot aanwijzing als werelderfgoed is een actuele (ruimtelijke) verkenning 

opgesteld als één van de bouwstenen van de koers voor de toekomst van de NHW en Stelling van 

Amsterdam als (toekomstig) werelderfgoed (Linieperspectief 2030 linielint in de delta stelling van 

Amsterdam en NHW, februari 2017). 

 

Planspecifiek  
In bijlage 2 is opgenomen een advies van landschapsadviesbureau Land-id over de voorgestane 

ontwikkeling in relatie tot NHW. Als conclusie is daarin het volgende aangegeven: omdat reeds ten tijde 

van de inschrijving op de voorlopige werelderfgoedlijst (de nulsituatie) sprake was van een woning 

(bestemt als agrarisch gebouw maar feitelijk sinds vele jaren als woonhuis gebouwd en gebruikt) op de 

betreffende locatie en de verdere ingrepen op het perceel zeer beperkt zijn, is er geen sprake van een 

negatief effect op de kernkwaliteiten van het beoogde werelderfgoed. Er wordt feitelijk niks weg 

genomen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (integriteit) en ook de beleving en geloofwaardigheid van 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie blijven intact (authenticiteit).Een nader onderzoek in de vorm van een 

zogenaamde Heritage Impact Assesment (HIA) is overbodig. 

 

 
Figuur 10. Nieuwe Hollandse Waterlinie. (Bron: nieuwehollandsewaterlinie.nl) 
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 Provinciaal beleid 
 

2.2.1 Omgevingsvisie Provincie Utrecht  

10 maart 2021 is de nieuwe Omgevingsvisie Provincie Utrecht vastgesteld. In de visie staan de 

onderstaande zeven beleidsthema’s als zijnde beleidskeuzen en ambities.  

 
Figuur 8. Beleidsthema’s Omgevingsvisie Provincie Utrecht  

 

Zoals in de afbeelding hierboven te zien is loopt het onderwerp ‘Gezonde en veilige leefomgeving’ door 

de zeven thema’s heen, dit onderwerp vormt dan ook de rode draad die alle verschillende thema’s 

verbindt. Hieronder worden de diverse thema’s toegelicht gericht op wat relevant is voor planologische 

ontwikkelingen. 

 

➢ Stad en land gezond:  

- “2050: wij streven naar een gezonde en veilige leefomgeving: de milieukwaliteit is goed, de 

veiligheid is gewaarborgd, bewegen wordt gestimuleerd, er zijn voldoende ontspannings- 

en ontmoetingsmogelijkheden en iedereen doet mee. 

- 2040: voor bestaande woningen en andere geluidgevoelige gebouwen streven we naar het 

niet verder toenemen van de geluidhinder; een geluidsbelasting van maximaal 60 dB is, 

gegeven de huidige infrastructuur, acceptabel. 

- 2040: wij hebben voldoende stiltegebieden. 

- 2040: wij streven er naar de toename van risico’s van opslag en transport van gevaarlijke 

stoffen en van straling door hoogspanningslijnen te beperken,  evenals geur- en 

geluidhinder door industriële bedrijven en lichthinder.” 

 

➢ Klimaatbestendig en waterrobuust:  

- “2050: het bodem- en watersysteem (zowel grondwater als oppervlaktewater) is blijvend 

robuust en kan veerkrachtiger omgaan met grote hoeveelheden neerslag en droogte. Hier 

werken wij continu aan.  

- 2050: de ondergrond en het bodem- en watersysteem worden duurzaam gebruikt, waarbij 

gebruik en functies van de ondergrond en het bodem- en watersysteem in samenhang met 

de bovengrondse opgaven worden bekeken, zodat de juiste functie op de juiste plek ligt. 

- 2050: wij hebben op een veilige en verantwoorde manier de duurzame energie die het 

bodem- en watersysteem levert zo optimaal mogelijk benut. 

- 2050: nieuwe opkomende stoffen, zoals medicijnresten, microplastics en PFAS, in het 

grond- en oppervlaktewater zijn integraal onderdeel van het waterkwaliteitsbeleid. 

- 2040: wij zorgen dat er altijd voldoende en schoon drinkwater is, zelfs wanneer zich een 

extreme groei van de drinkwatervraag zou voordoen. Besparen van drinkwater en 

voorkomen van verspilling van grondwater zijn daarbij essentiële randvoorwaarden. 

- 2027: wij voldoen aan de doelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW-doelen)” 
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➢ Duurzame energie:  

- “2050: de provincie Utrecht is zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2050 CO2-neutraal. 

- 2030: minimaal 55% van het elektriciteitsgebruik in de provincie Utrecht wordt hernieuwbaar 

opgewekt. De energievoorziening is afkomstig uit duurzame bronnen op het eigen 

grondgebied. Daarbij zijn de duurzame energiebronnen met oog voor de Utrechtse 

kwaliteiten gerealiseerd en draagt de inpassing ervan zo veel mogelijk bij aan andere 

doelen.  

- 2030: de provincie Utrecht heeft samen met partners haar bijdrage geleverd in onder andere 

de Regionale Energiestrategieën om aan de afspraken in het nationale Klimaatakkoord te 

voldoen. 

- 2030: geschikte daken worden zoveel als mogelijk benut voor energie opwekken en/of 

klimaatadaptatie.” 

 

➢ Vitale steden en dorpen:  

- “2050: Het realiseren van circulaire woningen of woonwijken  

- 2040: een sterke provincie met een duurzaam, gezond en divers woon- en leefklimaat. 

- 2040: behoud en versterking van de inclusiviteit van de Utrechtse samenleving, zodat alle 

inwoners kunnen wonen, werken of ontmoeten waar en wanneer zij dat wensen.  

- 2040: iedereen die in de provincie Utrecht wil wonen kan beschikken over passende 

woonruimte. Dit betekent onder andere een voldoende aanbod aan woningen in het sociale 

en middeldure segment.  

- 2040: behoud en versterking kwaliteit van de woonomgeving; gevarieerd en met aandacht 

voor de openbare ruimte met groen en blauw en ruimte om te bewegen en laagdrempelige 

en goed bereikbare voorzieningen. 

- 2040: het realiseren van energieneutrale woningen of woonwijken.  

- 2030: alle nieuwbouw in de provincie Utrecht gebruikt 50% minder primaire abiotische 

grondstoffen” 

 

➢ Duurzaam, gezond en veilig bereikbaar:  

- “2040: de provincie Utrecht is goed bereikbaar per fiets, openbaar vervoer en auto in een 

gezonde en verkeersveilige omgeving. Dit is essentieel voor een vitale Utrechtse regio. 

- 2040: alle belangrijke nieuwe en bestaande woon- en werklocaties en sociaal-recreatieve 

voorzieningen binnen de provincie Utrecht zijn op een ruimte-efficiënte, duurzame, gezonde 

en veilige manier bereikbaar.” 

 

➢ Levend landschap, erfgoed en cultuur 

- “2050: bij ontwikkelingen is voortgebouwd op de kernkwaliteiten van onze karakteristieke 

landschappen. Aardkundige waarden zijn zichtbaar in het landschap. 

- 2030: bestaande en nieuwe aardkundige monumenten vertellen het verhaal van het 

aardkundig erfgoed en dragen bij aan de recreatieve beleving van het landschap.  

- 2030: alle gemeenten hebben initiatieven ontplooid die ten goede komen aan de 

kernrandzone.” 

 

➢ Toekomstbestendige natuur en landbouw 

- “2050: de provincie Utrecht heeft een robuust klimaatbestendig natuurnetwerk van hoge 

kwaliteit. 

- 2050: binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN), in zowel het landelijk als het 

stedelijk gebied, is er in 2050 een gunstige staat van instandhouding van beschermde en 

bedreigde flora en fauna, en is de biodiversiteit ten opzichte van 1990 toegenomen. 

- 2050: de natuur heeft een hoge belevingswaarde en er is een grote maatschappelijke 

betrokkenheid bij natuur.  

- 2040: in totaal is 3.000 ha natuur in de Groene contour gerealiseerd en toegevoegd aan het 

NNN. 

- 2040: houtopstanden dragen bij aan schone lucht, landschappelijke kwaliteit, hogere 

biodiversiteit en CO2-vastlegging. 
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- 2028: alle nieuwe natuur die nog nodig is voor het Natuurnetwerk Nederland heeft de 

functie natuur en is met hoogwaardige natuur ingericht.” 

 

Planspecifiek  

Het voorliggende plan heeft raakvlakken met de volgende beleidsthema uit de Omgevingsvisie: 

- Klimaatbestendig en waterrobuust: In hoofdstuk 3 bij Waterhuishouding wordt toegelicht dat 

in het voorliggende plan sprake is van een afname aan verharding.  

- Duurzame energie: het plan past PV-panelen toe zie paragraaf 3.11 Duurzaamheid. 

- Vitale steden en dorpen: Ten eerste verbetert het beoogde plan de kwaliteit van de directe 

leefomgeving, zie hoofdstuk 2. Ten tweede draagt het plan bij aan het instant houden van 

de voorzieningen in kleinere kern Nieuwersluis, door de herbestemming en daarmee de 

toevoeging van een woning. 

 

2.2.2 Interim Omgevingsverordening  
Tegelijk met de Omgevingsvisie Provincie Utrecht heeft de provincie de Interim Omgevingsverordening 

Provincie Utrecht vastgesteld op 10 maart 2021. De verordening is het toetsingskader van de ambities 

neergelegd in de Omgevingsvisie. De Verordening stelt regels aan gemeentelijke bestemmingsplannen. 

Niet alle onderwerpen zijn geschikt voor opname in een verordening. In het algemeen lenen vooral 

onderwerpen met heldere criteria en/of spelregels en een zwaarwegend provinciaal belang zich 

hiervoor. De provincie heeft in de Verordening daarom onder meer regels opgenomen over:  

- Watersystemen  

- Ondergrond en bodem 

- Bereikbaarheid 

- Energie  

- Natuur 

- Cultuurhistorie en landschap  

- Landbouw 

- Wonen, werken en recreëren 

 

Planspecifiek  
Vanuit de verordening is het artikel 6.3 van toepassing die toeziet op het behoud van het oppervlakte 

van het NNN-gebied.  

 

Artikel 6.3 Instructieregel geen aantasting natuurnetwerk Nederland 

1. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op locaties binnen het natuurnetwerk 

Nederland bevat geen nieuwe bestemmingen en regels die ruimtelijke ontwikkelingen toestaan 

die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de wezenlijke kenmerken en waarden van 

het natuurnetwerk Nederland, bedoeld in Bijlage 10 Wezenlijke kenmerken van deze 

verordening, of die kunnen leiden tot een vermindering van de kwaliteit, de oppervlakte of de 

samenhang van het natuurnetwerk Nederland, tenzij sprake is van: 

a. ruimtelijke ontwikkelingen vanwege een groot openbaar belang, waarbij er geen reële 

alternatieven zijn die het natuurnetwerk Nederland niet of minder aantasten; 

b. ruimtelijke ontwikkelingen die leiden tot aantasting worden gecompenseerd binnen een 

met die ruimtelijke ontwikkeling samenhangend gebied en met dusdanige activiteiten 

dat de uitvoering van die activiteiten gezamenlijk binnen 10 jaar resulteert in een 

duidelijk aantoonbare meerwaarde voor het natuurnetwerk Nederland voor wat betreft 

kwaliteit, oppervlakte en samenhang; of 

c. ruimtelijke ontwikkelingen in het natuurnetwerk Nederland die beperkt worden 

gewijzigd of worden toegevoegd, waarbij die wijziging of toevoeging noodzakelijk is 

voor de instandhouding van de bestaande bestemming. 

2. Onder de oppervlakte van het natuurnetwerk Nederland als bedoeld in het eerste lid wordt in 

ieder geval niet de bestaande legale bebouwing, erven en verhardingen begrepen. 
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3. Aantasting van het natuurnetwerk Nederland op grond van het eerste lid is slechts mogelijk als:. 

a. de aantasting zo veel mogelijk wordt beperkt; en 

b. de overblijvende aantasting tijdig wordt gecompenseerd. 

4. De motivering van een bestemmingsplan bevat een onderbouwing waaruit blijkt dat aan de 

voorwaarden is voldaan. 

 

Voor voorliggend plan geldt dat de nieuwe woning ter plaatse van de oude woning gebouwd wordt. 

Daarnaast is de bestaande bestemming tuin onderdeel van het erf bij de woningen. Dit komt overeen 

met de definitie van erf uit bijlage II van het Besluit Omgevingsrecht (Bor). De bestaande bebouwing op 

het erf buiten het bouwvlak kan vergunningsvrij geplaatst worden op grond van het Bor. Er is derhalve 

sprake van legale bebouwing als bedoeld in lid 2. Het voorliggende plan maakt geen uitbreiding van 

deze legale bebouwingsoppervlakte mogelijk. Van aantasting van het bestaande NNN-areaal is 

derhalve geen sprake. 

 

Vanuit de verordening is het artikel 9.10 over de functiewijziging van agrarische bedrijfspercelen van 

toepassing. 

“Artikel 9.10 Instructieregel functiewijziging (voormalig) agrarisch bedrijfsperceel naar woonfunctie 

1. Een bestemmingsplan dat betrekking heeft op locatie binnen Landelijk gebied kan 

bestemmingen en regels bevatten die toestaan dat een agrarisch bedrijfsperceel waar het 

agrarisch gebruik is beëindigd een woonbestemming wordt gegeven aan de bedrijfswoning en 

de tot het hoofdgebouw behorende aangebouwde bedrijfsruimte, mits is voldaan aan de 

volgende voorwaarden: 

a. het bouwperceel is niet optimaal gesitueerd en uitgerust voor de grondgebonden 

landbouw, of, in het geval van een glastuinbouwbedrijf, het bouwperceel ligt niet in een 

concentratiegebied glastuinbouw; 

b. de bestaande cultuurhistorische en landschappelijke waarden worden behouden of 

versterkt; 

c. de omliggende agrarische bedrijven worden niet in hun bedrijfsvoering belemmerd; en 

d. een kantoor of bedrijf aan huis is mogelijk indien de omvang van die activiteiten 

ondergeschikt blijft aan de woonfunctie. 

2. De motivering van een bestemmingsplan bevat een onderbouwing waaruit blijkt dat aan de 

genoemde voorwaarden is voldaan..” 

 

Het voorliggende plan past binnen de voorwaarden gesteld in de verordening. Er vloeien uit de 

interimverordening geen overige voorwaarden voort die tot aanpassing van het plan leiden. 

 
2.2.3 Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021 

Het Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021 (dec 2015) legt het beleid op basis van de provinciale 

wettelijke taken voor bodem, water en milieu vast voor de periode 2016-2021. Het plan richt zich op vier 

belangrijke maatschappelijke opgaven: waterveiligheid en wateroverlast, schoon en voldoende 

oppervlaktewater, ondergrond en leefkwaliteit stedelijk gebied. De opgaven vanuit de Europese 

Kaderrichtlijn Water (KRW) maken onderdeel uit van dit plan. Het plan zal gaan dienen als een 

bouwsteen voor de Omgevingsvisie. De uitwerking van dit beleid staat beschreven in de 

Uitvoeringsagenda Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021. 

 

Planspecifiek 

De thema’s (en bijbehorende kaarten op https://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl) zijn vooral van 

belang voor provinciale beleidstaken. Voor het plangebied is alleen gebiedsthema waterveiligheid 

(waterkeringen) relevant. De Mijndensedijk heeft een waterkerende functie en de beschermingszone 

valt over het westelijk deel van het plangebied. In het vigerende bestemmingsplan Landelijk gebied 

Noord is dit niet als dubbelbestemming opgenomen. Om deze partiele herziening zo veel mogelijk aan 
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te laten sluiten bij de systematiek uit het bestemmingsplan Landelijk gebied Noord, wordt dit ook hier 

weggelaten. Bij een toekomstige integrale herziening van het bestemmingsplan Landelijk gebied Noord 

(in het kader van het Omgevingsplan) wordt deze partiele herziening opgenomen. Dan zal ook een 

regeling voor de waterkering opgenomen worden.  

 

2.2.4 Historische buitenplaatsen 

De Provincie Utrecht heeft bijna 300 historische buitenplaatsen. De buitenplaatsen zijn onvervangbaar 

erfgoed, maar vergen intensief onderhoud en raken gedeeltelijk verwaarloosd. Ook de toegankelijkheid 

van deze pareltjes in het landschap kan beter. Daarom heeft de provincie in 2012 een uitvoeringsagenda 

2012-2015 Historische Buitenplaatsen opgesteld die met hulp van het Platform Utrechtse 

Buitenplaatsen en andere partners is uitgevoerd en positief geëvalueerd. In de Cultuurnota ‘Alles is NU’ 

2016-2019 zijn de buitenplaatsen opnieuw als prioritair erfgoedthema benoemd. 

 

Provinciale buitenplaatsbiotoop  

De provincie wil haar waardevolle historische buitenplaatsen voor de toekomst behouden en versterken. 

In de Omgevingsvisie heeft Utrecht negen buitenplaatszones benoemd, waaronder de Vecht. Als 

handreiking voor eigenaren, gemeenten en adviseurs heeft de provincie het instrument De Utrechtse 

Buitenplaatsbiotoop (oktober 2014) met een digitaal kaartbestand ontwikkeld, een informatiebestand 

van ruimtelijke kenmerken van de buitenplaatszones én van de afzonderlijke buitenplaatsen binnen die 

zones.  

 

 
Figuur 11.Uitsnede Buitenplaatsbiotoop van de Vecht. (Bron: provincie Utrecht) 
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Planspecifiek 
Een plangebied ligt binnen de algemene zone van de buitenplaatsbiotoop van de Vecht, maar is geen 

onderdeel van een specifieke buitenplaats (zie bovenstaande uitsnede het rapport De Utrechtse 

Buitenplaatsbiotoop). 

 

2.2.5 Check provinciale digitale Atlas 

De provincie heeft een eigen digitale Atlas (Webkaart) beschikbaar met alle beschikbare (ruimtelijke) 

omgevingsinformatie op kaart (webkaart.provincie-utrecht.nl). Dit is ingedeeld in thema’s. Voor het 

plangebied is beoordeeld welke thema’s relevant zijn. Een deel van de thema’s is informatief, een ander 

deel leidt tot vertaling in regels in het bestemmingsplan, omdat deze rechtstreeks verband houden met 

de provinciale Omgevingsvisie en Interim omgevingsverordening. De volgende kaarten zijn een 

hulpmiddel geweest om de bestemmingen en waarden correct op de bij dit bestemmingsplan behorende 

verbeelding weer te geven: 

 

• Bodem, w.o. geologie / geomorfologie (er zijn geen aardkundige waarden in het plangebied); 

• Cultuurhistorie;  

• Landschap kwaliteitsgids landschappen; 

• Gezondheidsknelpunten (geluid, geur, lucht); 

• Externe veiligheid (routes gevaarlijke transport, gastransport, groepsrisici spoor/weg); 

• Waterveiligheid primaire waterkeringen (Amsterdam-Rijnkanaal);  

• Waterveiligheid regionale waterkeringen (Vecht, Wetering en Fortomwalling) en vrijwaringszones; 
 

 Gemeentelijk beleid 
 
2.3.1 Toekomstvisie Stichtse Vecht 2013-2040 Focus op morgen 

In de Toekomstvisie (vastgesteld 29 januari 2013) wordt ingegaan op de kernkwaliteiten van de 

gemeente en aan de hand van trends & ontwikkelingen en opgaven & kansen de beleidskoers 

aangescherpt. De Toekomstvisie vormt de basis voor uitwerkingen via te ontwikkelen deelvisies.  

 

De kernkwaliteiten worden voor een belangrijk deel gevormd door de ligging en historie van de 

gemeente en de diversiteit: landelijk en dorps tot stedelijk groot en druk. In de visie worden 

erfgoedwaarden als de vele buitenplaatsen, de monumenten, de Vecht en de karakteristieke 

Vechtdorpen benoemd als kernkwaliteiten die de leefomgeving versterken en toekomstwaarde geven. 

Om het landschap en de cultuurhistorische waarden in stand te kunnen houden, is creativiteit nodig, 

bijvoorbeeld door op duurzame wijze meer toerisme en recreatie langs de Vecht, in het plassengebied 

en open weidegebied mogelijk te maken.  

Agrariërs worden gezien als beheerder en dragers van het landschap. Door ruimte te bieden aan 

verbreding van functies kunnen agrariërs behouden blijven voor de gemeente. Bij verbreding gaat het 

om kleinschalige nevenactiviteiten zoals bed & breakfast, agritoerisme, kamperen bij de boer, 

educatieve activiteiten en verkoop van agrarische producten.  

 

Tot slot is er aandacht voor het leefbaar houden van het landelijk gebied en de kleine kernen door ruimte 

te bieden aan de bewoners om activiteiten te ontplooien, zoals beroepen en bedrijfjes aan huis.  
 
Planspecifiek 

Voorliggend plan leidt niet tot afbreuk aan de huidige functies en kwaliteiten van het gebied. Het plan is 

niet in strijd met de Toekomstvisie 
 
2.3.2 Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) 

In het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP, 2013) is een wegencategorisering opgenomen. 

Zowel de inrichting van de wegen als de toegestane snelheid dienen te zijn afgestemd op de functie 

van de weg. In het GVVP wordt onderscheid gemaakt in stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en 

erftoegangswegen. De laatste twee categorieën komen voor binnen het plangebied. In het GVVP wordt 

ook gewezen op recreatief verkeer dat soms als overlastveroorzakend wordt gezien (bijv. motorrijders 
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en toerrijders per auto). Daarnaast is beoogd om vervoer per touringcar over de smalle Vechtwegen 

zoveel mogelijk te beperken. In de GVVP is de wens opgenomen om toeristisch verkeer te faciliteren 

door de ontwikkeling van Toeristische Overstappunten (TOP’s), van waaruit toeristen hun weg kunnen 

vervolgen met schone en stille vervoersmiddelen. 

 
Planspecifiek 
De Mijndensedijk is een erftoegangsweg. Voor de Mijndensedijk geldt 30 km-regime. Gezien het 

overwegend conserverende karakter is het voorliggend bestemmingsplan in lijn met het GVVP. In de 

planregels, onder parkeernoren, wordt verwezen naar deze nota. Vereist wordt dat de 

parkeeroplossingen moeten voldoen aan de parkeernormen uit de nota. Basisuitgangspunt voor 

parkeren is dat bewoners de parkeerbehoefte op eigen terrein opvangen en niet afwentelen op de 

openbare ruimte.  

Als gevolg van voorliggend plan zal de parkeerbehoefte niet toenemen. Het perceel is dermate groot 

dat parkeren op eigen terrein prima inpasbaar is. Het plan sluit dan ook aan op zowel het verkeers- als 

het parkeerbeleid. 

 

2.3.3 Beleidsnota Recreatie en Toerisme “Water verbindt” 

De nota Toerisme en recreatie (september 2015) is een nadere uitwerking van de toekomstvisie 

(2.5.1). Toerisme en recreatie zijn groeisectoren en ook voor economie en werkgelegenheid van groot 

belang voor de gemeenten en provincie. De nota geeft sturing aan de ontwikkeling van het toeristisch-

recreatieve product van de gemeente. Stichtse Vecht heeft door haar centrale ligging een recreatieve 

spilfunctie tussen Amsterdam en Utrecht (noord en zuid) en de Vinkeveense- en Loosdrechtse Plassen 

(oost en west). Stichtse Vecht is een overwegend landelijke gemeente in het Randstedelijk gebied. De 

gemeente is rijk aan cultuurhistorie, bijzondere landschappen en (waterrijke) natuurgebieden. Deze 

gebieden zijn zowel aantrekkelijk als kwetsbaar. De gemeente trekt veel toeristen en recreanten uit het 

omliggende stedelijke gebied. 

 

Deelgebied De Vecht 

De Vecht (‘Unique Selling Point’ van de gemeente) vormt letterlijk en figuurlijk de verbindende factor in 

Stichtse Vecht en rijgt de meeste dorpskernen van de gemeente aan elkaar. De Vecht is een belangrijke 

recreatieve vaarverbinding tussen Amsterdam en Utrecht, maar ook tussen de Vinkeveense- en de 

Loosdrechtse Plassen. Met aan haar oevers de grootste concentratie historische buitenplaatsen van 

heel Nederland, kronkelt de Vecht langs monumentale dorpsgezichten waar unieke, hoogwaardige, 

maar kleinschalige horecagelegenheden, hotels en bed & breakfasts te vinden zijn voor de (zakelijke) 

verblijfs- en dagtoerist.  

 

Wat de Vecht vooral aantrekkelijk maakt is haar verhaal: het verhaal van de Gouden Eeuw, dat zeer tot 

de verbeelding spreekt van de binnenlandse-, maar zeker ook de buitenlandse bezoeker. De Vecht is 

op dit moment met name interessant voor dagrecreatie, verblijfsrecreatie (met name op het water) en 

kleinschalig zakelijk (verblijfs) toerisme.  

 

Ontwikkelperspectief voor de Vecht  

De Vecht is zeer belangrijk in de toeristische productontwikkeling. In het Vechtgebied wil de gemeente 

zich richten op wandelen en fietsen en het stimuleren van het watertoerisme en uitbreiding van (zakelijk) 

verblijfstoerisme in bestaande bebouwing. Hierbij is met name de relatie tussen water en land zeer 

belangrijk. De smalle wegen die langs de Vecht en door de Vechtdorpen heen lopen zijn niet geschikt 

voor het aantrekken van meer gemotoriseerd toeristisch wegverkeer. De ontwikkeling van Toeristische 

Overstappunten (TOP’s) is daarom erg belangrijk om bezoekers op een slimme manier het gebied in te 

loodsen, wandelend, per boot, of op de fiets. De gemeente wil het bijzondere Vechtplassen-landschap 

behouden en acht het gebied daarom niet geschikt voor grootschalige nieuwe ontwikkelingen. 
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Planspecifiek 

Het vigerende bestemmingsplan Landelijk gebied Noord is consoliderend en borgt de beoogde waarden 

als onderdeel van het Vechtplassen-landschap. Het bestemmingsplan laat geen  grootschalige nieuwe 

ontwikkelingen toe. Deze partiele herziening van het bestemmingsplan borgt dezelfde kwaliteiten en 

leidt niet tot verdere verstedelijking of verkeerstoename. De gronden rondom de woonkavel blijven 

onderdeel van de groengebieden en open landschapselementen, inclusief verkaveling en 

slootpatronen.  

 

2.3.4 Dorpsvisie Nieuwersluis  

De Dorpsanalyse en visie Nieuwersluis (11 februari 2014 vastgesteld) is onderdeel van een 

DorpsOntwikkelingsPlan (DOP). De visie bevat een portret van het dorp en een overzicht van goede en 

slechte kanten, kansen en zorgen. De visie is opgesteld met de bewoners, met als uitkomst dat extra 

aandacht en inspanning gewenst is rondom drie thema’s: bereikbaarheid, parkeren en veiligheid, 

(openbare) ruimte voor ontmoeting en duurzaamheid en innovatie.  

De ontwikkeling waarop voor Nieuwersluis wordt ingezet is die van contramal voor de toenemende 

urbanisering van de Randstad. Een dorp dat gekarakteriseerd wordt door een bijzondere ruimtelijke 

kwaliteit van de leefomgeving, waar mensen fijn (samen)wonen en waar bezoekers welkom zijn om er 

te vertoeven en te ontspannen. Het Nieuwersluis van de toekomst wordt omschreven als een duurzaam, 

betrokken, levendig en toekomstbestendig dorp waar het goed toeven is. 

 

Planspecifiek 

Belangrijke landschappelijke waarden en open landschap worden expliciet bestemd in dit 

bestemmingsplan. Het doel is deze waarden voor nu en de toekomst te behouden. Bij het vastleggen 

van het bouwvlak en de bouwhoogte is rekening gehouden met de omgeving en het behoud van 

doorzichten.  

 

2.3.5 Welstandsbeleid 

Bij bouwplannen regelt het welstandsbeleid de verschijningsvorm van bouwwerken. Met het uiterlijk van 

een bouwwerk wordt iedere voorbijganger geconfronteerd. Het beleid is opgesteld vanuit de gedachte 

dat welstand een bijdrage levert aan de totstandkoming en het beheer van een aantrekkelijke bebouwde 

omgeving. Doel van het welstandsbeleid is bij bouwplannen een welstandsbeoordeling te maken en het 

toezicht op welstand op een effectieve en controleerbare wijze in te richten. Het welstandsbeleid is 

vastgelegd in de Welstandsnota (januari 2013) en geeft de gemeente de mogelijkheid om 

cultuurhistorische, stedenbouwkundige en architectonische waarden een rol te geven bij de ontwikkeling 

en beoordeling van bouwplannen. 

 

Planspecifiek 

De waarde van Nieuwersluis ligt onder meer in het verschil tussen de kleinschalige, cultuurhistorisch 

waardevolle bebouwing aan de westzijde en de monumentale, vrijstaande panden aan de overkant van 

de Vecht. Het beleid is gericht op het inpassen van ontwikkelingen in de bestaande situatie. De feitelijke 

toets aan het welstandsbeleid vindt plaats als onderdeel van de omgevingsvergunning voor het bouwen 

van de woning. Er is gezien het advies van de commissie ruimtelijke kwaliteit (zie paragraaf 1.5) geen 

aanleiding om te verwachten dat het plan niet zal aansluiten op het welstandbeleid. Het 

bestemmingsplan vormt geen belemmering voor het kunnen uitvoeren van het plan binnen de kaders 

van het welstandbeleid.  

 

2.3.6 Pact van Ruigenhoek 

Stichtse Vecht is één van de 14 partijen die het Pact van Ruigenhoek en bijbehorend meerjaren 

actieprogramma (2018-2022) heeft ondertekend. Deze partijen bundelden hun krachten voor de 

bescherming, ontwikkeling en het vergroten van de bekendheid van de NHW.  
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Samengevat stellen de partners zich ten doel om: 

• het bijzondere verhaal van de NHW en Stelling van Amsterdam uit te dragen bij een (inter)nationaal 

publiek; 

• waterelementen in het landschap zichtbaar te maken en de rol van het water in de geschiedenis te 

duiden; 

• de uitzonderlijke waarden van het erfgoed te beschermen en aantasting daarvan tegen te gaan; 

• het linielandschap toegankelijker te maken met o.a. wandel- en fietsroutes en door deze bekend te 

maken; 

• bezoek aan de linie te stimuleren en (vrijetijd)bestedingen te verhogen; 

• forten en linielandschap in toenemende mate zelfvoorzienend te maken, door toevoeging van 

functies, duurzaam beheer, onderhoud en energiegebruik. 

 

Planspecifiek 

De inpassing van het plan in relatie tot de NHW is toegelicht in paragraaf 2.1,6. 

 

2.3.7 Landschapsontwikkelingsplan 

Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP, sept 2008) geeft vanuit landschappelijk oogpunt aan welke 

ontwikkelingen wenselijk zijn in het buitengebied van de gemeente. Belangrijk uitgangspunt is het 

behoud van het landelijk karakter van dit unieke landschap in het Groene Hart. Voor een vitaal 

landschap zijn echter wel ontwikkelingen nodig en wenselijk. De visie geeft inzicht voor nieuwe 

ontwikkelingen landschappelijke randvoorwaarden aan. Belangrijk doel van het LOP is het stimuleren 

van initiatieven voor landschaps- en natuurontwikkeling in het buitengebied door particulieren, instanties 

en de gemeenten zelf. Hierbij staat het behouden, versterken en ontwikkelen van de landschappelijke 

identiteit van de verschillende deelgebieden voorop.  

 

Het LOP is een integraal plan en besteed aandacht aan alle aspecten van het landschap, uiteenlopend 

van cultuurhistorie tot agrarisch en recreatief gebruik. In het plan wordt beleid van hogere en andere 

overheden op integrale wijze doorvertaald naar het lokale niveau. Alle waardevolle landschappen in 

Stichtse Vecht staan in het LOP beschreven, vanuit het oogpunt van cultuurhistorie, natuur en 

landschap. In het LOP wordt ook aangegeven welke vormen van recreatief medegebruik wenselijk zijn 

in Stichtse Vecht. Vanuit het LOP wordt vooral ingezet op het ontwikkelen van recreatieve routes 

(wandelen, fietsen, kanoën, paardrijden) en het realiseren van knooppunten voor dagrecreatief gebruik. 

Het LOP bevat per deelgebied een ontwikkelingsvisie en kan als toetsingskader dienen bij de recreatief-

toeristische ontwikkeling van Stichtse Vecht. 

 

Planspecifiek 

het LOP heeft betrekking op diverse bestemmingen, zoals agrarisch, natuur, recreatie, verkeer e.d.. 

Ondergeschikte initiatieven voor landschaps- en natuurontwikkeling en voor agrarisch en recreatief 

medegebruik zijn veelal passend binnen de reikwijdte van de bestemmingsomschrijving en/of 

gebruiksregels. Belangrijke landschappelijke waarden en open landschap worden expliciet bestemd in 

dit bestemmingsplan. Bij het vastleggen van het bouwvlak en de bouwhoogte is rekening gehouden met 

de omgeving en het behoud van doorzichten.  

 

2.3.8 Beeldkwaliteitsplan Nieuwersluis 

In 2009 is een beeldkwaliteitsplan Nieuwersluis vastgesteld. Deze vormde de basis voor het vorige 

bestemmingsplan uit 2009. Het beeldkwaliteitsplan sluit aan op het hierboven beschreven LOP. In het 

beeldkwaliteitsplan zijn de cultuurhistorisch waardevolle elementen beschreven en is richting gegeven 

aan het gemeentelijke beleid gericht op behoud en versterking van de beeldkwaliteit. In het plan wordt 

onder andere ingegaan op behoud en waar nodig herstel van de afwisseling van open en gesloten 

landschappen. Ook wordt de verspringende rooilijn als behoudenswaardig genoemd. 
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Het LOP geeft een visie op de functies, de bestaande landschapskarakteristiek en de gewenste 

landschapsontwikkeling van de verschillende deelgebieden. Het beeldkwaliteitsplan gaat in op de 

samenhangende beeldkwaliteit van bepaalde structuren en op het lagere schaalniveau van daarbinnen 

gelegen erven, bebouwing en kleinschalige landschapselementen, zoals beplantingen en water. 

 

Het beeldkwaliteitsplan heeft (verkort) als uitgangspunten behoud van: 

• typische landschappelijk kenmerken die het gebied deels een besloten karakter geven, zoals de 

landgoederen en buitenplaatsen, de fruitgaard(en) op de stroomruggen en beplanting van de 

voormalige militaire structuren; 

• afwisseling van tussen open en besloten landschappen; 

• vrije zicht vanaf de wegen op het open en weidse polderlandschap en de Vecht en vanaf de Vecht 

op het omringende landschap. De doorzichten vanaf de Mijndensedijk dienen te worden verbeterd. 

Dit versterkt de beleving van de polder en van de Vecht. Een verdere verdichting van de bebouwing 

en/of woonschepenlinten dient te worden voorkomen. Dit geldt ook voor het toevoegen van 

landschappelijke elementen die de ruimtelijke waarden aantasten; 

• agrarische bedrijven waarmee belangrijke landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische 

waarden worden behouden; 

• bestaande (militaire) gracht- en watersystemen. Met name de beleefbaarheid en beeldkwaliteit 

verdienen aandacht voor verbetering; 

• de houten woningen, die zijn gerealiseerd op basis van de “verboden kringenwet”. Eventuele 

bouwkundige maatregelen dienen niet alleen gericht te zijn op behoud maar ook op het herstel van 

de oorspronkelijke waarden. 

 

Voort is in het plan aangegeven dat een autonome dorpsontwikkeling moet aansluiten bij het landschap 

en passen binnen de cultuurhistorische waarden. De rijke historie van Nieuwersluis dient het 

belangrijkste uitgangspunt te zijn in het geval van ruimtelijke ingrepen of een stimulans om vervallen 

bestaande waarden op te waarderen.  

 

Planspecifiek 

Na 2009 zijn diverse provinciale en gemeentelijke stukken vastgesteld, met actuele informatie over de 

cultuurhistorische waarde van het plangebied en omgeving (zie eerder in dit hoofdstuk). Om die reden 

is het beeldkwaliteitsplan hierboven als beleidslijn alleen aangehaald op de algemene thema’s die 

aansluiten op recent beleid.  
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3 Milieutechnische uitvoerbaarheid 
 

Een bestemmingsplan moet voorzien in een goede ruimtelijke ordening, zoals de Wro ex art 3.1 stelt. 

De invulling van dit vereiste is in de jurisprudentie verder gepreciseerd. Onderstaand is per woon- en 

omgevingsaspect beoordeeld of en wat voor een wijziging er optreedt en of een goed woon- en 

leefklimaat voor zowel de omgeving als het plangebied zelf gegarandeerd is.  

 

 Milieueffectrapportage 
 

Toetsingskader 
Per 1 april 2011 is het Besluit-m.e.r. gewijzigd en in lijn gebracht met de Europese richtlijn hieromtrent 

(nr. 85/337/EEG). Voor deze wetswijziging kon bij de vraag of er een MER moest worden gemaakt, dan 

wel een mer-beoordeling moest worden uitgevoerd, worden volstaan met een toets aan de activiteiten 

en de bijbehorende getalsmatige grenzen uit het Besluit m.e.r. (bijlage C en D). Omdat de Europese 

richtlijn geen getalsmatige grenzen kent voor m.e.r.-plichtige activiteiten, zijn getalsmatige grenzen uit 

het Besluit-m.e.r. niet meer 'hard', maar hebben deze meer een indicatieve waarde. 

Concreet betekent dit dat bij de vraag of er een m.e.r. of een mer-beoordeling dan wel een plan-m.e.r. 

moet worden uitgevoerd, niet zonder meer kan worden uitgegaan van de getalsmatige grenzen in kolom 

2 van bijlage C en D, maar dat meer in algemene zin beoordeeld moet worden of er sprake is van 

belangrijke nadelige milieugevolgen, waardoor het opstellen van een MER noodzakelijk zou zijn. 

 

Een plan-m.e.r. is wettelijk verplicht wanneer: 

het plan kaders stelt voor activiteiten in het plangebied waarvoor een (project)mer noodzakelijk is, dan 

wel waarvoor beoordeeld moet worden of een (project)m.e.r. noodzakelijk is;  de activiteiten in het 

bestemmingsplan mogelijk leiden tot significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden (passende 

beoordeling noodzakelijk).  

Bij een planmer gaat het om besluiten uit kolom 3 van bijlage C en D van het Besluit m.e.r. Een (project- 

of besluit)-m.e.r. betreft een besluit op grond waarvan geen nader Besluit-m.e.r. of (beoordelings-

)plichtig besluit meer nodig is. Het plan schept dus geen kader meer voor een mer-(beoordelings)plichtig 

besluit. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een bestemmingsplan wat in directe zin woningbouw mogelijk 

maakt waarvoor een m.e.r.-plicht geldt, of om een omgevingsvergunning voor het in werking hebben 

van een veehouderij (met aanzienlijke milieugevolgen). Het betreft hier besluiten uit kolom 4 van bijlage 

C en D van het Besluit-m.e.r. 

 

De wetswijziging van 1 april 2011 heeft tot gevolg dat ook onder de drempelwaarden beoordeeld moet 

worden of een m.e.r.-procedure doorlopen moet worden. Dit geldt zowel voor besluiten uit kolom 4 als 

voor besluiten (plannen) uit kolom 3 (plan-m.e.r.). In geval het project onder de drempelwaarde valt is 

deze beoordeling vormvrij. Dit betekent dat deze beoordeling via de officiële m.e.r.-

beoordelingsprocedure kan geschieden, maar in veel gevallen zal een beoordeling in de toelichting bij 

het plan voldoende zijn. 

 

Planspecifiek 
Voorliggend plan betreft geen activiteit zoals benoemt in het Besluit-m.e.r. (Bijlage C en D). Dit betekent 

dat er geen sprake is van een m.e.r.-plicht en dat geen vormvrije m.e.r. beoordeling noodzakelijk is. 

Voor onderliggend plan kan voor de milieugevolgen op basis van de in dit hoofdstuk behandelde 

milieuaspecten geoordeeld worden dat belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten.  
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 Bedrijven en milieuzonering 
 

Een goede ruimtelijke ordening beoogt het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar door 

milieubelastende activiteiten. Door bij nieuwe ontwikkelingen voldoende afstand in acht te nemen tussen 

milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) worden 

hinder en gevaar voorkomen en wordt het bedrijven mogelijk gemaakt zich binnen aanvaardbare 

voorwaarden te vestigen. Er dient dus beoordeeld te worden: 

1. Past de nieuwe functie in de omgeving? 

2. Laat de omgeving de nieuwe functie toe? 

Om dit gestandaardiseerd te kunnen beoordelen zijn in de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering 

richtafstanden opgesteld. Deze afstanden geven voor gemiddelde bedrijfssituaties aan op welke afstand 

geen hinder is te verwachten. De meer verfijnde afstemming voor de voorkoming van milieuhinder vindt 

vervolgens plaats in het kader van de Wet milieubeheer. 

 

Voor deze afstanden in de brochure geldt dat naast de factoren aard en omvang van het bedrijf deze 

mede afhankelijk zijn van de omgeving. Voor een rustige woonomgeving gelden andere afstanden 

(strengere eisen) dan voor andere gebieden, zoals drukke woonwijken, gemengde gebieden en 

landelijke gebieden.  De betreffende VNG-publicatie vormt geen wettelijk kader. De in de publicatie 

opgenomen afstanden betreffen richtafstanden. 

 

Geur  

Geur is één van de aspecten die de afstanden die op basis van de zonering bij Bedrijven & 

milieuzonering aangehouden moet worden. De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) bevat het 

toetsingskader voor geur vanwege dierenverblijven van veehouderijen bij vergunningverlening. Per 1 

januari 2013 vallen veel veehouderijen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en is er met 

betrekking tot geur aangesloten bij de systematiek uit de Wgv. Indirect hebben de Wgv en het 

Activiteitenbesluit ook consequenties voor de totstandkoming van geurgevoelige objecten en dus voor 

de ruimtelijke ordening. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat nieuwe geurgevoelige bestemmingen 

op een verantwoorde afstand van veehouderijen gesitueerd worden en dat nieuwe veehouderijen een 

passende locatie ten opzichte van gevoelige bestemmingen krijgen. 

 

Planspecifiek 

Het voornemen bestaat om het gebouw Mijndensedijk 45 in Nieuwersluis te herbestemmen. De 

vigerende bestemming is ‘agrarisch met waarden’ met functieaanduiding ‘opslag’. In de directe 

omgeving zijn twee bestaande veehouderijen gelegen. Voor een zorgvuldige besluitvorming moet het 

plan op de volgende aspecten worden beoordeeld:  

 

• Worden veehouderijen niet onevenredig in hun belangen geschaad;  

• Is ter plaatse de locatie Mijndensedijk 45 sprake van een goed woon- en leefklimaat. 

 

Worden veehouderijen niet onevenredig in hun belangen geschaad?  

In de directe omgeving van het toekomstige geurgevoelige object zijn de volgende veehouderijen 

gelegen:  

• Mijndensedijk 51, melkrundvee en 20 schapen;  

• Mijndensedijk 57, melkrundvee, 13 schapen en een kleine vleesvarkenstak (180).  

 

De Wgv/Activiteitenbesluit maakt onderscheid in dieren met een minimale vaste afstand en dieren 

waarvoor een geuremissiefactor is vastgesteld. Voor stallen waar dieren gehouden worden waarvoor 

geen geuremissiefactoren zijn vastgesteld, zogenaamde ‘vaste afstandsdieren’ gelden minimum 

afstandseisen:  
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• voor geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom geldt een afstand van 100 m;  

• voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom geldt een afstand van 50 m.  

 

Als uitgangspunt wordt de grens van het bouwvlak van de veehouderij genomen, ervan uitgaande dat 

binnen het gehele bouwvlak de veehouder stallen kan realiseren. De veehouderij kan in zijn belangen 

worden geschaad als binnen 50/100 meter van de grens van zijn bouwvlak een geurgevoelig object 

wordt opgericht.  

 

Het gebouw Mijndensedijk 45 is gelegen buiten de bebouwde kom en op een afstand van 28 meter van 

het agrarische bouwblok Mijndensedijk 51. Omdat het gebouw Mijndensedijk 45 wordt beschouwd als 

een bestaand geurgevoelig object wordt de veehouderij Mijndensedijk 51 niet (extra) beperkt in de 

bedrijfsvoering. Daarnaast is er ook een geurverordening vastgesteld die bepaald dat tussen een 

bestaande veehouderij met vaste afstandsdieren en een bestaand geurgevoelig object buiten de 

bebouwde kom een minimale afstand geldt van 25 meter.  

 

Ook voor eventuele uitbreiding van de veehouderij Mijndensedijk 51 met dieren waarvoor een 

geuremissiefactor is vastgesteld moest al rekening worden gehouden met het gebouw Mijndensedijk 

45. Ook voor deze categorie is er dus geen extra beperking in de bedrijfsvoering.  

 

Aanvaardbaar woon- en leefklimaat  

Voor het beoordelen van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is de voorgrond- en de 

achtergrondbelasting van belang. De voorgrondbelasting ter plaatse van een geurgevoelig object is de 

geurbelasting die wordt veroorzaakt door de voor dat geurgevoelig object dominante veehouderij. De 

achtergrondbelasting is de totale geurbelasting ter plaatse van een geurgevoelig object veroorzaakt 

door alle veehouderijen in de omgeving van een geurgevoelig object. Uit onderzoek is gebleken dat de 

geurhinder als gevolg van de geurbelasting van één veehouderij (voorgrondbelasting) anders is dan als 

gevolg van de totale geurbelasting van meerdere veehouderijen (de achtergrondbelasting). 

Bijvoorbeeld: als één veehouderij een geurbelasting van 18 ouE/m3 op een geurgevoelig object 

veroorzaakt, leidt dat tot meer hinder dan indien drie veehouderijen gezamenlijk 18 ouE/m3 

veroorzaken. 

 

Een overzicht van de voorgrondbelasting en de achtergrondbelasting in relatie tot de 

geurhinderpercentages1 en de milieukwaliteit is in onderstaande tabellen vermeld. 

 

 

 

 
1 De percentages zijn afkomstig uit het ‘Geuronderzoek stallen intensieve veehouderij’ (PRA Odournet, 2001). De geursituatie 

beschrijven wij in termen van milieukwaliteit, onderverdeeld in acht categorieën van ‘zeer goed’ tot ‘extreem slecht’. Deze termen 

zijn afkomstig uit de ‘GGD-richtlijn geurhinder (oktober 2002)’. Dit is beschreven in bijlage 7 van de Handreiking Wgv. 
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Voorgrondbelasting 

Met voorgrondbelasting wordt de geurbelasting bedoeld van die veehouderij (de dominante veehouderij) 

welke de meeste geur bij het geurgevoelig object veroorzaakt, hetzij omdat het een grote veehouderij 

betreft, hetzij omdat de veehouderij dichtbij het geurgevoelig object is gelegen. De voorgrondbelasting 

is berekend met V-Stacks vergunning en bedraagt 1,5 ouE/m3, zie onderstaand de resultaten. Dit 

betekent een goed woon- en leefklimaat.  

 

 

Achtergrondbelasting 

De achtergrondbelasting is niet berekend voor het opstellen van dit advies. Het aantal veehouderijen in 

de directe omgeving en het vergunde aantal dieren waarvoor een geuremissiefactor is vastgesteld is 

zodanig gering dan een dergelijke berekening niet noodzakelijk is. 

 

Op basis van bovenstaande conclusies vormt het aspect bedrijven & milieuzonering geen belemmering 

voor voorliggend plan. 
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 Geluidhinder  
 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt ernaar gestreefd om de geluidhinder als gevolg 

van spoor-, wegverkeer of industrie te beperken. Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn er normen 

gesteld tot welke maximale geluidsniveaus geluidgevoelige functies belast mogen worden. De Wgh 

geeft tevens aan in welke situaties middels onderzoek aangetoond moet worden of aan deze normen 

voldaan kan worden. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening en bijbehorende jurisprudentie gelden 

aanvullende onderzoekverplichtingen.  

 

Planspecifiek 

 

 
Figuur 12. Ligging plangebied in de aandachtsgebiedenkaart voor wegverkeerslawaai 2030. Rood is hoger dan 63 
dB, donkergroen is 38-43 dB. De andere kleuren liggen binnen die range. (Bron: geoloket ODRU.nl) 

Het westelijk deel van het plangebied (waar de woning komt) valt in bijgaand kaartje binnen het groen 

gearceerde gebied, waarbinnen de geluidsbelasting 38-43 dB is. De geluidbelasting op de voorgevel 

van de nieuw te realiseren woning bedraagt ten gevolge van het wegverkeer op deze weg dus maximaal 

Lden=43 dB. De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai van 48 dB, wordt voor deze woning 

niet overschreden. Het aspect geluid vormt dan ook geen belemmering voor onderhavig plan. 

 

 Ecologie 
 

Per 1 januari 2017 geldt de Wet natuurbescherming. Deze wet vervangt de Natuurbeschermingswet 

1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De nieuwe Wet natuurbescherming (Natuurwet) voorziet in 

vereenvoudigde regels ter bescherming van de natuur, in decentralisatie van bevoegdheden naar 

provincies en in een goede aansluiting op het omgevingsrecht. Er wordt beter aangesloten op de 

Europese regelgeving en er wordt een duidelijker onderscheid gemaakt tussen soorten die Europees 

beschermd zijn en Nationaal beschermde soorten. 

 

Met de Wet natuurbescherming komt de bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en 

vrijstellingen bij ruimtelijke ingrepen in principe bij de provincies te liggen. Dit is conform het 

bestuursakkoord natuur waarin is aangegeven dat de decentralisatie van de taken en bevoegdheden 

op het vlak van de natuurwetgeving haar beslag zal krijgen in de Wet natuurbescherming. Provincies 

nemen hiermee de taak over die tot nu toe werd uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO.nl). Daarmee is de provincie bevoegd gezag voor de toetsing van werkzaamheden en 

activiteiten (hierna genoemd ‘handelingen’) bij Natura 2000-gebieden (de gebiedsbeschermings-



 
 Pagina 32 

 
Bestemmingsplan Mijndensedijk 45 te Nieuwersluis 

 

bepalingen) en dier- en plantensoorten (de soortenbeschermingsbepalingen). Alleen bij ruimtelijke 

ingrepen waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, blijft het Rijk bevoegd gezag. 

 

3.4.1 Flora en Fauna  
In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet bepaald worden of een plan geen nadelige 

effecten heeft voor beschermde plant- en diersoorten in en nabij het plangebied. Indien de ontwikkeling 

verstoring of uitroeiing van beschermde soorten kan inhouden dient onderzocht te worden of eventuele 

soorten aanwezig zijn. Wanneer dit het geval is moet tevens aangetoond worden middels welke 

ingrepen deze verstoring voorkomen wordt dan wel gecompenseerd. 

 

Planspecifiek 

Om te bepalen of de voorliggende ontwikkeling geen nadelige effecten voor beschermde soorten en of 

gebieden oplevert, is een ecologische quickcan door Watersnip uitgevoerd (zie bijlage 3). De conclusies 

van het onderzoek luiden: 

• Het plangebied heeft een directe relatie met het beschermde NNN-gebied, maar niet met 

Natura2000-gebieden (Natura2000, NNN-gebieden of ecologische verbindingszones). Er wordt 

geen schade toegebracht aan wezenlijke waarden of kenmerken van het NNN-gebied. Het 

plangebied is niet geschikt als foerageergebied voor de doelsoorten van de nabij gelegen 

Natura2000-gebieden. Schade aan Natura2000-doelsoorten is derhalve niet aan de orde. 

Gezien het feit dat de agrarische bestemming met licht agrarische opslag wordt opgeheven is 

voldoende aangetoond dat er geen toename van stikstof zal plaatsvinden bij de ontwikkelingen 

in het plangebied (zie paragraaf 2.2.1 Interne saldering, pagina 9) 

• Voor een deel van de beschermde soorten (Bastaardkikker, Bruine kikker, Gewone pad, Kleine 

watersalamander, Meerkikker, Bosmuis, Bunzing, Egel, Haas, Hermelijn, Huisspitsmuis, Konijn, 

Ree, Veldmuis, Vos, Wezel, Aardmuis, Dwergmuis, Dwergspitsmuis en Rosse woelmuis) geldt 

een algemene vrijstelling in het kader van de Wet Natuurbescherming door de provincie Utrecht. 

Er hoeft voor deze soorten geen ontheffing aangevraagd te worden. Wel dient voor deze 

soorten de algemene zorgplicht in acht genomen te worden. 

• Indien bomen en struiken verwijderd worden, dient dit bij voorkeur buiten het broedseizoen van 

vogels te gebeuren, zodat overtreding van de Wet natuurbescherming wordt voorkomen. Het 

broedseizoen loopt globaal van 15 maart tot 15 juli. De Wnb hanteert echter geen standaard 

periode voor het broedseizoen; van belang is of een nest bewoond is. Indien een bewoond nest 

wordt aangetroffen, mogen er geen werkzaamheden uitgevoerd worden die het nest verstoren. 

Vogelnesten die jaarrond beschermd worden door de Wnb, zijn niet aangetroffen of te 

verwachten binnen het plangebied. De bebouwing is niet geschikt als broedlocatie voor de 

Gierzwaluw en nesten van de Huismus zijn niet aangetroffen. Andere jaarrond beschermd 

nesten, zoals nesten voor roofvogels en uilen zijn in het plangebied niet aangetroffen. Voor 

aanvang van werkzaamheden tijdens het broedseizoen dient een terzake kundige een inspectie 

uit te voeren ten aanzien van eventuele broedende vogels. 

• Bij de nauwkeurige dakinspectie van de bebouwing zijn geen oude of nieuwe nesten van de 

Huismus aangetroffen. Er zijn wel enkele huismussen aangetroffen in de haag met Haagbeuk. 

Voor de Huismus is het van belang dat de haag met Haagbeuk wordt herplant. Deze haag wordt 

gebruikt als schuilgebied voor predatoren. 

• De Kwabaal komt voor in de omgeving van het plangebied (1-5km). Het plangebied voldoet niet 

aan de leefomgeving van de Kwabaal. Er zijn tijdens de visinventarisatie geen beschermde 

vissoorten aangetroffen in de te dempen sloot. Er worden ook geen beschermde soorten 

verwacht door de matige waterkwaliteit met veel blad. 

• Uit de bureaustudie blijkt dat de Rugstreeppad (wnb-hrl / Rode lijst status ‘gevoelig’) voorkomt 

in de omgeving van het plangebied (0-1km). De Heikikker (wnb-hrl / Rode lijst status ‘thans niet 

bedreigd’) en Poelkikker (wnb-hrl / Rode lijst status ‘thans niet bedreigd’) komen voor in de 
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wijdere omgeving van het plangebied (1-5km). Het plangebied voldoet niet aan de eisen voor 

deze soorten. De aanwezigheid van deze soorten worden niet verwacht binnen het plangebied. 

• De beschermde Rugstreeppad is niet aangetroffen of te verwachten in het plangebied. Op het 

moment dat er werkzaamheden gaan plaatsvinden kan het plangebied mogelijk wel geschikt 

worden als voortplantings- en overwinteringsgebied voor de Rugstreeppad. Geadviseerd wordt 

te voorkomen dat er gedurende de voortplantingsperiode (globaal half april – augustus) water 

stagneert en er plassen en poelen ontstaan waar de Rugstreeppad haar eieren in af kan zetten. 

Tevens dient voorkomen te worden dat er lang zand/grond braak ligt gedurende de 

overwinteringsperiode (globaal van november – maart). Dit om ingraven voor overwintering te 

voorkomen. 

• Na het aanleggen van broeihopen heeft de heer Tober de Ringslang gesignaleerd in het 

plangebied. De plek waar hij broeihopen heeft aangelegd voor de Ringslang is dermate ver van 

het plangebied verwijderd dat er geen verstoring van de Ringslang zal plaatsvinden. 

• Uit de bureaustudie blijkt dat de Boommarter (wnb-andere soorten / Rode lijst status 

‘kwetsbaar’) en Waterspitsmuis (wnb-andere soorten / Rode lijst status ‘kwetsbaar’) voor 

kunnen komen in de omgeving van het plangebied (0-1km). De Das (wnb-andere soorten / Rode 

lijst status ‘thans niet bedreigd’) en Noordse woelmuis (wnb-hrl / Rode lijst status ‘kwetsbaar’) 

komen voor in de wijdere omgeving van het plangebied (1-5km). 

• Uit de bureaustudie blijkt dat verschillende beschermde vleermuissoorten voorkomen in de 

omgeving van het plangebied, zoals Gewone dwergvleermuis, Gewone grootoorvleermuis, 

Laatvlieger, Meervleermuis, Rosse vleermuis, Ruige dwergvleermuis en Watervleermuis (0-

1km), Baardvleermuis en Kleine dwergvleermuis (1-5km). De gebouwen in het plangebied 

verkeren in een staat dat deze geen goed onderkomen bieden voor gebouwbewonende 

vleermuizen. De muren hebben geen spouw. De eventuele verblijfplaatsen onder de dakpannen 

staan onder invloed van wind en regen. De bomen die verwijderd zullen worden hebben geen 

holtes voor een verblijf voor boombewonende vleermuizen. 

• Foerageergebied is alleen beschermd indien het van groot belang is voor de functionaliteit van 

de verblijfplaatsen van de soorten, doordat er onvoldoende alternatieven aanwezig zijn. Na het 

verwijderen van een minimaal aantal bomen blijft er genoeg foerageergebied aanwezig. 

Geadviseerd wordt om zo min mogelijk bomen te verwijderen en in plaats daarvan een aantal 

bomen op te kronen. Hiermee wordt mogelijk hetzelfde effect, dat nodig is voor het rieten dak 

en de zonnepanelen, bereikt.. 

 

Op basis van bovenstaande conclusies en aanbevelingen vormt het aspect flora en fauna geen 

belemmering voor de vaststelling het bestemmingsplan. 

 

3.4.2 Natuurgebieden 

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen (extern) effect hebben op nabijgelegen natuurgebieden. De 

gebiedsbescherming in de Natuurbeschermingswet vindt plaats via de Natura 2000-gebieden met 

Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. Daarnaast zijn de provincies verantwoordelijk voor het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit is de vroegere Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het netwerk 

moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarische gebied.  

 

In het Natuurnetwerk Nederland liggen bestaande natuurgebieden (waaronder de 20 Nationale Parken) 

en nieuwe natuurgebieden, landbouwgebieden beheerd volgens agrarisch natuurbeheer, alle Natura 

2000-gebieden en alle grote wateren van Nederland (meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en 

de Waddenzee).  

 
Stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden 

Op 15 juni 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vastgesteld. Het PAS bevat maatregelen die 

leiden tot een afname van stikstofdepositie en maatregelen die leiden tot een versterking van de 

natuurwaarden in de Natura 2000-gebieden. Een gedeelte van de toekomstige afname van 
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stikstofdepositie kan vervolgens worden opgevuld door economische activiteiten die leiden tot een 

toename van stikstofdepositie. In de praktijk blijkt echter dat de afname van stikstofdepositie als gevolg 

van de maatregelen niet gegarandeerd kan worden. Daarom heeft op 29 mei 2019 de Raad van State 

een uitspraak gedaan waarin de Raad oordeelt dat het PAS niet als basis voor toestemming voor 

activiteiten mag worden gebruikt.  

 

Het uitgangspunt is sindsdien nog steeds dat voor nieuwe initiatieven aangetoond moet worden dat er 

geen significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofemissies en -

deposities ontstaan als gevolg van het initiatief. Het instrument waarmee de stikstof berekend kan 

worden is de AERIUS Calculator (update april 2020).  

 
Planspecifiek 

In de QuickScan werd beoordeeld dat een stikstofberekening niet nodig is. In overleg met de gemeente 

is toch besloten om een Aeriusberekening uit te voeren.  

 

Om te beoordelen of de beoogde ontwikkeling geen belasting voor nabijgelegen natuurgebieden 

oplevert door extra stikstofbelasting is een Aeriusberekening uitgevoerd, zie bijlage 4. De samenvatting 

en conclusie van het onderzoek luidt: 
 

De Aeriusberekening is uitgevoerd om te bepalen of  sloop van een opslagschuur/woning en nieuwbouw 

van een woning aan Mijndensedijk 45 te Nieuwersluis geen nadelige effecten oplevert voor Natura 2000-

gebieden in de omgeving.  

 

In de nabije omgeving ligt het natuurgebied Oostelijke Vechtplassen op ca. 1 km afstand. Op 8 km is 

het gebied Botshol gelegen. Er is door middel van de Aeriuscalculator bepaald of de stikstofdepositie 

op deze Natura 2000-gebieden of verder gelegen gebieden hoger is dan de maximaal toegestane 

waarde van 0,00 mol/ha/j.  

 

Voor het invoeren van de gegevens is uitgegaan van de sloop van een tot woning verbouwde 

opslagschuur en de nieuwbouw van één woning. Er is gerekend met het extra verkeer naar de 

bouwplaats voor personeel en materiaal. Ook is het gebruik van een hijskraan en 

laadschop/graafmachine op de bouwplaats meegerekend. Daarnaast is het verkeer in de gebruiksfase 

meegerekend omdat een nieuwe woonbestemming betreft. De berekening heeft geen 

depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr. 

 

De conclusie is dat voor alle onderdelen de activiteit niet leidt tot een toename van stikstof op de meest 

nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Er is voor het plan dan ook geen vergunning in het kader van de 

Wet natuurbescherming noodzakelijk en de Wet natuurbescherming vormt geen belemmering voor de 

uitvoering en exploitatie van het plan. 

 

Het aspect stikstofdepositie op natuurgebieden vormt geen belemmering voor voorliggend plan.  

 

 Bodemkwaliteit  
 

Het is wettelijk geregeld (Wbb en bouwverordening) dat bouw pas kan plaatsvinden als de bodem 

geschikt is (of geschikt is gemaakt) voor het beoogde doel. Een nieuwe bestemming mag pas worden 

opgenomen, als is aangetoond dat de bodem geschikt (of geschikt te maken) is voor de nieuwe of 

aangepaste bestemming. Indien sprake is van een verdachte locatie dient onderzocht te worden in 

welke mate de bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een eventuele bodemverontreiniging heeft 

voor de uitvoerbaarheid van het plan. 
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Planspecifiek 

Voorliggend plan voorziet in de ontwikkeling van een woning ter plaatse van een opslagschuur. Om te 

bepalen of de milieu-hygiënische bodemkwaliteit geschikt is voor het beoogde gebruik is een 

bodemonderzoek uitgevoerd door Inventerra, zie bijlage 5. De conclusie luidt als volgt: 

 

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek is een hypothese opgesteld met betrekking tot een 

mogelijke verontreinigingssituatie in de bodem, namelijk onverdacht voor bodemverontreiniging. 

 

Uit de resultaten van het verkennend en aanvullend bodemonderzoek wordt het volgende 

geconcludeerd: 

• In de zandige bovengrond (MM1) zijn lichte verontreinigingen aangetoond met zink, kwik, lood en 

PAK. 

• In de kleiige bovengrond (MM2 en MM3) zijn lichte verontreinigingen aangetoond met lood, zink en 

kwik. 

• De zandige ondergrond bij boring 01 direct achter de woning (MM4) is sterk verontreinigd met koper, 

lood en PAK, matig verontreinigd met zink en licht verontreinigd met minerale olie en enkele overige 

zware metalen. 

• De kleiige ondergrond (MM5) is licht verontreinigd met enkele zware metalen. 

• Bij het uitgevoerde aanvullend (inkaderend) onderzoek ter plaatse van en rondom boring 01 zijn 

zowel verticaal als horizontaal ten hoogste lichte verontreinigingen met zware metalen en/of PAK 

vastgesteld. 

• In het grondwater op de onderzoekslocatie (peilbuis 01) zijn licht verhoogde concentraties barium 

en naftaleen aangetoond. 

 

Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek dient de hypothese ‘onverdacht voor verontreiniging’ 

verworpen te worden, vanwege de aangetoonde verhoogde gehalten in de grond en in het grondwater. 

De licht verhoogde concentratie barium in het grondwater wordt als een natuurlijk verhoogde 

achtergrondwaarde beschouwd. 

Ten aanzien van de matig tot sterke verontreiniging met PAK en zware metalen in de ondergrond ter 

plaatse van boring 01 kan geconcludeerd worden dat sprake is van een “spot” met een beperkte 

omvang, aangezien bij het inkaderend onderzoek zowel verticaal als horizontaal geen sterke 

verontreiniging meer is vastgesteld. De oorzaak van de verontreiniging is niet bekend. 

De aangetoonde verhoogde gehalten in de overige mengmonsters zijn zodanig licht verhoogd dat 

aanvullend onderzoek (eventueel op basis van een aangepaste onderzoeksstrategie) of nadere 

maatregelen ons inziens niet noodzakelijk worden geacht. De gemeten gehalten komen overeen met 

de verwachting op basis van de bodemkwaliteitskaart, te weten “Industrie”. 

 

Vanuit milieuhygiënisch oogpunt is het terrein geschikt voor de huidige en de toekomstige bestemming. 

 

De omgevingsdienst geeft aan dat aangezien de grond aanzienlijk sterker verontreinigd is dan de directe 

omgeving, deze grond op basis van het zorgplichtbeginsel uit de Wet bodembescherming (artikel 13), 

bij vrijkomen niet op de locatie mag worden hergebruikt. Indien deze grond vrijkomt dient de grond 

derhalve te worden afgevoerd naar een daartoe geschikte bestemming (grondreiniger of stortplaats of 

bestemming voor hergebruik elders). Hoewel er conform de Wet bodembescherming geen sprake is 

van een saneringsplicht, kunnen de verontreinigingen kunnen in de toekomst belemmerend werken bij 

grondverzet. Daarnaast kan het een negatief effect hebben op de waarde van de grond. Daarom is het 

wellicht zinvol om de voorkomende matige en sterke verontreinigingen toch te verwijderen (saneren). 

 

Bovenstaande opmerkingen in acht nemende, vormt het aspect bodemkwaliteit geen belemmering voor 

de woonbestemming.  
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 Luchtkwaliteit  
 

Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen 

(ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk). De Wlk bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, 

stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke 

ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof 

(jaar- en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in 

onderstaande tabel weergegeven.  

 

Tabel 1. Grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit. 

 

Stof 

Toetsing van  Grenswaarde  

Stikstofdioxide 

(NO2) 

jaargemiddelde concentratie 40 µg / m³ 

Uurgemiddelde (mag max. 18 keer per jaar 

worden overschreden) 

200 µg / m³ 

Fijn stof (PM10) jaargemiddelde concentratie 40 µg / m³ 

24-gemiddelde concentratie (mag max. 35 

keer per jaar worden overschreden) 

50 µg / m³ 

Fijn stof (PM2,5) jaargemiddelde concentratie 25 µg / m³ 

   

In het kader van een goede ruimtelijke ordening en op basis van artikel 5.16 van de Wet milieubeheer 

wordt bij het opstellen van ruimtelijke plannen, uit oogpunt van de bescherming van de gezondheid van 

de mens, rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 

In het Besluit NIBM (Niet in Betekenende Mate) en de bijbehorende regeling is exact bepaald in welke 

gevallen een project vanwege de beperkte gevolgen voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden 

hoeft te worden getoetst. Dit kan het geval zijn wanneer een project een effect heeft van minder dan 3% 

van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10. 

 

Planspecifiek 

Een plan voldoet in de regel aan het NIBM-criterium als het minder dan 1.500 woningen betreft dan wel 

als er sprake is van een BVO van maximaal 100.000 m2. Voorliggend plan betreft het wijzigen van de 

bestemming voor het oprichting van één burgerwoning op een bestaand agrarisch bouwvlak De 

ontwikkeling blijft ruim onder de NIBM-norm en nader onderzoek in het kader van luchtkwaliteit is dan 

ook niet noodzakelijk.  

 

Aanvullend is bepaald wat de huidige luchtkwaliteit is in en nabij het plangebied. Hiervoor is de website 

luchtmeetnet.nl geraadpleegd. Navolgende afbeeldingen tonen de meetresultaten ten aanzien van 

fijnstof en stikstofdioxide in 2018. 
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De stikstofkaart toont dat in het plangebied een concentratie van stikstof onder de 35 µg/m³ aanwezig 

is. De fijnstofkaart toont dat in het plangebied een concentratie van fijnstof PM 2,5 onder de 20 µg/m³  

aanwezig is en een concentratie van fijnstof PM 10 onder de 35 µg/m³ . Deze waarden blijven ruim 

onder de grenswaarden.  

 

Geconcludeerd kan worden dat de bestaande en toekomstige luchtkwaliteit voldoende is. Het plan blijft 

onder het NIBM-criterium. Tevens zal het beëindigen van de agrarische activiteiten en het omzetten 

naar de functie ‘wonen’ leiden tot minder vervoersbewegingen en daardoor tot een verbetering voor wat 

betreft de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering 

voor onderhavig plan.  

 

 Externe Veiligheid  
 

Sommige activiteiten brengen risico's op zware ongevallen met mogelijk grote gevolgen voor de 

omgeving met zich mee. Externe veiligheid richt zich op het beheersen van deze risico's. Het gaat 

daarbij om onder meer de productie, opslag, transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Dergelijke 

activiteiten kunnen een beperking opleggen aan de omgeving. Door voldoende afstand tot de risicovolle 

activiteiten aan te houden kan voldaan worden aan de normen. Aan de andere kant is de ruimte schaars 

en het rijksbeleid erop gericht de schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. Het ruimtelijk beleid 

en het externe veiligheidsbeleid moeten dus goed worden afgestemd. De wetgeving rond externe 

veiligheid richt zich op de volgende risico’s: 

• risicovolle (Bevi-)inrichtingen; (Bevi staat voor Besluit externe veiligheid inrichtingen) 

• vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen;  

Figuur 13. Van boven naar beneden: concentratie stikstof (NO2), concentratie fijnstof PM2.5 en concentratie 
fijnstof PM10. Plangebied nabij zwarte pijl. (Bron: NSL Monitoringstool) 
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• vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor. 

 

Daarnaast wordt er in de wetgeving onderscheid gemaakt tussen de begrippen kwetsbaar en beperkt 

kwetsbaar en plaatsgebonden risico en groepsrisico. Deze begrippen worden hieronder toegelicht. 

   

Kwetsbaar en beperkt kwetsbaar 

Kwetsbaar zijn onder meer woningen, onderwijs- en gezondheidsinstellingen, en kinderopvang- en 

dagverblijven, en grote kantoorgebouwen (>1500 m²). Beperkt kwetsbaar zijn onder meer kleine 

kantoren, winkels, horeca en parkeerterreinen. De volledige lijst wat onder (beperkt) kwetsbaar wordt 

verstaan is in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) opgenomen.  

   

Plaatsgebonden risico en groepsrisico 

Het plaatsgebonden risico wordt uitgedrukt in een contour van 10-6 als grenswaarde. Het realiseren van 

kwetsbare objecten binnen deze contour is niet toegestaan. Het realiseren van beperkt kwetsbare 

objecten binnen deze contour is in principe ook niet toegestaan. Echter, voor beperkte kwetsbare 

objecten is deze 10-6 contour een richtwaarde. Mits goed gemotiveerd kan worden afgeweken van deze 

waarde tot de 10-5 contour.  

Bij groepsrisico is niet een contour bepalend, maar het aantal mensen dat zich gedurende een bepaalde 

periode binnen de effectafstand van een risicovolle activiteit ophoudt. Bij groepsrisico wordt gewerkt 

met een oriëntatiewaarde en niet met een grenswaarde. Hoe meer mensen dicht op de bron zijn bij een 

bepaalde calamiteit, hoe groter het effect. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) stelt dat bij 

elk bestemmingsplan, waar een relevant groepsrisico aanwezig is, dit risico moet worden verantwoord, 

ook wanneer dit onder de oriëntatiewaarde ligt. Hierbij geldt hoe hoger het groepsrisico des te zwaarder 

de verantwoording is.  

   

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)  

Voor (de omgeving van) de meest risicovolle bedrijven is het 'Besluit externe veiligheid inrichtingen' 

(Bevi) van belang. Het Bevi legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor mensen 

buiten de inrichting. Het Bevi is opgesteld om de risico's, waaraan burgers in hun leefomgeving worden 

blootgesteld vanwege risicovolle bedrijven, te beperken. Het besluit heeft tot doel zowel individuele als 

groepen burgers een minimaal (aanvaard) beschermingsniveau te bieden. Via een bijhorende 

ministeriële regeling (Revi) worden diverse veiligheidsafstanden tot kwetsbare en beperkt kwetsbare 

objecten gegeven. Aanvullend op het Bevi zijn in het Vuurwerkbesluit en het Activiteitenbesluit (Besluit 

algemene regels inrichtingen milieubeheer) veiligheidsafstanden genoemd die rond minder risicovolle 

inrichtingen moeten worden aangehouden. 

Het Bevi is gericht aan het bevoegd gezag inzake de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening 

en heeft onder meer tot doel om bij nieuwe situaties toetsing aan de risiconormen te waarborgen. Voor 

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

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor 

Het toetsingskader voor het onderdeel transportroutes gevaarlijke stoffen is het Besluit transportroutes 

externe veiligheid (Btev). Dit besluit is op 1 april 2015 in werking getreden. Bepaald moet worden of 

binnen de invloedsfeer van deze transportassen gevoelige functies mogelijk zijn. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt in plaatsgebonden risico en groepsrisico. Voor sommige transportassen wordt 

rekening  gehouden met het Plasbrandaandachtsgebied (PAG). Het PAG is het gebied tot 30 meter van 

de transportas waarin, bij de realisering van kwetsbare objecten, rekening dient te worden gehouden 

met de effecten van een plasbrand.  

 

Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen  

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid 

buisleidingen (Revb) zijn op 1 januari 2011 in werking getreden. Het Bevb regelt onder andere welke 
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veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. Op basis 

van het Bevb wordt het voor gemeenten verplicht om bij de vaststelling van een bestemmingsplan, op 

basis waarvan de aanleg van een buisleiding of een kwetsbaar object of een risicoverhogend object 

mogelijk is, de grenswaarde voor het PR in acht te nemen en het GR te verantwoorden. Het Bevb 

vervangt hiermee de circulaires Zonering langs hogedruk aardgasleidingen (1984) en Zonering langs 

transportleidingen voor brandbare vloeistoffen (1991). 

 

Planspecifiek 

Om te beoordelen of er Externe Veiligheidsrisico’s zijn is de risicokaart van de provincie geraadpleegd.  

 

Transport gevaarlijke stoffen en buisleidingen 

Er zijn geen transportroutes of buisleidingen in de directe omgeving van het plangebied..  

 

Bevi-inrichtingen en overige veiligheidsrisico’s 

Er zijn eveneens geen bevi inrichtingen of overige bedrijven met relevante veiligheidsrisico’s in de 

omgeving. 

 

Elektromagnetische straling 
Uit de gegevens op de website van het antenneregister (www.antenneregister.nl) blijkt dat in het 

plangebied een zendmast aanwezig is. Een straalverbinding, ook wel vaste verbinding of point-to-point-

straalverbinding genoemd, is een communicatieverbinding die gebruikmaakt van radiogolven. Een 

vaste verbinding wordt altijd opgezet tussen twee vaste punten: een zend- en ontvangstantenne. Deze 

zijn bevestigd aan een mast of op een gebouw. Omroepen en providers maken vooral gebruik van deze 

verbindingen. In het bestemmingsplan is de vaste verbinding gelijk als in de bestaande situatie mogelijk 

gemaakt in de planregels. Er gelden geen overige randvoorwaarden of risico’s die van toepassing zijn 

op het plan. 

 

Figuur 14. Uitsnede risicokaart. Plangebied nabij pijl. (Bron: IPO) 

http://www.antenneregister.nl/
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Figuur 15. Overzicht bronnen elektromagnetische straling. (Bron: antenneregister.nl) 

Het aspect Externe Veiligheid vormt geen belemmering voor het plan. 

 

 Archeologie 
 

Per 1 juli 2016 geldt de Erfgoedwet, één integrale wet die betrekking heeft op museale objecten, musea, 

monumenten en archeologie op het land en onder water. Deze Wet vervangt de Monumentenwet 1988. 

De Erfgoedwet bundelt bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het cultureel erfgoed 

in Nederland. De uitgangspunten uit het Verdrag van Valletta (over behoud en beheer van het 

archeologische erfgoed) blijven in de Erfgoedwet de basis van de Nederlandse omgang met 

archeologie. 

 

De bescherming van archeologische waarden wordt door de Erfgoedwet grotendeels bij de gemeenten 

neergelegd. Gemeenten zijn sinds 2007 verplicht rekening te houden met archeologische waarden in 

de bestemmingsplannen. De bescherming van archeologische waarden krijgt gestalte door het 

opnemen van voorschriften in het bestemmingsplan ten aanzien van de afgifte van een 

omgevingsvergunning voor bodemverstorende activiteiten in die gebieden die als archeologisch 

waardevol zijn aangemerkt.  

 

Daarnaast zijn op basis van de Erfgoedwet mogelijke (toevals)vondsten bij het verrichten van 

werkzaamheden in de bodem altijd beschermd. Er geldt een meldingsplicht bij het vinden van 

(mogelijke) waardevolle zaken.  

 

Planspecifiek 

Voor de zone tussen de Mijndensedijk en het bouwvlak geldt de dubbelbestemming ‘Waarde - 

archeologie 4’. Deze bestemming wordt consoliderend overgenomen in deze partiele herziening van 

het bestemmingsplan. Binnen de dubbelbestemming ‘Waarde - archeologie 4’ vinden geen 

bouwactiviteiten plaats in het kader van de partiele herziening.   

 



 
 Pagina 41 

 
Bestemmingsplan Mijndensedijk 45 te Nieuwersluis 

 

 

 Waterhuishouding 
 

Het aspect water is van groot belang binnen de ruimtelijke ordening. Door verstandig om te gaan met 

het water kan verdroging en wateroverlast (waaronder ook risico van overstromingen e.d.) voorkomen 

worden en de kwaliteit van het water hoog gehouden worden. 

Op Rijksniveau en Europees niveau zijn de laatste jaren veel plannen en wetten gemaakt met betrekking 

tot water. De belangrijkste hiervan zijn het Waterbeleid voor de 21e eeuw, de Waterwet en het Nationaal 

Waterplan.  

 

   

Figuur 16. Uitsnede kaartbijlage 4b bij Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart Stichtse Vecht 
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Waterbeleid voor de 21e eeuw 

De Commissie Waterbeheer 21ste eeuw heeft in augustus 2000 advies uitgebracht over het toekomstige 

waterbeleid in Nederland. De adviezen van de commissie staan in het rapport ‘Anders omgaan met 

water, Waterbeleid voor de 21ste eeuw’ (WB21). De kern van het rapport WB21 is dat water de ruimte 

moet krijgen, voordat het die ruimte zelf neemt. In het Waterbeleid voor de 21e eeuw worden twee 

principes (drietrapsstrategieën) voor duurzaam waterbeheer geïntroduceerd: 

• vasthouden, bergen en afvoeren: dit houdt in dat overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms 

wordt vastgehouden in de bodem en in het oppervlaktewater. Vervolgens wordt zo nodig het water 

tijdelijk geborgen in bergingsgebieden, en pas als vasthouden en bergen te weinig opleveren wordt 

het water afgevoerd.  

• schoonhouden, scheiden en zuiveren: hier gaat het erom dat het water zoveel mogelijk schoon 

wordt gehouden. Vervolgens worden schoon en vuil water zoveel mogelijk gescheiden en als laatste 

komt het zuiveren van verontreinigd water aan bod. 

 

Waterwet 

Centraal in de Waterwet staat een integraal waterbeheer op basis van de ‘watersysteembenadering’. 

Deze benadering gaat uit van het geheel van relaties binnen watersystemen. Denk hierbij aan de relaties 

tussen waterkwaliteit, -kwantiteit, oppervlakte- en grondwater, maar ook aan de samenhang tussen 

water, grondgebruik en watergebruikers. 

Het doel van de Waterwet is het integreren van acht bestaande wetten voor waterbeheer. Door middel 

van één watervergunning regelt de wet het beheer van oppervlaktewater en grondwater en de juridische 

implementatie van Europese richtlijnen, waaronder de Kaderrichtlijn Water. Via de Waterwet gelden 

verschillende algemene regels. Niet alles is onder algemene regels te vangen en daarom is er de 

integrale watervergunning. In deze integrale watervergunning zijn zes vergunningen uit eerdere wetten 

(inclusief keurvergunning) opgegaan in één aparte watervergunning.   

   

Nationaal Waterplan  

Op basis van de Waterwet is het Nationaal Waterplan vastgesteld door het kabinet. Het Nationaal 

Waterplan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2016-2021 voert om te komen tot 

een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, 

beschikbaarheid van voldoende en schoon water en de diverse vormen van gebruik van water.  

 

In het Nationaal Waterplan staan 5 ambities centraal. Nederland moet de veiligste delta in de wereld 

blijven. Deze ambitie wordt vooral ingevuld door onze veiligheidsnormen tegen overstromingen te 

vernieuwen. Het kabinet kiest voor een grotere inzet op verbetering van de waterkwaliteit (meststoffen, 

bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, microplastics), zodat de Nederlandse wateren schoon en gezond 

zijn en er genoeg zoet water is. Verder wil het kabinet dat Nederland klimaatbestendig en waterrobuust 

wordt ingericht, dat Nederland een gidsland is en blijft voor watermanagement en -innovaties. Dat is 

gunstig voor onze economie en ons verdienvermogen. Tot slot wil het kabinet stimuleren dat 

Nederlanders waterbewust leven.  

 

Keur AGV 

In de Keur staan regels van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hiermee willen we de volgende doelen 

bereiken: 

 

• schoon en genoeg water in onze sloten, grachten en meren 

• sterke dijken tegen overstromingen 

• gezonde waterplanten en vissen 

 

De Keur gaat kortom over het gebruik en onderhoud van water, oevers en dijken. En welke middelen 

het waterschap heeft om zijn werk goed te doen. 
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Planspecifiek 

Voor het plangebied is de Keur AGV 2019 van toepassing.  

 

Watercompensatie 

Bij de voorgestane ontwikkeling neemt de verharding op het perceel neemt niet toe. Het grondoppervlak 

van de woning neemt met ca. 87 m2 af, zie onderstaande figuur. Watercompensatie is dan ook niet 

noodzakelijk. 

 

Figuur 17. Plattegrond bestaande en toekomstige bebouwing (Bron: architect Remco Gonggrijp) 

Materialen 

Het gebruik van uitloogbare materialen zal in het plan zo veel mogelijk beperkt worden. Er zullen geen 

uitlogende materialen gebruikt worden waardoor oppervlaktewater via hemelwaterafvoer verontreinigd 

kan worden.  

 

Waterkering en of watergangen 

Een bestaande sloot wordt verlegd. De nieuwe sloot zal gegraven worden alvorens de bestaande sloot 

gedempt wordt. Het areaal oppervlaktewater zal door het aanleggen van de meanderende sloot 

toenemen. In de bestaande situatie heeft de sloot een oppervlakte van 60 m2, de nieuwe sloot wordt 90 

m2. Het talud van de nieuwe sloot zal voor zover mogelijk flauw (1:3 of flauwer) aangelegd worden ten 

behoeve van natuurvriendelijke oevers.   

 

Het westelijk deel van het plangebied ligt in of een waterkering. Het plan houdt geen wijziging van de 

waterkering of onderhoudbaarheid van de waterkering in.  

 

Waterafvoer 

Het afvalwater van de woning zal op de bestaande riolering aangesloten worden. Het hemelwater zal 

afgekoppeld worden en naar de sloot geleid worden.  

 

Het aspect waterhuishouding vormt geen belemmering voor onderhavig plan.  

 

 Verkeer en parkeren 
 

Verkeer en parkeren is een wezenlijk onderdeel van een goede ruimtelijke ordening. In het kader van 

een goede ruimtelijke ordening dient aangetoond te worden dat een plan voorziet in voldoende 

parkeermogelijkheden. Hierbij geldt doorgaans dat de omgeving niet nadelig belast mag worden als 

gevolg van de voorgenomen ontwikkeling.  
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Ten tweede dient beoordeeld te worden of de bestaande infrastructuur toereikend is voor de beoogde 

ontwikkeling en dat er als gevolg van de ontwikkeling geen verkeersonveilige situaties ontstaan. 

 

Planspecifiek 

Voor een vrijstaande woning in buitengebied is de parkeernorm maximaal 2,8 pp. Er is voldoende ruimte 

op eigen terrein om in de parkeerbehoefte te voorzien.  

 

Het aspect Verkeer en Parkeren vormt geen belemmering voor voorliggend plan.  

 

 Duurzaamheid  
 
Provinciaal beleid  

De provincie stelt in de provinciale interim omgevingsverordening:  

Wij streven bij gebiedsontwikkelingen naar zelfvoorzienendheid voor energie. Wij nemen bij 

uitleglocaties en transformatieopgaven de voorwaarde op dat gemeenten en initiatiefnemers in 

ruimtelijke plannen dienen te beschrijven op welke wijze invulling wordt gegeven aan energiebesparing 

en de inzet van duurzame energie, waarbij onder meer wordt gedacht aan toepassing van restwarmte, 

warmte- en koudeopslag, aardwarmte, zonne-energie en biomassa.  

Wij hebben de ambitie om in 2040 het grondgebied van de provincie Utrecht klimaatneutraal 

georganiseerd te hebben. Het gaat hierbij niet alleen om CO2 -reductie, maar ook om het onafhankelijk 

zijn van beperkt beschikbare fossiele brandstoffen.  

 

De opgaven voor klimaatneutraliteit zijn:  

• het energiegebruik sterk verminderen door besparingen en innovaties;  

• de energie die we nog nodig hebben duurzaam opwekken;  

• energie- of warmte vragende en energie- of warmte leverende functies bij elkaar brengen.  

 

Ambitie gemeente  

In het addendum op het collegewerkprogramma is de ambitie vastgelegd om in 2040 klimaatneutraal te 

zijn. De ambitie is als volgt ingevuld: Op het grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht wordt in 2040 

evenveel energie duurzaam opgewekt als aan energie wordt verbruikt.  

 

Woonvisie 2017-2022  

• In de Woonvisie betekent duurzaamheid aandacht voor duurzaam bouwen door het verminderen 

van de milieubelasting van de woning (energiebesparing), zowel tijdens het bouwproces als 

daarna.  

• De gemeente Stichtse Vecht heeft de ambitie bij nieuwbouw NOM-woningen te realiseren. Dit 

houdt in dat over het hele jaar de opwekking van energie gelijk is aan het totale energieverbruik 

van een woning.  

• Wanneer de gemeente zelf geen eigenaar is van de grond, worden ontwikkelaars gestimuleerd 

duurzame (NOM) ontwikkelingen te initiëren. De gemeente laat de ambitie zwaar wegen bij haar 

keuze voor een projectontwikkelaar. Afspraken hierover worden vastgelegd in anterieure 

overeenkomsten.  

 

Opties voor verduurzaming:  

• Zongericht bouwen: Met zongericht bouwen kan de zon optimaal worden benut door vergrote 

glasgeveldelen een oriëntatie te geven tussen het zuidoosten en zuidwesten. Op deze manier 

kan de zon in de winter worden gebruikt voor verwarming en kunnen zonnepanelen maximaal 

opwekken. Om oververhitting te voorkomen door de invloed van de zon, wordt aan geraden een 

vaste overstek (zonwering) toe te passen.  
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• Extra isolatie en een uitstekende naad- en kierdichting boven de wettelijke eis. Door in de gehele 

woning extra isolatie en verbeterde naad- en kierdichting toe te passen, kunnen energieverliezen 

worden beperkt. Let hierbij vooral op dat gekozen wordt voor beide, aangezien het rendement 

van beide stijgt bij gezamenlijke toepassing.  

• Een collectieve bodemwarmtepomp: Een warmtepomp kan als bron gebruik maken van lucht of 

bodem. Bodem als energiebron heeft een beter rendement. In combinatie met PV-panelen kan 

de benodigde energie van externe bronnen tot een minimum beperkt worden. Door een 

collectieve bodemwarmtepomp worden schaalvoordelen benut en kan gebruik worden gemaakt 

van zonnewarmte waardoor de warmtepomp alleen bij te onvoldoende zonne-energie zal 

functioneren.  

• Zonnecollector: Een zonnewarmte systeem kan optimaal jaarlijks circa 50% van de warmtapwater 

behoefte verzorgen. Een combinatie van de zonnecollector met een warmtepomp is ideaal door 

de structurele verhoging van het rendement van de warmtepomp en hiermee de energiebehoefte 

van de warmtepomp. 

• PV-panelen: Door elektriciteit duurzaam op de eigen woning op te wekken kan worden bespaard 

op inkoop en elektriciteit en de energiebelasting.  

 

Planspecifiek 

Voorliggend plan zal vanzelfsprekend voldoen aan de BENG normen uit het bouwbesluit. Daarnaast zal 

de woning gasloos en CO2 neutraal functioneren door middel van zonnepanelen en een warmtepomp. 

Bij de realisatie van de woning zal, op basis van het programma GPR-gebouw voor de thema’s Milieu, 

Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde minimaal een score van gemiddeld acht behaald 

worden.  
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4 Juridische planbeschrijving  
 

 Plansystematiek 
 

Het bestemmingsplan ‘partiële herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord, Mijndensedjk 45 

Nieuwersluis’ heeft tot doel een juridisch-planologische regeling te scheppen voor de bebouwing en het 

gebruik van de gronden binnen het plangebied. Het bestemmingsplan is gericht op het wijzigen van de 

bestemming Agrarisch met waarden naar de bestemming Wonen. Het bestaande bouwvlak voor 

Agrarisch wordt gewijzigd om de nieuwe te bouwen woning op de locatie mogelijk te maken. Het 

bouwvolume neemt daarbij niet toe.  

Bij het opstellen van voorliggend bestemmingsplan is aansluiting gezocht bij het vigerende 

bestemmingsplan ter plaatse ‘Landelijk Gebied Noord’. Ook zijn de vereisten die de Wet ruimtelijke 

ordening en het Besluit ruimtelijke ordening aan een bestemmingsplan stellen als uitgangspunt 

gehanteerd. 

 

Gestreefd is naar uniformering en standaardisering van bestemmingen en planregels. De Wet 

ruimtelijke ordening biedt mogelijkheden voor het opstellen van verschillende bestemmingsplan-

vormen, van zeer gedetailleerd tot zeer globaal. Voor iedere bestemming is een toegesneden 

bebouwingsregeling opgenomen. In het kader van de landelijke uniformering en standaardisering 

voldoet het plan aan de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012. 

 

 Opzet van de regels 
 

Overeenkomstig de SVBP2012 zijn de regels van voorliggend bestemmingsplan onderverdeeld in vier 

hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. In hoofdstuk 2 zijn de  bestemmingsregels 

opgenomen. Hoofdstuk 3 en 4 bevatten de algemene regels respectievelijk de overgangs- en slotregels. 

Hierna wordt de inhoud van de regels per hoofdstuk kort toegelicht. In paragraaf 4.3 wordt nader 

ingegaan op de bestemmingen die in het bestemmingsplan zijn opgenomen.  

 

Hoofdstuk 1 - Inleidende regels 
Dit hoofdstuk bevat twee artikelen. In het eerste artikel zijn de begrippen opgenomen die van belang 

zijn voor de toepassing van het plan. Het tweede artikel betreft de wijze van meten, waarin wordt 

aangegeven hoe bij de toepassing van de bestemmingsregels wordt gemeten. 

 

Hoofdstuk 2 - Bestemmingsregels 

In dit hoofdstuk zijn regels gegeven voor de binnen het plangebied voorkomende bestemmingen, 

zoals die zijn aangegeven op de verbeelding. Per bestemming zijn in de bestemmingsomschrijving de 

toegelaten gebruiksvormen van de gronden aangegeven. Daarnaast is per bestemming bepaald welke 

vormen van bebouwing zijn toegestaan. In beginsel is bebouwing uitsluitend toegestaan binnen de op 

de verbeelding aangegeven bouwvlakken, waarbij dient te worden voldaan aan de voorgeschreven 

maatvoering (met name de maximale goot- en/of bouwhoogte).  

De verschillende bestemmingen bevatten, indien nodig, specifieke gebruiksregels. Per bestemming is 

daarnaast bepaald in welke gevallen burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het 

bestemmingsplan. In paragraaf 4.3 wordt nader ingegaan op de afzonderlijke bestemmingen. 

 

Hoofdstuk 3 - Algemene regels 

Dit hoofdstuk bevat de volgende algemene regels: 

• de anti-dubbeltelbepaling; 

• algemene bouwregels; 

• algemene afwijkingsregels; 



 
 Pagina 47 

 
Bestemmingsplan Mijndensedijk 45 te Nieuwersluis 

 

• algemene wijzigingsregels; 

• overige regels. 

 

Hoofdstuk 4 - Overgangs- en slotregels 

Hoofdstuk 4 van de regels bevat twee artikelen. In het eerste artikel is het overgangsrecht opgenomen, 

zoals dat ingevolge het Besluit ruimtelijke ordening is voorgeschreven. Het tweede artikel bevat de 

slotregel. In de slotregel is aangegeven hoe de regels kunnen worden aangehaald. 

 

 De bestemmingen 
In het plangebied zijn verschillende bestemmingen weergegeven. Hieronder wordt een nadere 

beschouwing gegeven van deze bestemmingen. 

 

Artikel 3 Agrarisch met waarden 

De bestemming Agrarisch met waarden is overgenomen uit het vigerende bestemmingsplan Landelijk 

Gebied Noord. De bestemming is veréénvoudigd omdat er in dit wijzigingsplan geen bouwvlak aanwezig 

is in de bestemming Agrarisch met waarden. Daarom komen veel regels te vervallen. 

  

Artikel 4 Tuin 

De bestemming Tuin is overgenomen uit het nabij gelegen ontwerpbestemmingsplan Nieuwesluis. De 

bestemming is veréénvoudigd omdat een aantal functieaanduidingen en de daarbij behorende 

bouwregels niet van toepassing zijn op deze locatie. Deze bestemming is opgenomen om het 

bouwvolume aan bijgebouwen te beperken en op een specifieke locatie in het plangebied toe te staan. 

 

Artikel 4 Recreatie  

De bestemming Recreatie is overgenomen uit het vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. 

De bestemming is veréénvoudigd omdat een aantal functieaanduidingen en de daarbij behorende 

bouwregels niet van toepassing zijn op deze locatie. Daarom komen veel regels te vervallen. 

 

Artikel 5 Wonen 

De bestemming Wonen is overgenomen uit het vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord. 

De bestemming is aangepast zodat de beoogde ontwikkeling uitvoerbaar is binnen het plan. De 

bestemming Wonen maakt één woning mogelijk. Voorts is bedrijf aan huis mogelijk en een Bed en 

Breakfast. Dit volgt eveneens uit het vigerende bestemmingsplan. In het plan is ook opgenomen dat 

ondergrondse bebouwing niet meegeteld wordt in het bebouwingsoppervlak. 

 

Artikel 6 Waarde – archeologie 4 

Deze dubbelbestemming geeft aanvullende voorwaarden voor werkzaamheden in de bodem op de 

enkelbestemmingen om eventueel aanwezige archeologische waarden te beschermen. De indeling 

naar waarde komt overeen met de verwachtingswaarde zoals die voor het gemeentelijk grondgebied 

onderzocht is. Per archeologische waarde worden verschillende beschermingsniveaus voorgeschreven. 

In voorliggend plangebied komen enkel de Waarde Archeologie 4 voor.    

 

Artikel 7 Waarde - cultuurhistorie 1 en 4 – Waarde - Landschap 

Deze dubbelbestemmingen geven aanvullende voorwaarden voor werkzaamheden op de 

enkelbestemmingen die aantasting van de cultuurhistorische waarde kan inhouden. In de 

dubbelbestemming Waarde – Landschap is bijvoorbeeld de plek en het totale oppervlakte aan 

bijgebouwen geregeld om aantasting van het waardevolle landschap te beperken. In hoofdstuk 2 en 3 

is toegelicht hoe rekening is gehouden met deze waarden en dat er dus geen strijdigheid ontstaat met 

deze dubbelbestemmingen. 
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5 Maatschappelijke en economische 

uitvoerbaarheid  
 

Naast ruimtelijke uitvoerbaarheid wordt de beoogde ontwikkeling van het plangebied ook getoetst aan 

economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid. 

 

 Economische uitvoerbaarheid 
 
Op grond van de Grondexploitatiewet dient een exploitatieplan te worden vastgesteld bij het vaststellen 

van het bestemmingsplan of ander ruimtelijk plan, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins is 

gegarandeerd.  

 

Er wordt een anterieure overeenkomst en een planschadeovereenkomst gesloten met de initiatiefnemer 

van het plan. Hiermee zijn kosten en risico’s gedeeld. Vanuit het plan vloeien geen overige kosten of 

risico’s voort die voor rekening van de gemeente zijn. De economische uitvoerbaarheid van het plan is 

daarmee verzekerd. 

 

 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 

voor zover relevant voorgelegd aan de betrokken diensten van het rijk, waterschap en gemeente. Zowel 

het waterschap als de provincie hebben inhoudelijk gereageerd op het plan. Beide opmerkingen 

betroffen verduidelijking of actualisering van het beschreven beleid en de beschreven maatregelen. De 

toelichting is hierop aangevuld. De planregels en verbeelding van het bestemmingsplan zijn niet 

gewijzigd.  

 

Tijdens de ontwerpfase in het kader van art 3.8 Wro en volgens afdeling 3.4 van de Awb wordt  het plan 

ter inzage gelegd. Een ieder wordt gedurende deze periode in de gelegenheid een zienswijze op het 

plan in te dienen. 

 

 

 

 
 
  



 
 Pagina 49 

 
Bestemmingsplan Mijndensedijk 45 te Nieuwersluis 

 

6 Bijlagen 
 

 

 
1. Ontwerp Woonhuis te Nieuwersluis, Mijndensedijk 45, Remco Gongrijp Architect, 16 februari 

2021 

2. Landschapsadvies, Bureau Land-id, 11 december 2019 

3. Ecologische quickscan Flora en Fauna, Watersnip v.o.f., projectnummer: 19A099, december 

2020 

4. Aeriusberekening, Plannen-makers, projectnummer: PM19047, 21 augustus 2020 

5. Verkennend bodemonderzoek, Inventerra, rapportnummer 19-2402-R01AvH, 6 maart 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Bijlage 1 





Ontwerp woonhuis te NieuwersluisOntwerp woonhuis te NieuwersluisOntwerp woonhuis te NieuwersluisOntwerp woonhuis te Nieuwersluis

Mijndensedijk 45
 

16 februari 2021

Behorend bij het Bestemmingsplan van Plannen-makers 



aanzicht 1

Vanaf deze posi� e vanaf de Mijndensedijk ligt het huidige pand verscholen achter 

de bebossing.

aanzicht 3

Toegang vanaf de Mijndensedijk via de brug. Het huidige pand ligt achter. 

aanzicht 2

Doorkijk tussen de bebossing. De kavel ligt lager dan de Mijndensedijk.



aanzicht 4

Het pand verscholen achter de bebossing, een fragment van het dak is zichtbaar

aanzicht 6

Mijndensedijk met rechtvooruit de kavel 

aanzicht 5

Links het vervolg van de Mijndensedijk met rechts de toegangspoort naar de kavel



aanzicht 7

aanzicht huidige pand bij aankomst vanaf toegangsweg aan de zuidkant

aanzicht 8

aanzicht vanaf de oostkant van de kavel

aanzicht 9
aanzicht vanaf de noordkant



oostgevel

noordgevel westgevel

zuidgevel

Op het bouwperceel staat nu een te slopen bebouwing met een inhoud van 1200m3.  Het gebouw bestaat uit 

twee parallel gelegen volumes met zadeldak op gelijke hoogte.  De huidige bebouwing hee�  een eenvoudige 

enkelwandige construc� e en is grotendeels verzakt.

Bestaande bebouwing



Luch� oto kavel

Het nieuwe woonhuis wordt gelokaliseerd op de zelfde loca� e als de huidige bebouwing maar met een kleiner bouwvlak.

Het gebouw is aan de zuid, west en noordkant omsloten door bebossing. Aan de westkant ligt de Mijndensedijk.

De oostgevel hee�  zicht op het meer open deel van de kavel met enkele losse bomen.



Ligging op de kavel

De posi� e en rich� ng van het moonhuis zijn gelijk aan de huidige bebouwing.

 In verband met de omvang van de kavel en de beschu� e ligging van de kavel is er in het vooroverleg besproken om het woonhuis 

een meer bijzondere en ‘landhuis’ ach� ge uitstraling te geven. Om dit te bereiken is er in het vooroverleg geadviseerd om naast de kap 

van het hoofdvolume (600m3) ook de twee verlaagde zijbeuken (2x150m3) van een kap te voorzien.

Het bouwvolume is dan ten opzichte van de oorspronkelijke bebouwing van 1200m3 verkleind naar 900m3.



Bouwvlak

In vergelijking tot het huidige gebouw is bij het nieuwe ontwerp voor de woning

de omvang afgenomen binnen de contouren van de huidige bebouwing.

Bouwvlak huidige bebouwing Bouwvlak nieuwe ontwerp



Oostgevel

Dit is de meest zichtbare gevel, vanaf de kavel. Hoewel het een tweelaags woning betre� , hee�  het nu meer de uitstraling van 

een landhuis door de twee verlaagde zijbeuken, de serre, de verhoudingen van de ramen en de wolfskappen op de kopgevels.



Noordgevel

De bebossing is weggelaten voor het aanzicht. 

Deze kant is bereikbaar via de wandelbrug

Zuidgevel

Aan deze kant zit de veranda/keukenterras

aan de zijkant de hoofdentree

Westgevel
De hoofdentree



Gevelaanzichten



Pla� egronden



Zonnepanelen

vlakke plaatsing, uit het zicht

Aardwarmtepomp

Balansven  la  e met wtw

Installa  es



Langsdoorsnede

Kozijndetails

 referen! ebeelden





Tuin en bomen

Bomen te snoeien/ kappen Bomen te planten
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Woning Mijndensedijk 45 Nieuwersluis 
 
Betreft: advies i.r.t. Nieuwe Hollandse Waterlinie  
Datum: 11 december 2019   
Auteur: Samantha Hoogewerf   
   

 
De eigenaar van de woning aan de Mijndensedijk 45 in Nieuwersluis is voornemens de bestaande 
woning te slopen en een nieuwe woning te bouwen op dezelfde locatie. Een klein dwarsslootje achter 
de woning wordt verplaatst richting het oosten en er worden enkele bomen gerooid. 
 
Het initiatief is gelegen aan de oostzijde van de Vecht, binnen het beoogde werelderfgoed Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Vanwege deze reden heeft de gemeente om extra aandacht gevraagd voor dit 
aspect. Nabij de locatie bevinden zich fort Nieuwersluis en de hoofdverdedigingslijn langs de Vecht. 
Het perceel, waar het initiatief zich bevindt, maakt deel uit van het inundatiegebied en is gelegen 
binnen de buitenste verboden kring van fort Nieuwersluis.  
 
Begin 2019 is de Nieuwe Hollandse Waterlinie ingeschreven op de voorlopige UNESCO- 
werelderfgoedlijst en vanaf dat moment moet het beoogde werelderfgoed beschermd en in stand 
gehouden worden. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een buitengewoon compleet voorbeeld van 
een negentiende-eeuwse gefortificeerde waterlinie. De forten, sluizen, dijken, lijnvormige 
verdedigingsstructuren, het hydrologische systeem en andere militaire bouwwerken vormen een lijn 
van, met elkaar verbonden, elementen in het landschap. De homogeniteit en de positie van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie in het landschap zijn nagenoeg ongewijzigd en herkenbaar gebleven 
door de tijd heen. De Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft de structuur van het landschap gevormd. 
  
In het aanloopdossier voor de werelderfgoednominatie staan de criteria voor de uitzonderlijke, 
universele waarde (outstanding universal value, OUV) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als volgt 
toegelicht: 
 
Criterium (ii): De Nieuwe Hollandse Waterlinie laat de ontwikkeling zien van het gebruik van 
gecontroleerde onderwaterzetting (inundatie als verdediging). Dit is een Nederlandse innovatie die 
andere Europese landen later hebben overgenomen voor hun verdediging. De toevoeging van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie aan het UNESCO-werelderfgoed Stelling van Amsterdam maakt het 
overzicht van de bouwfases van de verdedigingslinies als nationaal verdedigingswerk compleet. 
Samen bieden ze een overzicht van de steeds verdere perfectionering van het waterstaatkundige 
werken, de aanpassingen in vorm en architectuur van de militaire versterkingen en de invloed die 
deze vorm van verdediging op het landschap had. 
 
Criterium (iv): Door het toevoegen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan de Stelling van 
Amsterdam ontstaat een compleet beeld. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een grootschalig en 
complex waterstaatkundig werk, gericht op gecontroleerde inundatie en verdediging door een serie 
forten. De samengestelde elementen van de site zijn gemaakt in een tijdsbesteding van meer dan 300 
jaar en illustreren de ontwikkeling van zowel fortenbouw, als militair waterbeheer. Heldere 
ontwerprichtlijnen en controlemechanismen vormen de basis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De 
waterstaatkundige werken, ondersteund door 55 individuele fortificaties, kenmerken de linie. De 
nominatie omvat versterkte steden en bakstenen forten, die een voorbeeld zijn van de verschillende 
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opeenvolgende bouwstijlen, evenals een voorbeeld van het meest geavanceerde gebruik van sluizen 
en dijken waar ook ter wereld. 
 
Criterium (v): Dit ingenieuze waterstaatkundige verdedigingswerk heeft zowel betekenis voor 
Nederland als voor de bredere Europese context. De site illustreert het Nederlandse meesterschap 
van land- en waterbeheersing in de ruimste zin. De specifieke technologie van de 
inundatievoorzieningen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie onderstreept dit. De Nieuwe Hollandse 
Waterlinie is geworden tot een uniek landschap dat geheel de Nederlandse genialiteit laat zien op 
het gebied van waterbeheersingstechnologieën en dat dankzij de Nieuwe Hollandse Waterlinie een 
fundamentele waarde is geworden van de Nederlandse cultuur. Hoewel de linie niet langer in gebruik 
is als militaire verdediging en de ruimtelijke druk hoog is, is het karakteristieke militaire landschap tot 
op de dag van vandaag herkenbaar en beleefbaar. 
  
De significante elementen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn verdeeld in de drie centrale 
kernkwaliteiten die aansluiten bij de beschrijving van de OUV: 

1. Het strategisch landschap met de hoofdverdedigingslijn en de veelal open inundatievelden. 
2. De waterstaatkundige werken met een ketting van inundatievelden langs de 

hoofdverdedigingslijn. 
3. En tot slot de militaire versterkingen langs de hoofdverdedigingslijn, die het achterliggende 

gebied en de zwakke plekken in de inundatie (de accessen) verdedigden. 
Het gaat om een onderling samenhangend systeem.  
  
Ruimtelijke ontwikkelingen binnen het (beoogde) werelderfgoed moeten worden getoetst op het 
effect op bovenstaande kernkwaliteiten. Het gaat daarbij om het effect op integriteit en authenticiteit. 
De integriteit van een werelderfgoed geeft weer of de OUV feitelijk nog aanwezig is en niet is 
aangetast of wordt bedreigd. Hierbij gaat het dus over de compleetheid en gaafheid van het 
werelderfgoed. Authenticiteit van een werelderfgoed gaat over of er een waarheidsgetrouwe en 
geloofwaardige verbeelding is van de historische en culturele significantie van het werelderfgoed. 
Tot slot speelt ook de visuele integriteit een rol. De visuele integriteit geeft weer of een 
werelderfgoed niet visueel wordt weggedrukt of gemarginaliseerd door latere toevoegingen, 
ongeacht of die binnen of buiten de begrenzing van het werelderfgoed gesitueerd zijn.  
 
Omdat reeds ten tijde van de inschrijving op de voorlopige werelderfgoedlijst (de nulsituatie) sprake 
was van een woonhuis (bestemd als agrarisch gebouw, maar feitelijk als woonhuis gebouwd en in 
functie) op de betreffende locatie en de verdere ingrepen op het perceel zeer beperkt zijn, is er geen 
sprake van een negatief effect op de kernkwaliteiten van het beoogde werelderfgoed. Er wordt 
feitelijk niks weg genomen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (integriteit) en ook de beleving en 
geloofwaardigheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie blijven intact (authenticiteit).   
Een nader onderzoek in de vorm van een zogenaamde Heritage Impact Assessment (HIA) is 
overbodig. 
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1 Inleiding  

 

 

De heer Tober is voornemens om aan de Mijndensedijk 45 te Nieuwersluis de bestaande 

woning met bijgebouwen te slopen. De sloot aan de oostzijde van de bestaande woning zal 

gedempt worden en een tiental meters verder zal een nieuwe sloot gegraven worden. Hierna 

zal binnen het plangebied een nieuwe woning worden opgericht. De huidige bestemming 

“agrarisch met licht agrarisch opslag” dient te worden gewijzigd. De woonbestemming wordt 

groter: er komt een stuk weiland bij. Om dit te kunnen realiseren is een verkennend 

ecologisch onderzoek nodig. Om de sloot te kunnen dempen is een slootonderzoek nodig.  

 

De initiatiefnemer van de voorgenomen plannen dient te verkennen of er mogelijk schadelijke 

gevolgen zijn voor beschermde natuurwaarden in het plangebied. Daarbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen beschermde planten- en diersoorten en beschermde gebieden. 

 

Concreet betekent het dat nagegaan moet worden of: 

 Er overtreding van de verbodsbepalingen voor beschermde soorten plaatsvindt (toetsing 

Wet Natuurbescherming).  

 Er schade optreedt aan beschermde dieren en/of planten. Beschermde plantensoorten 

mogen niet vernietigd of beschadigd worden. Beschermde diersoorten mogen niet 

gedood, verwond of opzettelijk verontrust worden. Daarnaast mogen hun nesten, holen 

of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfsplaatsen niet beschadigd, vernield, 

uitgehaald, weggenomen of verstoord worden en mogen hun eieren niet vernietigd of 

vernield worden; 

 Er mogelijke significante gevolgen zijn voor beschermde gebieden (toetsing Wet 

Natuurbescherming); 

 Er wezenlijke waarden en kenmerken van het Natuurnetwerk Nederland aangetast 

worden (Toetsing Natuurnetwerk Nederland, Toepassing Ontwerp Provinciale Ruimtelijke 

Structuurvisie 2013-2028). 

 

Om te onderzoeken of bovenstaande bepalingen overtreden of aangetast worden dient het 

plangebied onderzocht te worden, middels een bureaustudie en onderzoek naar de 

aanwezige flora en fauna door een deskundige op het gebied van ecologie.  

 

In december 2019 hebben gekwalificeerde medewerkers van Watersnip Advies een Flora- en 

fauna-inventarisatie verricht in het plangebied. Hierbij werd met name gelet op het 

voorkomen van beschermde planten- en diersoorten. Daarnaast zijn de verschillende biotopen 

binnen het plangebied beoordeeld met betrekking tot potentieel voorkomende beschermde 

soorten.  

 

Dit rapport geeft een overzicht van de voor het plangebied geldende natuurwetgeving, de 

aanwezigheid van beschermde gebieden in de nabije omgeving en de aanwezige en 

verwachte flora en fauna in het plangebied. Vervolgens wordt aangegeven of er bij het 

realiseren van de voorgenomen plannen schade verwacht wordt aan beschermde soorten. 

Met het oog op de algemene zorgplicht, die geldt voor alle planten- en diersoorten, worden 

waar mogelijk maatregelen beschreven, gericht op het voorkómen van schade. 

 

 

 

 



19A099 VEO Mijndensedijk 45 Nieuwersluis  

Watersnip Advies   4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19A099 VEO Mijndensedijk 45 Nieuwersluis  

Watersnip Advies   5 

2 Locatiebeschrijving 

 

 

2.1 Huidige situatie  

 

Het plangebied ligt in de 

kilometervakken met de Amersfoortse 

coördinaten: 129,467. 

Het plangebied ligt aan de oostzijde aan 

de Mijndensedijk daarvan gescheiden 

door een sloot. Aan de andere zijde van 

de Mijndensedijk bevindt zich de rivier 

de Vecht. Aan de noordzijde grenst het 

plangebied aan het buurperceel. Aan de 

oostzijde bevindt zich weiland met 

enkele grote bomen erin. Hier grazen 

regelmatig schapen. De zuidzijde grenst 

aan het poldergemaal Mijnden. Aan 

deze zijde in het plangebied staan een 

kippenhok, een schuurtje en twee 

afdakjes die aan de voorzijde open zijn. 

Aan de wegzijde en in het zuidelijke 

deel van het plangebied staan veel 

grote bomen in de landschapstuin om 

het woonhuis. In veel bomen hangen 

vogelnestkasten. Het gebied heeft aan deze twee zijden een bosachtig karakter. Aan de 

oostzijde is de tuin open naar het weiland gericht. Rond een deel van de tuin staat een haag 

van Haagbeuk. In het weiland staat een ooievaarsnest. In het meest noordoostelijke gedeelte 

heeft de natuur de vrije hand. Hier bevindt zich ruigte. In dit gebied heeft de heer Tober 

voorzieningen aangebracht voor de Ringslang in de vorm van broeihopen en twee 

ijsvogelwanden. Het plangebied wordt omringd door een sloot.  

 

2.2 Plannen 

 
De heer Tober is voornemens het woonhuis aan de Mijndensedijk 45 te Nieuwersluis af te 

breken en een nieuwe woning te bouwen. Hierbij wordt een sloot gedempt en een tiental 

meters oostelijker een nieuwe sloot gegraven. Het nieuwe, gasloze woonhuis wordt meer 

naar het oosten verplaatst. Omdat er een rieten kap op het nieuwe woonhuis komt, is het 

voor de duurzaamheid daarvan gewenst dat enkele grote bomen in de tuin aan de westzijde 

worden gesnoeid of gekapt. Aan de zuidzijde wordt een kapschuur gebouwd waarop 

zonnepanelen worden geïnstalleerd. Ook hiervoor dienen enkele grote bomen te worden 

geveld voor meer lichtopbrengst voor de zonnepanelen.  

De heer Tober heeft veel affiniteit met natuur en wil de natuurbeleving met de bouw van het 

nieuwe huis vergroten. De heer Tober wil de zorg voor de natuurkwaliteit in het plangebied 

integreren in het nieuwe plan.  

 

 
 
 
 

468 

467 

129 

Figuur 1: Plangebied (rode contour) 
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3 Toetsingskader  

 

 

3.1 Europese richtlijnen  

 

Binnen de Europese Unie vormen de Natura2000-gebieden een netwerk van beschermde 

natuur. Het doel van deze gebieden is het behoud van de biodiversiteit in Europa. Het 

beschermen van kwetsbare planten en dieren en hun leefgebieden is hierbij het uitgangspunt.  

Deze richtlijnen zijn in Europa uitgewerkt in de Vogel- en Habitatrichtlijn. In de Nederlandse 

wetgeving zijn deze geïmplementeerd in de Wet Natuurbescherming. Deze wet is van kracht 

geworden op 1 januari 2017.   

 

3.2 Landelijk natuurbeleid- en wetgeving 

3.2.1 Wet Natuurbescherming 2017 (Wnb) 

In de Wet Natuurbescherming zijn per 1 januari 2017 drie wetten opgenomen, te weten de 

Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en Boswet.  

 

Natura2000-gebieden 

In Nederland zijn gebieden aangewezen als speciale beschermingszones. Deze gebieden 

vallen onder de Vogelrichtlijn en/of de Habitatrichtlijn en worden aangeduid als Natura2000-

gebieden. Voor deze gebieden zijn instandhoudingsdoelen geformuleerd. Per provincie is het 

college van Gedeputeerde Staten verantwoordelijk voor het treffen van 

instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen. Tevens heeft de provincie de 

bevoegdheid om bijzondere landschappen of bijzondere provinciale natuurgebieden aan te 

wijzen, mits deze niet reeds onder een Natura2000-gebied vallen.  

Activiteiten die mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van de natuurlijke 

habitats, of die habitats van soorten kunnen verslechteren of een significant verstorend 

effect zouden kunnen hebben op aangewezen soorten binnen een gebied, zijn 

vergunningsplichtig.  

 

Soorten  

De soortenbescherming is bedoeld om in het wild levende planten- en diersoorten te 

beschermen als er werkzaamheden plaatsvinden in en rond het leefgebied van een soort. In 

de Wet Natuurbescherming worden drie beschermingsregimes onderscheiden; Europees 

beschermde soorten vallen onder beschermingsregimes soorten ‘Vogelrichtlijn (wnb-vrl) en 

beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn’ (wnb-hrl) en nationaal beschermde soorten 

vallen onder beschermingsregime ‘andere soorten’ (wnb- andere soorten).  

 

Werkzaamheden die schade kunnen veroorzaken aan soorten zijn, o.a; (ver)bouwen, slopen, 

of wegen aanleggen, water dempen en graven. Voor werkzaamheden die geen schade 

veroorzaken aan beschermde soorten, hoeft vooraf niets geregeld te worden. Als het echter 

onmogelijk is om schade aan beschermde soorten te voorkomen, dan moet vooraf bepaald 

worden of er een vrijstelling geldt of dat er een ontheffing moet worden aangevraagd.  

De voorwaarden verbonden aan een vrijstelling of ontheffing zijn afhankelijk van de mate van 

bescherming van de planten- en diersoorten die binnen het plangebied voorkomen.  

 

Wanneer in geval van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting schade ontstaat aan beschermde 

planten en dieren, is het mogelijk te werken met een goedgekeurde gedragscode die 

toepasbaar is voor de geplande activiteiten en de aangetroffen soorten. Indien dit niet het 
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geval is en er schade ontstaat aan beschermde soorten dient een ontheffing te worden 

aangevraagd. Ontheffingen worden aangevraagd bij de provincie. De voorwaarden 

verbonden aan een vrijstelling of ontheffing zijn afhankelijk van de mate van bescherming 

van de planten- en diersoorten die binnen het plangebied voorkomen. Een ontheffing wordt 

alleen toegekend als de werkzaamheden het voortbestaan van de soort niet in gevaar 

brengen.  

 

Het integreren van ecologische maatregelen in het plan kan een ontheffingsaanvraag 

voorkomen. Hierbij gaat het om het consolideren van het leefgebied van populaties.  

Deze maatregelen dienen voorafgaande aan de werkzaamheden uitgevoerd te worden om zo 

de functionaliteit van het plangebied voor de beschermde soort(en) ten allen tijden te 

behouden. Het gaat daarbij dus om het voorkómen van schade (zie figuur 2).  

Deze ecologische maatregelen dienen opgesteld te worden door of in samenwerking met een 

ter zake kundige.  

 

 

In het kader van de Wet natuurbescherming zijn alle vogels beschermd. Tijdens het 

broedseizoen zijn de nesten van alle vogels beschermd en mogen niet verontrust worden. 

Nesten van sommige vogelsoorten zijn jaarrond beschermd. Ten aanzien van jaarrond 

beschermde nesten onderscheidt de Wnb vijf categorieën: nesten die buiten het 

broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (1), nesten van koloniebroeders 

die jaarlijks dezelfde vaste broedplaats hebben (2), nesten van vogels die niet in kolonie 

broeden maar wel jaarlijks dezelfde vaste broedplek hebben (3), nesten van vogels die 

jaarlijks gebruik maken van hetzelfde nest (4) en ten slotte nesten van vogels die geneigd zijn 

terug te keren naar de broedplek van het vorige jaar, maar wel flexibel genoeg zijn om zich 

 

Figuur 2: Stappenplan onderzoek Wet natuurbescherming (Bron: www.regelink.net) 
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elders te vestigen indien nodig (5). De nesten van de vogelsoorten van categorie 1 t/m 4 zijn 

jaarrond beschermd. De nesten van de soorten in categorie (5) zijn jaarrond beschermd als er 

onvoldoende alternatieven zijn of als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden 

dat rechtvaardigen.  

 

Algemene zorgplicht (artikel 1.11) 

Voor Natura2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende 

planten- en diersoorten geldt de algemene zorgplicht. Deze bepaalt dat een ieder die weet 

dat zijn of haar handelen nadelige gevolgen kan hebben voor Natura2000-gebieden, 

bijzondere nationale natuurgebieden en flora en/of fauna, deze handelingen achterwege dient 

te laten, of verplicht is om maatregelen te nemen (voor zover redelijkerwijs kan worden 

gevraagd) die deze negatieve gevolgen zoveel mogelijk voorkomen, beperken of ongedaan 

maken. De zorgplicht kan gezien worden als algemene fatsoenseis die voor iedereen geldt. 

 

Houtopstanden, hout en houtproducten 

Het is verboden om een houtopstand buiten de grenzen van de bebouwde kom geheel of 

gedeeltelijk te kappen, zonder hier voorafgaande aan de werkzaamheden melding van te 

doen bij Gedeputeerde Staten. Indien er houtopstand gekapt moet worden geldt er een 

herplantplicht.  

Let wel, hakhoutbeheer geldt als bestendig beheer. Het gaat om kappen ter verwijdering op 

korte of langere termijn.  

 

Toetsing Wet Natuurbescherming 2017 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura2000-gebied of bijzondere 

provinciale natuurgebied.  

 
Interne saldering stikstof 

De huidige bestemming is “agrarisch met licht agrarische opslag”. Het bouwvlak zal worden 

verplaatst in oostelijke richting. In de nieuwe situatie komt er een nieuwe gasloze woning. 

Door het verdwijnen van de agrarische bestemming wordt winst behaald aangaande de 

stikstofdepositie. De agrarische bestemming verdwijnt nu dus geheel.   

 
Het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied ‘Oostelijke Vechtplassen’ ligt op 1,5 km ten oosten 

van het plangebied. De Natura2000-gebieden ‘Botshol’ en ‘Nieuwkoopse Plassen & De 

Haeck’ liggen respectievelijk 8 km ten noordwesten en 10 km ten zuidwesten van het 

plangebied.  

 

Doelsoorten van het gebied ‘Oostelijke Vechtplassen’ zijn: Zeggekorfslak, Gevlekte 

witsnuitlibel, Gestreepte waterroofkever, Bittervoorn, Grote modderkruiper, Kleine 

modderkruiper, Rivierdonderpad, Meervleermuis, Noordse woelmuis, Groenknolorchis, Platte 

schijfhoren, Roerdomp, Woudaapje, Purperreiger, Nonnetje, Porseleinhoen, Zwarte stern, 

IJsvogel, Aalscholver, Kolgans, Grauwe gans, Smient, Krakeend, Slobeend, Tafeleend, Snor, 

Rietzanger en Grote karekiet. 

 

De doelsoorten van het Natura2000-gebied ‘Botshol’ zijn: Meervleermuis en Kleine 

modderkruiper. 

 

Doelsoorten van het Natura2000-gebied ‘Nieuwkoopse Plassen & De Haeck’ zijn: Noordse 

woelmuis, Bittervoorn, Gestreepte waterroofkever, Groenknolorchis, Kleine modderkruiper, 

Meervleermuis, Platte schijfhoren, Rivierdonderpad en Zeggekorfslak. Aangewezen 
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vogelsoorten zijn: Grote zilverreiger, Kolgans, Krakeend, Purperreiger, Rietzanger, Roerdomp, 

Smient, Snor, Zwarte stern en Zwartkopmeeuw. 

 
Een deel van deze doelsoorten komt uitsluitend voor binnen het Natura2000-gebied. Andere 

soorten, zoals Smient, Krakeend, Grote zilverreiger en Kolgans foerageren ook in de wijdere 

omgeving van het Natura2000-gebied. Binnen het plangebied ligt voor een deel open weiland 

met enkele bomen. Dit deel is door de aanwezigheid van grote bomen ongeschikt als 

foerageergebied. De genoemde wetlandsoorten houden afstand van bomen waarin namelijk 

predatoren kunnen zitten zoals de Havik of Sperwer.  

 

Negatieve effecten op de doelsoorten van de Natura2000-gebieden zijn derhalve niet aan de 

orde.  

 

Een uitgebreide beschrijving van de flora en fauna binnen het plangebied is te vinden in 

hoofdstuk 4. 

 

Het plangebied ligt buiten de bebouwde kom van de gemeente Nieuwersluis. Er is sprake van 

het kappen van een aantal bomen. Het gaat hierbij om enkele bomen die zonlicht wegnemen 

op het te realiseren rieten dak op het woonhuis en de zonnepanelen op de te realiseren 

kapschuur. De eigenaar is voornemens de kap te compenseren met nieuwe aanplant. Er is 

geen sprake van het kappen van houtopstanden van meer dan 10 are. De herplantplicht in 

het kader van de Wet Natuurbescherming is daarom niet aan de orde.  

3.2.2 Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland, in de wet benoemd als de (voormalige) Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS), is een netwerk van natuurgebieden in Nederland om de biodiversiteit 

te behouden en te versterken. Via dit netwerk kunnen planten en dieren zich verspreiden, 

waardoor de kans op uitsterven verkleind wordt. De NNN bestaat uit:  

 Natura 2000 gebieden; 

 bestaande natuurgebieden, zoals de Nationale Parken; 

 gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt; 

 landbouwgebieden, die beheerd worden volgen agrarisch natuurbeheer en; 

 grote wateren, zoals meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en Waddenzee.  

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan van 1990, 

en via de planologische kernbeslissing Nota Ruimte van de voormalige Ministeries van 

VROM, LNV, V&W en EZ (2006) voortgezet in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, 

opgesteld door het Ministerie van I&M (2012). In 1995 werden de doelsoorten en 

natuurdoeltypen gedefinieerd, die in 2000 werden doorgevoerd in de provinciale plannen. 

Vanaf 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor de uitvoering van de NNN.  

 

De natuur in de NNN is beschermd middels een ‘nee, tenzij’-regime. Binnen de NNN zijn 

nieuwe projecten, plannen en handelingen met een significant negatief effect op de 

wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN niet toegestaan, tenzij er sprake is van een 

groot openbaar belang en reële alternatieven ontbreken. Eventuele schade moet zoveel 

mogelijk worden gemitigeerd en/of gecompenseerd.  

 

Toetsing Natuurnetwerk Nederland  

Het plangebied maakt deel uit van een NNN-gebied (zie figuur 3). Er zijn geen bijzondere 

landschapselementen aanwezig in het plangebied. Tevens zijn er geen karakteristieke 

kenmerken en elementen van het NNN-gebied aanwezig binnen het plangebied. In het 

bestemmingsplan uit 2015, Landelijk gebied Noord, is de planologisch bestemming ‘agrarisch 
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bouwvlak met mogelijkheid voor een bedrijfswoning’ vastgesteld voor het plangebied. Ook in 

een eerder bestemmingsplan uit 2003 is dit reeds de bestemming binnen het plangebied. Er 

is dus al voor een geruime periode planologische bebouwing mogelijk binnen het plangebied. 

De bestemming van het plangebied verandert niet. Het realiseren van nieuwbouw is binnen 

de huidige bestemming toegestaan. Er is geen sprake van een nieuwe ontwikkeling waarbij 

wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN-gebied worden aangetast.  

 

De ruimtelijke ingrepen die verband houden met de sloop van de huidige bebouwing en de 

bouw van een woning zullen geen schade veroorzaken aan het NNN-gebied. 

 

3.2.3 Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (herijking 2016) 

Op 4 februari 2013 is de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 vastgesteld door 

Provinciale Staten van Utrecht. De Structuurvisie geeft op regionaal niveau invulling aan de 

ruimtelijke ordening en maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer. In 2016 heeft een 

herijking van deze Structuurvisie plaatsgevonden. In december 2018 is een tweede partiële 

herziening van de structuurvisie vastgesteld.  

 

Het ruimtelijk beleid van de Provincie is gericht op drie pijlers: 

 Een duurzame leefomgeving 

 Vitale dorpen en steden 

 Landelijk gebied met kwaliteit 

 

Uitgangspunten voor het Landelijk gebied met kwaliteit zijn: 

1. Uitnodigende zones die stad en land verbinden en bijdragen aan de kwaliteit van het 

binnenstedelijk leefmilieu.  

2. Behouden en versterken van de kernkwaliteiten van het landschap en behoud van 

aardkundige waarden.  

3. Behouden en ontwikkelen van een vitaal en samenhangend stelsel van natuur-

gebieden.  

4. Een economisch vitale en duurzame landbouwsector.  

5. Behouden en ontwikkelen van de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding (recreatie en 

toerisme).  

Figuur 3: Ligging NNN-gebieden t.o.v. het plangebied (rode contour) (bron: www.ruimtelijkeplannen.provincie-

utrecht.nl) 
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6. Behouden van gebieden waar rust en stilte kan worden ervaren.  

 

NB: Het ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 dient na de herijking nog 

vastgesteld te worden. Met de geconsolideerde versie kan de structuurvisie van 2013, 

inclusief de vastgestelde wijzigingen (1e partiele herziening d.d. 10 maart en 2e partiele 

herziening d.d.  november 2014), voortaan in één document geraadpleegd worden. De 

originele versies van de structuurvisie en de herzieningen blijven tot aan de vaststelling van 

de herijkte versie beschikbaar voor juridische kwesties. 

 

Het Natuurnetwerk Nederland (EHS) is reeds in hoofdstuk 2.2.3 ter sprake geweest. Er 

liggen ook natuurwaarden buiten de EHS en de groene contour. Deze dragen veelal bij aan de 

essentiële gebiedskenmerken en aan de regionale biodiversiteit en dienen daarom behouden 

te blijven.  

Een specifieke categorie van natuurwaarden buiten de EHS zijn weidevogel-kerngebieden. 

Weidevogels zijn karakteristiek in het traditioneel open (veen)weidelandschap. Om de 

weidevogels en het cultuurlandschap waarin zij verblijven te behouden, beschermt de 

Provincie deze landschappen tegen inbreuken op de openheid en verkavelingsstructuur. Er 

ligt geen belangrijk weidevogelgebied in de directe omgeving van het plangebied. Er is dus 

geen sprake van schade.  

 

Toetsing Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 

De Ecologische Hoofdstructuur is reeds besproken in paragraaf 3.2.2. De andere elementen 

zijn in en rond het plangebied niet aanwezig (zie figuur 4). Er zal daarom geen schade 

ontstaan door de geplande nieuwbouwplannen.   

Figuur 4: Locaties bijzondere natuur Provincie Utrecht t.o.v. het plangebied (rode contour) 
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4 Resultaten onderzoek 

 

 

4.1 Methode 

 

Voordat begonnen is met het verkennend veldonderzoek, is een korte, grondige bureaustudie 

uitgevoerd, waarbij diverse internetsites, relevante artikelen en verspreidingskaarten (o.a. 

RAVON) zijn geraadpleegd, om te bepalen welke beschermde planten- en diersoorten in het 

plangebied zouden kunnen voorkomen. De bureaustudie dient ertoe een meer gerichte, 

effectieve en efficiënte veldinventarisatie te kunnen uitvoeren.  

 

Op woensdag 4 december 2019 hebben gekwalificeerde medewerkers van Watersnip Advies 

een Flora- en fauna-inventarisatie gedaan in het plangebied. Tijdens deze inventarisatie is ook 

een visinventarisatie uitgevoerd in de sloot die gedempt zal gaan worden. Hierbij is met een 

schepnet (RAVON, model Poldervis, maaswijdte 3mm.) vanaf de kant gevist, waarbij het net 

zover mogelijk in het water werd gebracht en daarna langs de bodem naar de kant werd 

getrokken. Bemonstering van de sloten heeft om de 10 tot 20m plaatsgevonden. Daarnaast 

is de diepte van de sloot en de waterkolom gemeten. Tevens is tijdens de inventarisatie op 4 

december een indicerend vooronderzoek uitgevoerd met betrekking tot vleermuizen. Hierbij is 

middels de checklist van het Vleermuisprotocol van de Gegevensautoriteit Natuur 

geïnventariseerd welke functies het plangebied ten aanzien van vleermuizen zou kunnen 

vervullen.  

 

4.2 Flora 

 

In het plangebied staan bomen als Es, 

Esdoorn, Linde, Abeel, Plataan, Treurwilg en 

Ceder atlantica. Rond de tuin staat een haag 

van Haagbeuk. In het weiland waar regelmatig 

schapen grazen, groeit Brandnetel, 

Vogelmuur, Fluitekruid en Herderstasje. Op 

het eilandje in de sloot groeit Gele lis. In het 

water van de sloten zijn geen ondergedoken 

waterplanten aangetroffen.  

  

In de plannen is meegenomen dat enkele 

bomen zullen worden gekapt t.b.v. het 

woonhuis en de zonnepanelen. Het gaat om 

een Ceder Atlantica, Abeel, Plataan, Treurwilg 

en drie essen. Voor de te rooien haag van 

Haagbeuk zal een nieuwe haag worden geplant.  

 

Er zijn binnen het plangebied geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Er is binnen het 

plangebied ook geen geschikt biotoop aanwezig voor beschermde plantensoorten, die vaak 

specifieke eisen stellen aan hun leefomgeving. Beschermde plantensoorten worden daarom 

niet verwacht binnen het plangebied. 

 

Figuur 5: Het oostelijke deel van het plangebied 
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4.3 Fauna 

4.3.1 Vogels 

Tijdens de inventarisatie zijn verschillende algemene vogelsoorten waargenomen in de 

omgeving van het plangebied, zoals Roodborst, Vink, Houtduif, Merel, Halsbandparkiet en 

Grote bonte specht. Tijdens de inventarisatie werd een voorbij vliegende IJsvogel 

waargenomen. In de weilanden rondom het plangebied werden Kolgans, Grauwe gans en 

Blauwe reiger waargenomen. Alle vogels zijn beschermd in het kader van de Wet 

Natuurbescherming. De nesten van alle vogels zijn tijdens het broedseizoen beschermd en 

mogen niet opzettelijk verontrust worden. Er zijn geen broedende vogels aangetroffen, omdat 

de inventarisatie buiten het broedseizoen is uitgevoerd. Er is in het plangebied een boom met 

gaten aangetroffen die gemaakt zijn door de Grote bonte specht. Deze boom blijft behouden.  

 

Nesten van enkele vogelsoorten, zoals 

Gierzwaluw, Huismus en verschillende 

uilensoorten, zijn jaarrond beschermd. Er is 

een groepje van zes huismussen waargenomen 

in het plangebied in de haag van Haagbeuk. Bij 

de nauwkeurige dakinspectie zijn van de 

onderste twee rijen dakpannen gelicht. Hier 

vinden we normaal gesproken de nesten van 

de Huismus. Er zijn hierbij geen nieuwe of 

oude nesten van de Huismus aangetroffen.  

Voor de Gierzwaluw is het dak van de woning 

ongeschikt. De Gierzwaluw wordt ook niet 

verwacht in het plangebied gezien de ligging in 

een agrarische omgeving. Deze soort verblijft 

meer in stedelijke gebieden. Het dak is door de 

geringe hoogte ook niet aantrekkelijk voor de Gierzwaluw.   

 

De Grote gele kwikstaart komt voor in de omgeving van het plangebied (1-5km). Deze soort 

heeft zijn leefgebied langs stromend water. Dit leefgebied komt in het plangebied niet voor. 

Deze soort kan worden uitgesloten.  

 

Figuur 6: Links de tuin aan de westzijde van de woning, rechts de haag met Haagbeuk  

Figuur 7: Inspectie dak i.v.m. nesten Huismus 
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In het plangebied zijn geen jaarrond beschermde nesten van roofvogels en/of uilensoorten 

aangetroffen.  

 

Binnen het plangebied zijn geen jaarrond beschermde nesten of geschikte locaties voor 

jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Jaarrond beschermde nesten worden daarom niet 

verwacht binnen het plangebied. 

4.3.2 Vissen  

Uit de bureaustudie blijkt dat de Kwabaal (wnb-andere soorten / Rode lijst status ‘ernstig 

bedreigd’) voorkomt in de wijdere omgeving van het plangebied (1-5km). 

 

De eisen aan het leefgebied van de Kwabaal is zeer specifiek. De temperatuur van het water 

mag niet te hoog zijn. Voor zijn voortplanting is water met een temperatuur van rond de 4˚C 

belangrijk. Hij verblijft vooral in koele, zuurstofrijke meren en plassen en in de grote rivieren. 

Het is waarschijnlijk dat deze soort in de ‘Oostelijke Vechtplassen’ voorkomt, deze liggen op 

1,5 km van het plangebied. De voorwaarden voor het leefgebied van de Kwabaal zijn niet 

aanwezig in het plangebied. De eventuele aanwezigheid van deze soort kan worden 

uitgesloten.  

 

Tijdens de inventarisatie heeft ook een slootonderzoek plaatsgevonden zoals beschreven in 

paragraaf 4.1. Het gaat om een sloot die in 1989 door de heer Tober gegraven is. Het water 

is niet helder en ondiep. De waterkolom is ongeveer 25 centimeter. De eigenlijke diepte is 1 

Figuur 8: Foto’s boven: de te dempen sloot, foto’s onder: links: IJzerbacterie, rechts: de plek voor de 

nieuwe te graven sloot 
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meter. Op de bodem van de sloot ligt een dikke laag zwart slijk en blad. Er werden geen 

ondergedoken waterplanten aangetroffen. Het enige leven wat werd aangetroffen was een 

aantal exemplaren van de Duikerwants. In een ander deel van de sloot komt kwelwater 

omhoog uit de nabijgelegen rivier de Vecht. Op het water dreven concentraties van de 

IJzerbacterie als een blauw laagje op het water. Door de slechte waterkwaliteit en de 

samenstelling van de bodem van de dikke laag modder en blad, worden geen beschermde 

vissoorten verwacht.  

4.3.3 Amfibieën 

Tijdens de veldinventarisatie zijn geen beschermde amfibieën aangetroffen binnen het 

plangebied. Uit de bureaustudie blijkt dat Bastaardkikker, Bruine kikker, Gewone pad, Kleine 

watersalamander en Meerkikker (allen wnb-andere soorten) voorkomen in de directe 

omgeving van het plangebied (0-1km). Voor deze soorten geldt in het kader van de Wet 

Natuurbescherming een algemene vrijstelling in de provincie Utrecht. 

 

Uit de bureaustudie blijkt dat de Rugstreeppad (wnb-hrl / Rode lijst status ‘gevoelig’) 

voorkomt in de omgeving van het plangebied (0-1km). De Heikikker (wnb-hrl / Rode lijst 

status ‘thans niet bedreigd’) en Poelkikker (wnb-hrl / Rode lijst status ‘thans niet bedreigd’) 

komen voor in de wijdere omgeving van het plangebied (1-5km). 

 

De Rugstreeppad komt voornamelijk voor op zandige terreinen met een betrekkelijk hoge 

dynamiek, zoals de duinen, de uiterwaarden van grote rivieren, opgespoten terreinen, 

heidevelden en akkers. 

Voor de voortplanting maakt de Rugstreeppad gebruik van ondiepe plassen en poelen om 

haar eieren in af te zetten. De Rugstreeppad maakt voor de overwintering gebruik van 

rommelhoekjes met opgeslagen stenen of van braakliggende zandhopen, waarin hij zich 

makkelijk kan ingraven. De voorwaarden voor het leefgebied van de Rugstreeppad komen 

niet voor in het plangebied. Op het moment dat er binnen het plangebied hopen zand voor 

langere tijd braak komen te liggen, wordt het gebied mogelijk wel tijdelijk aantrekkelijk als 

overwinteringsgebied. De Rugstreeppad staat erom bekend dat hij lange afstanden kan 

afleggen op zoek naar een geschikte overwinteringslocatie. 

 

De Heikikker komt voor in o.a. vochtige heidegebieden en hoog- en laagveengebieden. Hij 

geeft de voorkeur aan schrale omstandigheden. Voor de voortplanting is hij afhankelijk van 

ondiep zuur (pH 4 – 5,5) water met oevervegetatie. Verder moet er voldoende ruige en 

structuurrijke vegetatie aanwezig zijn waar deze kikker kan schuilen tegen predatoren. De 

voorwaarden voor het leefgebied van de Heikikker komen niet voor in het plangebied. De 

aanwezigheid van deze soort kan worden uitgesloten. Er komen geen schrale milieus voor. 

 

De Poelkikker heeft een voorkeur voor voedselarm, schoon water, bijv. zwak zure, 

stilstaande wateren in bos- en heidegebieden op de hogere zandgronden of vennen, poelen 

en watergangen in hoogveengebieden. De oevers moeten goed begroeid zijn, zodat de 

Poelkikker kan foerageren en schuilen. De voorwaarden voor het leefgebied van de 

Poelkikker zijn niet aanwezig.  

 

Het valt aan te nemen dat de Heikikker en Poelkikker voorkomen in de ‘Oostelijke 

Vechtplassen’. Dit gebied ligt op een afstand van 1,5 km van het plangebied. De plannen 

voor de bouw van een nieuwe woning, het dempen en opnieuw graven van de sloot zullen 

daardoor geen schade toebrengen aan deze soorten.  
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Op basis van de geraadpleegde verspreidingskaarten worden binnen het plangebied geen 

andere beschermde amfibieën verwacht.  

4.3.4 Reptielen 

Tijdens de inventarisatie zijn geen beschermde reptielen aangetroffen. Uit de geraadpleegde 

verspreidingskaarten blijkt dat de Ringslang voor kan komen in de omgeving van het 

plangebied (0-1km).  

 

De Ringslang is een watergebonden soort. 

Deze soort heeft rijk begroeide oevers nodig 

om in te jagen en om zich te kunnen 

verschuilen. Voor de voortplanting maakt deze 

soort gebruik van broeihopen van takken, stro 

en bladeren. De heer Tober heeft zelf 

broeihopen aangelegd in het noordoostelijk 

deel van het perceel. Daarna heeft de heer 

Tober regelmatig een Ringslang waargenomen 

in het plangebied. Dit deel van het plangebied 

blijft ongemoeid in de plannen. 

 

Op basis van de bureaustudie worden binnen 

het plangebied geen andere beschermde 

reptielen verwacht. 

4.3.5 Grondgebonden zoogdieren 

Uit de bureaustudie blijkt dat er meerdere beschermde zoogdieren voorkomen in de omgeving 

van het plangebied, namelijk Bosmuis, Bunzing, Egel, Haas, Hermelijn, Huisspitsmuis, Konijn, 

Ree, Veldmuis, Vos en Wezel (0-1km) en Aardmuis, Dwergmuis, Dwergspitsmuis en Rosse 

woelmuis (1-5km). Voor deze soorten geldt een algemene vrijstelling in het kader van de Wet 

Natuurbescherming in de provincie Utrecht.  

 

Tevens blijkt uit de bureaustudie dat de Boommarter (wnb-andere soorten / Rode lijst status 

‘kwetsbaar’) en Waterspitsmuis (wnb-andere soorten / Rode lijst status ‘kwetsbaar’) voor 

kunnen komen in de omgeving van het plangebied (0-1km). De Das (wnb-andere soorten / 

Rode lijst status ‘thans niet bedreigd’) en Noordse woelmuis (wnb-hrl / Rode lijst status 

‘kwetsbaar’) komen voor in de wijdere omgeving van het plangebied (1-5km).  

 

De Boommarter leeft met name in bosrijk gebied. Er zijn geen sporen van de Boommarter 

aangetroffen in het plangebied. De gaten in de boom die gemaakt zijn door de Grote bonte 

specht zijn te klein voor een Boommarter. De boomgroep op het terrein staat niet in 

verbinding met doorlopende bosstructuren. De aanwezigheid van de Boommarter in het 

plangebied kan worden uitgesloten.  

 

De Waterspitsmuis komt voor langs schone sloten die niet te voedselrijk zijn. De sloten 

dienen een goede watervegetatie te hebben en ruige oevers. De Waterspitsmuis is zeer 

schuw en kan zich letterlijk doodschrikken van een hard geluid. De sloten in het plangebied 

hebben geen goede watervegetatie en/of ruige oevers. De aanwezigheid van deze soort kan 

worden uitgesloten.  

 

De Das komt voor in een bosrijke omgeving. Er zijn geen sporen van een Das aangetroffen in 

het plangebied. De aanwezigheid van de Das kan worden uitgesloten.  

Figuur 9: Het noordoostelijke deel van het perceel 



19A099 VEO Mijndensedijk 45 Nieuwersluis  

Watersnip Advies   18 

De Noordse woelmuis leeft in gebieden met hoge vegetatie en vooral grasachtige planten. Hij 

geeft de voorkeur aan natte terreinen, zoals rietland, moeras, zeer extensief gebruikte 

weilanden, drassige hooilanden, vochtige duinvalleien en periodiek overstroomde terreinen. 

Het plangebied voldoet niet aan de eisen die deze soort stelt aan zijn leefgebied. Het valt aan 

te nemen dat deze soort voorkomt in de ‘Oostelijke Vechtplassen’ op 1,5 km van het 

plangebied.  

 

Er is binnen het plangebied geen geschikt biotoop aangetroffen voor beschermde zoogdieren. 

Deze worden hier derhalve niet verwacht. 

4.3.6 Vleermuizen 

Hoewel vleermuizen zoogdieren zijn, worden deze vanwege hun afwijkende eigenschappen 

als afzonderlijke groep behandeld in deze rapportage. Alle vleermuizen die voorkomen in 

Nederland zijn beschermd (wnb-hrl).  

Uit de bureaustudie blijkt dat er verschillende beschermde vleermuissoorten voorkomen in de 

omgeving van het plangebied, zoals Baardvleermuis, Brandtsvleermuis, Gewone 

dwergvleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Meervleermuis, Rosse vleermuis, Ruige 

dwergvleermuis en Watervleermuis (0-1km), Laatvlieger en Tweekleurige vleermuis (1-5km). 

 

Tijdens de veldinventarisatie is een indicerend vooronderzoek uitgevoerd met betrekking tot 

vleermuizen. Hierbij is middels de checklist van het Vleermuisprotocol van de 

Gegevensautoriteit Natuur geïnventariseerd welke functies het plangebied ten aanzien van 

vleermuizen zou kunnen vervullen.  

 

Het woonhuis met aangebouwde schuur is opgetrokken uit een stenen muur. Er is geen 

spouw aanwezig. Op het pannendak liggen Oud Hollandse pannen. Aan de noordzijde is een 

aanbouw aangebouwd van gepotdekselde planken met een plat dak. Op het dak van het 

woonhuis en de schuur liggen Oud Hollandse pannen. De pannen liggen op verschillende 

plekken scheef en de dakgoten zijn lek. Dit betekent dat er wel vleermuizen onder kunnen 

komen, maar dat geldt ook voor wind (tocht) en regen. Tochtige omstandigheden leiden tot 

veel afkoeling voor vleermuizen. Als warmbloedige zoogdieren met veel kale huidplooien 

kunnen ze daar niet tegen. Daarom hebben ze ook voorkeur voor bijv. forten in deze streek. 

Daar vinden ze de windstille micromilieus, die ze in het plangebied niet aantreffen.   

Het schuurtje heeft een pannendak, de pannen liggen ook hier erg los. Wind en regen hebben 

vrij spel. De wanden zijn opgetrokken uit enkelwandig hout en hebben grote kieren.  

Figuur 10: links het woongedeelte, rechts de aangebouwde schuur 
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De twee afdakjes in het plangebied zijn eveneens opgetrokken uit enkelwandig hout en een 

hebben een dak van golfplaten.  

 

Oud Hollandse pannen hebben de eigenschap dat ze slechts deels aansluiten op elkaar. 

Dit wordt veroorzaakt door a) de sterke ronding van de pannen en b) door het feit dat er 

slechts aan de boven- en aan de onderzijde een ‘lip’ uitsteekt, waarmee de pannen elkaar 

vasthouden en zo behoeden voor naar beneden glijden (zie detailfoto’s figuur 11). Tijdens 

een winderige dag kan dan ook in bijvoorbeeld een schuur worden ervaren dat een dergelijk 

dak met oud Hollandse dakpannen sterk tocht. Enerzijds betekent dit dat regen en zelfs 

stuifsneeuw door het dak waaien. Anderzijds zorgt de sterke tocht er ook weer voor dat de 

panlatten snel weer opdrogen. Daardoor blijven de panlatten toch lang in goede conditie en 

heeft dit type dak toch een grote duurzaamheid. Van vele tientallen tot soms enige 

honderden jaren. Dit type pannendaken met een oud Hollandse pan biedt dus geen stabiel 

microklimaat en is om deze reden niet geschikt als vaste rust- en verblijfplaats voor 

vleermuizen, in de zin waarin de Wet natuurbescherming hierop doelt.  

 

Het geheel van woonhuis en bijgebouwtjes bieden geen goed klimaat voor een verblijf van 

vleermuizen. De aanwezigheid van vleermuizen in de bebouwing kan worden uitgesloten.  

Het bosachtige karakter van de tuin biedt goed foerageergebied voor vleermuizen. De heer 

Tober is bekend met de Baardvleermuis die in deze omgeving voorkomt. Deze heeft zijn 

winterverblijf in Fort Nieuwersluis waar de heer Tober rondleidingen geeft. Hij heeft affiniteit 

met vleermuizen en heeft geen vleermuizen waargenomen die gebruik maken van het 

Figuur 12: Het schuurtje 

Figuur 11: Detailfoto's dak 
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woonhuis of de bijgebouwtjes. Hij is voornemens om in de nieuwbouw nestgelegenheid te 

maken voor vleermuizen.  

In de tuin zullen een aantal bomen worden gekapt en/of gesnoeid om meer licht en lucht te 

creëren voor het woonhuis (voor het rieten dak) en de kapschuur (voor de zonnepanelen). 

Deze bomen zijn onderzocht en er bevinden zich geen holtes in de bomen die toegankelijk 

zijn voor vleermuizen. De enige boom die in aanmerking komt voor een mogelijk 

vleermuisverblijf, de boom met holen van de Grote bonte specht, blijft staan. Het kleine 

aantal bomen dat wordt weggehaald heeft geen invloed op het foerageergebied van 

vleermuizen.  

4.3.7 Overige soorten  

Uit de bureaustudie blijkt dat de Platte schijfhoren (wnb-hrl / Rode lijst status ‘kwetsbaar’) 

voor kan komen in het plangebied (0-1km). De Gestreepte waterroofkever (wnb-hrl) komt 

voor in de wijdere 

omgeving van het 

plangebied, evenals de 

Gevlekte witsnuitlibel 

(wnb-hrl / Rode lijst status 

‘bedreigd’) en de Groene 

glazenmaker (wnb-hrl / 

Rode lijst status 

‘bedreigd’) (1-5km).  

 

Het water in de sloten in 

het plangebied is 

beschreven in paragraaf 

4.3.2. De soorten die 

hieronder beschreven 

staan zijn niet 

aangetroffen tijdens het 

bemonsteren.  

 

De Platte schijfhoren leeft 

in water met een goed 

ontwikkelde watervegetatie en een goede waterkwaliteit. De bodem van de sloot bestaat uit 

een dikke modderlaag met veel blad. Er is geen goed ontwikkelde watervegetatie aanwezig. 

De aanwezigheid van deze soort kan worden uitgesloten.  

Figuur 13: Links de te verwijderen Cedrus Atlantica, rechts: Linde met 

spechtegaten die blijft staan 
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Gestreepte waterroofkever komt met name voor 

in sloten en kanalen met een breedte tussen de 

1,5 en 20 meter. Het heldere water is ongeveer 

50 -150cm diep en er is weinig watervegetatie 

aanwezig met vooral drijvende en ondergedoken 

waterplanten. Het water in het plangebied is niet 

helder, niet diep genoeg en er zijn geen 

waterplanten aanwezig. De aanwezigheid van 

deze soort kan worden uitgesloten. 

 

Het leefgebied van de Gevlekte witsnuitlibel 

bestaat uit verlandingszones van 

laagveenmoerassen, bosplassen, hoogveen- en 

heide vennen en op de hoge zandgronden en 

randzones van hoogveen. Ook in de duinen komt 

deze soort voor. De wateren waarin deze soort leeft zijn helder, ondiep, matig voedselrijk en 

beschut met een matig tot rijke (oever)vegetatie. Het water van de sloten is niet helder en 

niet beschut door (oever)vegetatie. Bovendien is het water door het vele blad wat erin ligt te 

voedselrijk voor deze soort. De aanwezigheid van deze soort kan worden uitgesloten.  

 

De Groene glazenmaker is voor zijn voortplanting afhankelijk van de waterplant 

Krabbenscheer. Er groeit geen Krabbenscheer in de sloten in het plangebied. De 

aanwezigheid van deze soort kan worden uitgesloten.  

 

Op basis van de biotoopkenmerken worden binnen het plangebied geen andere beschermde 

insecten, vlinders of andere beschermde ongewervelde soorten verwacht.   

 

 

 

 

 

 

Figuur 14: Helderheid en diepte meten in de te 

dempen sloot 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

 

 

In dit hoofdstuk volgt een opsomming van de conclusies en aanbevelingen. Daarnaast wordt 

er aangegeven of er bij het realiseren van de nieuwbouwplannen schade verwacht wordt aan 

de beschermde soorten binnen het plangebied.  

 

5.1 Conclusies en aanbevelingen  

 
 Het plangebied heeft een directe relatie met het beschermde NNN-gebied, maar niet met 

Natura2000-gebieden (Natura2000, NNN-gebieden of ecologische verbindingszones). Er 

wordt geen schade toegebracht aan wezenlijke waarden of kenmerken van het NNN-

gebied. Het plangebied is niet geschikt als foerageergebied voor de doelsoorten van de 

nabij gelegen Natura2000-gebieden. Schade aan Natura2000-doelsoorten is derhalve niet 

aan de orde.  

Gezien het feit dat de agrarische bestemming met licht agrarische opslag wordt 

opgeheven is voldoende aangetoond dat er geen toename van stikstof zal plaatsvinden 

bij de ontwikkelingen in het plangebied (zie paragraaf 2.2.1 Interne saldering, pagina 9) 

 

 Voor een deel van de beschermde soorten (Bastaardkikker, Bruine kikker, Gewone pad, 

Kleine watersalamander, Meerkikker, Bosmuis, Bunzing, Egel, Haas, Hermelijn, 

Huisspitsmuis, Konijn, Ree, Veldmuis, Vos, Wezel, Aardmuis, Dwergmuis, 

Dwergspitsmuis en Rosse woelmuis) geldt een algemene vrijstelling in het kader van de 

Wet Natuurbescherming door de provincie Utrecht. Er hoeft voor deze soorten geen 

ontheffing aangevraagd te worden. Wel dient voor deze soorten de algemene zorgplicht 

in acht genomen te worden.  

 

 Indien bomen en struiken verwijderd worden, dient dit bij voorkeur buiten het 

broedseizoen van vogels te gebeuren, zodat overtreding van de Wet natuurbescherming 

wordt voorkomen. Het broedseizoen loopt globaal van 15 maart tot 15 juli. De Wnb 

hanteert echter geen standaard periode voor het broedseizoen; van belang is of een nest 

bewoond is. Indien een bewoond nest wordt aangetroffen, mogen er geen 

werkzaamheden uitgevoerd worden die het nest verstoren. Vogelnesten die jaarrond 

beschermd worden door de Wnb, zijn niet aangetroffen of te verwachten binnen het 

plangebied. De bebouwing is niet geschikt als broedlocatie voor de Gierzwaluw en 

nesten van de Huismus zijn niet aangetroffen. Andere jaarrond beschermd nesten, zoals 

nesten voor roofvogels en uilen zijn in het plangebied niet aangetroffen. Voor aanvang 

van werkzaamheden tijdens het broedseizoen dient een terzake kundige een inspectie uit 

te voeren ten aanzien van eventuele broedende vogels. 

 

 Bij de nauwkeurige dakinspectie van de bebouwing zijn geen oude of nieuwe nesten van 

de Huismus aangetroffen. Er zijn wel enkele huismussen aangetroffen in de haag met 

Haagbeuk. Voor de Huismus is het van belang dat de haag met Haagbeuk wordt 

herplant. Deze haag wordt gebruikt als schuilgebied voor predatoren.  

 

 De Kwabaal komt voor in de omgeving van het plangebied (1-5km). Het plangebied 

voldoet niet aan de leefomgeving van de Kwabaal. Er zijn tijdens de visinventarisatie 

geen beschermde vissoorten aangetroffen in de te dempen sloot. Er worden ook geen 

beschermde soorten verwacht door de matige waterkwaliteit met veel blad.  
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 Uit de bureaustudie blijkt dat de Rugstreeppad (wnb-hrl / Rode lijst status ‘gevoelig’) 

voorkomt in de omgeving van het plangebied (0-1km). De Heikikker (wnb-hrl / Rode lijst 

status ‘thans niet bedreigd’) en Poelkikker (wnb-hrl / Rode lijst status ‘thans niet 

bedreigd’) komen voor in de wijdere omgeving van het plangebied (1-5km). Het 

plangebied voldoet niet aan de eisen voor deze soorten. De aanwezigheid van deze 

soorten worden niet verwacht binnen het plangebied.  

 

 De beschermde Rugstreeppad is niet aangetroffen of te verwachten in het plangebied. 

Op het moment dat er werkzaamheden gaan plaatsvinden kan het plangebied mogelijk 

wel geschikt worden als voortplantings- en overwinteringsgebied voor de Rugstreeppad. 

Geadviseerd wordt te voorkomen dat er gedurende de voortplantingsperiode (globaal half 

april – augustus) water stagneert en er plassen en poelen ontstaan waar de 

Rugstreeppad haar eieren in af kan zetten. Tevens dient voorkomen te worden dat er 

lang zand/grond braak ligt gedurende de overwinteringsperiode (globaal van november – 

maart). Dit om ingraven voor overwintering te voorkomen.  

 

 Na het aanleggen van broeihopen heeft de heer Tober de Ringslang gesignaleerd in het 

plangebied. De plek waar hij broeihopen heeft aangelegd voor de Ringslang is dermate 

ver van het plangebied verwijderd dat er geen verstoring van de Ringslang zal 

plaatsvinden.  

 

 Uit de bureaustudie blijkt dat de Boommarter (wnb-andere soorten / Rode lijst status 

‘kwetsbaar’) en Waterspitsmuis (wnb-andere soorten / Rode lijst status ‘kwetsbaar’) 

voor kunnen komen in de omgeving van het plangebied (0-1km). De Das (wnb-andere 

soorten / Rode lijst status ‘thans niet bedreigd’) en Noordse woelmuis (wnb-hrl / Rode 

lijst status ‘kwetsbaar’) komen voor in de wijdere omgeving van het plangebied (1-5km).   

 

 Uit de bureaustudie blijkt dat verschillende beschermde vleermuissoorten voorkomen in 

de omgeving van het plangebied, zoals Gewone dwergvleermuis, Gewone 

grootoorvleermuis, Laatvlieger, Meervleermuis, Rosse vleermuis, Ruige dwergvleermuis 

en Watervleermuis (0-1km), Baardvleermuis en Kleine dwergvleermuis (1-5km). De 

gebouwen in het plangebied verkeren in een staat dat deze geen goed onderkomen 

bieden voor gebouwbewonende vleermuizen. De muren hebben geen spouw. De 

eventuele verblijfplaatsen onder de dakpannen staan onder invloed van wind en regen. 

De bomen die verwijderd zullen worden hebben geen holtes voor een verblijf voor 

boombewonende vleermuizen.  

 
 Foerageergebied is alleen beschermd indien het van groot belang is voor de 

functionaliteit van de verblijfplaatsen van de soorten, doordat er onvoldoende 

alternatieven aanwezig zijn. Na het verwijderen van een minimaal aantal bomen blijft er 

genoeg foerageergebied aanwezig. Geadviseerd wordt om zo min mogelijk bomen te 

verwijderen en in plaats daarvan een aantal bomen op te kronen. Hiermee wordt mogelijk 

hetzelfde effect, dat nodig is voor het rieten dak en de zonnepanelen, bereikt.  

 

5.2 Samenvatting t.a.v. bescherming soorten 

 

 Vogels: Voor aanvang van werkzaamheden tijdens het broedseizoen dient een terzake 

kundige een inspectie uit te voeren ten aanzien van eventuele broedende vogels. 

 Rugstreeppad: Op het moment dat er werkzaamheden gaan plaatsvinden kan het 

plangebied mogelijk wel geschikt worden als voortplantings- en overwinteringsgebied. 

Geadviseerd wordt te voorkomen dat er gedurende de voortplantingsperiode (globaal 
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half april – augustus) water stagneert en er plassen en poelen ontstaan waar de 

Rugstreeppad haar eieren in af kan zetten. Tevens dient voorkomen te worden dat er 

lang zand/grond braak ligt gedurende de overwinteringsperiode (globaal van november 

– maart). Dit om ingraven voor overwintering te voorkomen. 

 

 

5.3 Algemene Zorgplicht  

 

Voor planten- en diersoorten geldt in het kader van de Wet Natuurbescherming de algemene 

zorgplicht. Deze bepaalt dat een ieder die weet dat zijn of haar handelen nadelige gevolgen 

kan hebben voor flora en/of fauna, deze handelingen achterwege dient te laten of verplicht is 

om maatregelen te nemen (voor zover redelijkerwijs kan worden gevraagd) die deze 

negatieve gevolgen zoveel mogelijk voorkomen, beperken of ongedaan maken. De zorgplicht 

kan gezien worden als algemene fatsoenseis die voor iedereen geldt. 

 

Het verdient aanbeveling de woning natuur-inclusief te bouwen. Bij de bouw kunnen 

vleermuiskasten ingebouwd worden of opgehangen worden. Voor de Boerenzwaluw kunnen 

nesten en voor de Steenuil een nestkast opgehangen worden.  

Het advies is om in plaats van bomen te verwijderen, zijtakken te verwijderen waardoor een 

goed effect optreedt die gewenst is voor het rieten dak en de zonnepanelen.  

 

Geadviseerd wordt om ten behoeve van foeragerende vleermuizen uitstraling van 

buitenverlichting zoveel mogelijk te beperken. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik 

van Led-verlichting en armaturen die naar beneden uitstralen.  

 

Geadviseerd wordt om gedurende de werkzaamheden lichtuitstraling van bouwverlichting zo 

veel mogelijk te beperken. Er mag geen uitstraling van licht zijn naar de omliggende 

weilanden.  

 

De voorkeur gaat uit naar het verrichten van werkzaamheden tussen einde broedtijd en begin 

winterseizoen. De maanden juli - maart zijn geschikte maanden.  

 

De nieuw te graven sloot (ongeveer 4 meter breed) kan ingericht worden als vijver met een 

damwandje met een schuif naar de nabijgelegen sloot om de waterstand te kunnen regelen. 

In de winter een hoge waterstand, in de zomer water laten verdampen. Belangrijk is het 

regenwater vast te houden. De vijver kan aangelegd worden met een flauw talud zonder 

schoeiing zodat diverse diersoorten het water makkelijk in en uit kunnen. In het talud kunnen 

Gele lis, Kattenstaart en Dotterbloem ingezaaid of geplant worden. Waterplanten zijn 

verkrijgbaar bij Van der Werf waterplantenspecialist te Reeuwijk en Aqua Sifra te Boskoop. 

Zaden zijn verkrijgbaar bij Biodivers te Oudewater. 

 

Om de biodiversiteit nog meer te vergroten kan de heer Tober een bijenhotel op een zonnige 

plek plaatsen. In de omgeving van het bijenhotel kan een bijenmengsel ingezaaid worden 

langs bijvoorbeeld de oevers van de sloot.  
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1 Inleiding 
 

 Aanleiding 
 

Voor het slopen van een woning en de nieuwbouw van een woning aan Mijndensedijk 45 te Nieuwersluis 

is een bestemmingsplan opgesteld om de ontwikkeling mogelijk te maken. Bij een ontwikkeling dient als 

onderdeel van de planologische procedure gemotiveerd te worden dat er sprake is van een goede 

ruimtelijke ordening. De onderwerpen van een goede ruimtelijke ordening zijn divers zoals 

bodemkwaliteit, geluidhinder en luchtkwaliteit. De effecten van het project op nabijgelegen 

natuurgebieden behoort hier ook toe. Er kunnen nadelige effecten optreden als gevolg van te veel 

stikstofdepositie vanuit een project op nabijgelegen natuurgebieden. De aanwezige flora en fauna kan 

zodanig beïnvloed worden door een te grote toename van stikstof dat aanwezig beschermde soorten in 

hun voortbestaan bedreigt worden. Om te bepalen of deze effecten beneden de norm (0,00 mol/ha/j) 

blijven bij het verlenen van een omgevingsvergunning is een Aeriusberekening nodig. 

 Wettelijk kader 
 

In de Wet natuurbescherming is voorgeschreven dat voor alle activiteiten, waaronder bouwen en het in 

gebruik nemen van bebouwing, geldt dat deze geen nadelige effecten mogen hebben op Natura 2000-

gebieden. Met nadelige effecten op nabijgelegen natuurgebieden wordt met name vermesting en of 

verzuring van de aanwezige gronden bedoeld. Door vermesting en verzuring kunnen de abiotische 

factoren zodanig wijzigen dat de aanwezig beschermde planten en of dieren in hun voortbestaan 

bedreigd worden. Wanneer er toch verzuring of vermesting optreedt is een Wet 

natuurbeschermingsvergunning nodig. In de vergunningsvoorwaarden zijn dan ook 

compensatiemaatregelen opgenomen.   

Om aan te tonen dat een activiteit geen nadelige effecten oplevert op Nature 2000-gebieden kan een 

zogenaamde Aerius berekening uitgevoerd worden. Hiervoor is een Aeriuscalculator beschikbaar 

gesteld door het RIVM. De norm voor de toegestane stikstof van een activiteit op een Natura 2000-

gebied is gesteld op 0,00 mol/ha/j. Deze norm volgt op de uitspraak van 29 mei 2019 van de Raad van 

State over de PAS regeling. De PAS regel was een landelijke vereffeningsregeling voor 

stikstofdepositie. De PAS regeling, die als uitgangspunt maximaal 0,05 mol/ha/j toestond vanuit een 

activiteit op een natuurgebied, is als onvoldoende beoordeeld door de Raad van State. Het gevolg is 

dat enkel als er vanuit een activiteit 0,00 mol/ha/j optreedt op een natuurgebied er voldaan kan worden 

aan de wettelijke voorwaarde dat er geen nadelige effecten mogen optreden.  

 

Sinds de vernieuwing van AERIUS Calculator op 16 september 2019 (actualisatie maart 2020) kan, met 

de nieuwe norm van 0,00 mol/ha/j berekend worden of er sprake is van stikstofdepositie op relevant 

Natura 2000-gebied. Daarbij dient zowel de bouw/aanlegfase als de gebruiksfase doorgerekend te 

worden. 

 Leeswijzer 
 

In hoofdstuk 1 is de aanleiding en het wettelijk kader besproken. In hoofdstuk 2 volgt de een 

gedetailleerdere beschrijving van het plan en de uitgangspunten voor de Aeriusberekening. Hoofdstuk 

3 toont de uitgevoerde berekening en Hoofdstuk 4 geeft de conclusie van de berekening. 
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2 Beschrijving plan en uitgangspunten 
 

 Afstand tot natuurgebieden 
 

Het plangebied ligt ten noordoosten van Nieuwersluis. Het plangebied is niet in of grenzend aan een 

Natura 2000-gebied gelegen. In de nabijheid van het plangebied ligt op ca. 1 km afstand de Oostelijke 

Vechtplassen ten oosten van het plangebied. Verder ligt het natuurgebied Botshol op ca. 8 km afstand 

ten noordwesten van het plangebied. Overige natuurgebieden zijn meer dan 10 km van het plangebied 

verwijderd volgens de Aeriuscalculator. 

 

 
Figuur 1. Uitsnede kaart Natura 2000-gebieden. Plangebied nabij rode stip, met globaal 10 km zone.  

(Bron: natura 2000-gebieden nationaal georegister) 

 Het plan 
 
Het plan houdt de sloop van een woning (voormalige opslagschuur) en nieuwbouw van een woning in. 
Het huidige pand is bestemd voor agrarische opslag en is van 1989 tot 2010 in gebruik geweest als 
woning. Het bestaande pand wordt gesloopt en de nieuwe woning komt op dezelfde plek terug.  
 

 
Figuur 2. Luchtfoto; plangebied in blauw kader, perceelsgrens in rood kader. (Bron: Google Earth) 
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 Invoergegevens Aeriusberekening 
 

Voor de Aeriusberekening moet vastgesteld worden wat de toename van het aantal 

vervoersbewegingen bedraagt in zowel de sloop- en bouwfase als de gebruiksfase. Tevens moet de 

uitstoot door zwaar materieel op de bouwplaats meegerekend worden. Daarnaast moet de 

stikstofuitstoot door het gebruik van de woning meegenomen worden. Sinds 1 juli 2018 dienen woningen 

echter gasloos te worden uitgevoerd. De nieuwe woning is daarom niet opgenomen in het model 

aangezien er geen stikstof vrijkomt.  

 

Voor de berekening van het aantal voertuigen in de bouwfase is een realistische inschatting 

aangehouden op basis van vergelijkbare projecten. Het aantal vervoersbewegingen van en naar de 

bouwplaats als ook het bouwmaterieel op de bouwplaats zijn onderstaand aangegeven. Er is een 

inschatting gemaakt van het aantal personenvoertuigen van bouwvakkers naar de bouwplaats en het 

aantal vervoertuigen van middel en zwaar vrachtverkeer voor het aanleveren van bouwmateriaal. De 

aantallen vervoersbewegingen zijn opgeteld per jaar. 

Daarnaast moet bepaald worden wat de stikstofuitstoot is als gevolg van vervoersbewegingen van 

zwaar materieel dat gebruikt wordt op de bouwplaats, zoals hijskranen, bulldozers etc. In de 

Aeriuscalculator zijn de overeenkomstige voertuigen gekozen in de standaardlijst.  

 

In de Aeriuscalculator kan je per etmaal, maand of jaar invullen. De geschatte bouwtijd voor dit project 

is een half jaar tot een jaar. Daarom zijn de vervoersbewegingen per jaar weergegeven.  

 

2.3.1 Verkeersbewegingen van en naar de bouwplaats 
Onderstaand is het aantal vervoersbewegingen van en naar de bouwplaats ingeschat voor het 

aanvoeren van bouwmateriaal en personeel. De vervoersbewegingen zijn opgesteld op basis van 

vergelijkbare projecten. In de Aeriusberekening kunnen voertuigen per etmaal, maand of jaar ingevoerd 

worden. De verwachte bouwperiode voor de woning is tussen een half tot een heel jaar. Onderstaand 

zijn daarom het totaal aantal vervoersbewegingen per jaar weergegeven. De emissie van de 

verkeersbewegingen tijdens de bouwfase komen daarmee op <0,0 kg/j. 

 

Type voertuigen Lichte voertuigen Middelzware 

voertuigen 

Zware voertuigen 

Aantallen 200 80 30 

Tabel 1: vervoersbewegingen en type voertuigen bouwfase per jaar 

 

2.3.2 Vervoersbewegingen bouwmaterieel op de bouwplaats 
Bij het definiëren van de bronkenmerken voor mobiele werktuigen in AERIUS Calculator wordt gekozen 

voor de sector Mobiele werktuigen en de specifieke sector bouw en industrie. Tijdens de 

werkzaamheden worden twee typen bouwkranen ingezet. Het betreft een hijskraan voor het tillen van 

alle zware lasten en voor een laadschop/graafmachine voor sloop en graafwerkzaamheden. De mobiele 

bronnen zijn als vlakbron ingevoerd aangezien deze over het algemeen kriskras over het terrein rijden.  

 

Hijskraan: 

Voor de bouw van de woning wordt er gebruik gemaakt van een hijskraan. Hierbij wordt uitgegaan van 

het type hijskraan opgenomen in de Aeriuscalculator van 100 kW, een dieselmotor en een bouwjaar 

van 2015 of jonger. Er is gerekend met 150 draaiuren. De emissie voor de hijskraan komt daarmee op 

10,35 kg/j.  

 

Laadschop of Graafmachine:  

Voor het slopen en graafwerkzaamheden wordt uitgegaan van een 100 kW laadschop zoals deze 

opgenomen is in de Aeriuscalculator. Het betreft een laadschop van 100 kW met dieselmotor en 2015 
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of jonger. Er is gerekend met 160 draaiuren (4 weken x 8 uur per dag). De emissie voor de laadschop 

komt daarmee op 3,8 kg/j. Indien gebruik gemaakt wordt van een graafmachine 100 kW van 2015 of 

jonger komt de emissie op 7,92 kg/j. In de berekening is uitgegaan van een laadschop. 

 

2.3.3 Verkeersbewegingen tijdens de gebruiksfase 

Bij de berekening van de stikstofdepositie moet uitgegaan worden van een worst-case-scenario. Dit 

betekent dat de sloop- en bouwfase in hetzelfde jaar plaatsvindt als dat de woning in gebruik wordt 

genomen. In de berekening wordt daarom de depositie als gevolg van de sloop-bouwfase en de 

gebruiksfase bij elkaar opgeteld.  

 
Het aantal verkeersbewegingen in de gebruiksfase is gebaseerd op de verkeersgeneratiecijfers van het 

CROW (voor buitengebied in weinig stedelijk gebied). Voor een vrijstaand huis is de verkeersgeneratie 

gemiddeld 8,2 per woning per dag. In de calculator worden de vervoersbewegingen van de woningen 

als licht verkeer per dag ingevoerd. De emissie van de vervoersbewegingen tijdens de gebruiksfase 

komen daarmee op 0,1 kg/j. 
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3 Aerius-berekening 
 
Om te bepalen of er stikstofdepositie optreedt op nabijgelegen natuurgebieden is de Aeriuscalculator, 

versie maart 2020 gebruikt. Deze rekenmodule is ter beschikking gesteld door het RIVM en berekent 

de stikstofdepositie als gevolg van een activiteit op een natuurgebied. 

In de onderstaande afbeelding zijn de resultaten zoals die ingevoerd zijn in de calculator getoond. Er is 

berekend wat de stikstofdepositie is als gevolg van de verkeerstoename tijdens de bouwfase en de 

stikstoftoename als gevolg van bouwmaterieel tijdens de bouw. 

 

 

Figuur 3. Aeriusberekening met invoer verkeersbewegingen en gebruik mobiele werktuigen 
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Figuur 4. Gegevens Aeriusberekening met resultaat 0,00 mol/ha/j.  
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4 Conclusie 
 

De Aeriusberekening is uitgevoerd om te bepalen of  sloop van een opslagschuur/woning en nieuwbouw 

van een woning aan Mijndensedijk 45 te Nieuwersluis geen nadelige effecten oplevert voor Natura 2000-

gebieden in de omgeving.  

 

In de nabije omgeving ligt het natuurgebied Oostelijke Vechtplassen op ca. 1 km afstand. Op 8 km is 

het gebied Botshol gelegen. Er is door middel van de Aeriuscalculator bepaald of de stikstofdepositie 

op deze Natura 2000-gebieden of verder gelegen gebieden hoger is dan de maximaal toegestane 

waarde van 0,00 mol/ha/j.  

 

Voor het invoeren van de gegevens is uitgegaan van de sloop van een tot woning verbouwde 

opslagschuur en de nieuwbouw van één woning. Er is gerekend met het extra verkeer naar de 

bouwplaats voor personeel en materiaal. Ook is het gebruik van een hijskraan en 

laadschop/graafmachine op de bouwplaats meegerekend. Daarnaast is het verkeer in de gebruiksfase 

meegerekend omdat een nieuwe woonbestemming betreft. De berekening heeft geen 

depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr. 

 

De conclusie is dat voor alle onderdelen de activiteit niet leidt tot een toename van stikstof op de meest 

nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Er is voor het plan dan ook geen vergunning in het kader van de 

Wet natuurbescherming noodzakelijk en de Wet natuurbescherming vormt geen belemmering voor de 

uitvoering en exploitatie van het plan. 

 

De pdf en GML-bestanden van de berekeningen zijn bij deze notitie apart bijgevoegd. Het GML bestand 

kan het bevoegd gezag importeren in de Aeriuscalculator om de berekening te controleren. 
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Aeriusberekening Bouw woning Mijndensedijk 45 te Nieuwersluis 

5 Bijlagen 
 

1. PDF: AERIUS_bijlage_20201217152300_RWLnFW4bFykH 

 

Separate bijlage: 

2. GML: AERIUS_20201217152401_0_Situatie1.gml 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RWLnFW4bFykH (17 december 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Plannen-Makers Mijndensedijk 45, 3631NN Nieuwersluis

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Bouw woning Mijndensedijk RWLnFW4bFykH

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

17 december 2020, 15:23 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 18,35 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

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

Toelichting Sloop en bouw woning

RWLnFW4bFykH (17 december 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bouwverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Bouwmaterieel
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 18,27 kg/j

Woonverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

RWLnFW4bFykH (17 december 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bouwverkeer
Locatie (X,Y) 129574, 467627
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 200,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

80,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 30,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Bouwmaterieel
Locatie (X,Y) 129604, 467640
NOx 18,27 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Hijskraan 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

10,35 kg/j
< 1 kg/j

AFW Laadschop 4,0 4,0 0,0 NOx
NH3

7,92 kg/j
< 1 kg/j

RWLnFW4bFykH (17 december 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam Woonverkeer
Locatie (X,Y) 129573, 467628
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 8,2 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RWLnFW4bFykH (17 december 2020)Resultaten Situatie 1

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

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201216_c759386971

Database versie 2020_20201216_c759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RWLnFW4bFykH (17 december 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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1. INLEIDING 

 

 

In opdracht van de Plannen-Makers heeft Inventerra in de periode december 2019 tot februari 2020 een 

verkennend en aanvullend bodemonderzoek conform de NEN 5740 verricht op de locatie aan de 

Mijndensedijk 45 te Nieuwersluis. 

 

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen bestemmingswijziging van de locatie en 

geplande nieuwbouw van een woning. In verband hiermee is inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van 

de bodem vereist. Het doel van het uitvoeren van dit bodemonderzoek is het vaststellen van de huidige 

bodemkwaliteit en of deze bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor het huidige en toekomstige 

gebruik. 

 

Onderhavig onderzoek is uitgevoerd conform de werkwijze volgens de NEN 5725:2017 (Strategie voor het 

uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek) en de NEN 5740 (Strategie voor het uitvoeren van een 

verkennend bodemonderzoek). 

 

Kwaliteit 

Inventerra is door Normec Certifications gecertificeerd voor de BRL SIKB 2000, protocol 2001, 2002 en 

2018 (certificaatnummer EC-SIK-20241) en de BRL SIKB 6000, protocol 6001 en 6002 (certificaatnummer 

EC-SIK-60009) en is tevens door TÜV Nederland gecertificeerd voor de algemene kwaliteitsnorm NEN-EN-

ISO 9001. 

 

De genoemde beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is onderdeel van een certificatiesysteem voor het gehele 

proces van veldwerk bij milieuhygiënisch onderzoek, inclusief alle secundaire processen, dat begint bij de 

acceptatie van het veldwerk en dat eindigt bij de overdracht van veldgegevens en monsters, inclusief de 

daarbij horende veldwerkrapportage, aan de opdrachtgever. 

 

Op dit bodemonderzoek zijn de volgende protocollen, behorende bij de BRL SIKB 2000, van toepassing: 

☒ 2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 

grondmonsters en waterpassen. 

☒ 2002 – Het nemen van watermonsters. 

☐ 2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem. 

 

De beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is niet van toepassing op: 

• de processen vóór het veldwerk, zoals vraagstelling, gegevens verzamelen en onderzoeksvoorstel; 

• de processen ná het veldwerk, zoals laboratoriumanalyses, interpretatie van analyse- en 

veldwerkresultaten en advies; 

• veldwerk anders dan middels de technieken boringen, steken en graven van sleuven, inclusief alle 

veldwerk dat volgt op deze technieken zoals plaatsen van peilbuizen of bemonsteren van peilbuizen; 

• de monsterneming in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. 

 

Inventerra verklaart hierbij geen organisatorische, financiële of juridische binding te hebben met de 

opdrachtgever en/of de onderhavige onderzoekslocatie en verklaart daarmee te voldoen aan de vereisten 

zoals gesteld in Kwalibo (Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer). 
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2. MILIEUHYGIËNISCH VOORONDERZOEK NEN 5725 

 

 

2.1 Algemeen 

 

Om inzicht te krijgen over de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen wordt relevante informatie 

over de onderzoekslocatie en eventueel de beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld, 

geanalyseerd en geïnterpreteerd. De te verzamelen informatie is afhankelijk van de aanleiding en het doel 

van het vooronderzoek. De aanleiding voor het navolgend beschreven vooronderzoek is het opstellen van 

een hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van het uit te voeren bodemonderzoek (aanleiding A 

uit de NEN 5725:2017). 

 

Ten behoeve hiervan dient in ieder geval informatie te worden verzameld over: 

• Bodemopbouw en geohydrologie, inclusief informatie over de verwachte aan- of afwezigheid van 

antropogene lagen in de bodem; 

• Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit op basis van de bodemkwaliteitskaart, reeds uitgevoerde 

bodemonderzoeken en of mogelijk sprake kan zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging; 

• Gebruik en beïnvloeding van de locatie, verdachte situaties, asbest, activiteiten en/of ongewone 

voorvallen, op basis van het voormalige en huidige gebruik. 

 

Voor het verzamelen van de benodigde informatie kunnen meerdere informatiebronnen worden 

geraadpleegd, zoals: 

• Informatie/interview(s) eigenaar en/of opdrachtgever 

• Archieven gemeente, milieudienst en/of provincie 

• Online bronnen zoals Bodemloket.nl en Topotijdreis.nl 

• Bodemkwaliteitskaarten 

• Topografische kaarten 

• Geohydrologische kaarten 

 

Verder dient een terreinverkenning te worden uitgevoerd. Deze kan eventueel meteen voorafgaand aan de 

uitvoering van het veldwerk worden uitgevoerd. 

 

Vermeld dient te worden dat de verantwoordelijkheid voor de resultaten van onderhavig onderzoek wordt 

beperkt tot de aan deze resultaten ten grondslag liggende en op het moment van onderzoek ter beschikking 

staande gegevens, alsmede de bij de terreininspectie(s) ter plaatse van de onderzoekslocatie 

geconstateerde situatie. 

 
2.2 Verzamelde informatie vooronderzoek 

 

In de navolgende tabel is de tijdens het vooronderzoek verzamelde relevante informatie weergegeven. 
 
Tabel 1 Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek 

Gegevens onderzoekslocatie 

Adres Mijndensedijk 45 te Nieuwersluis 

Kadaster Loenen, sectie D, nr. 1835 (ged.) 

XY-coördinaten X: 129.386     Y: 467.645 

Begrenzing 

onderzoekslocatie 

De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. 

De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt 5.000 – 7.000 m². 

Huidig gebruik Woning met tuin 

Toekomstig gebruik Gepland is de wijziging van de bestemming en nieuwbouw van de woning op een ander 

deel van het perceel (nader te bepalen). 

Omgeving De locatie wordt omringd door agrarische percelen. Westelijk bevindt zich de openbare 

weg (Mijndensedijk). Zuidelijk zijn een watergang en gemaal aanwezig. 
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Vervolg tabel 1 Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek 

Overige informatie vooronderzoek 

Informatie eigenaar / 

opdrachtgever 

Geen bijzonderheden 

Terreinverkenning Het terrein betreft een woning met een grote tuin en een stuk grasland. De oprit is 

verhard met rood grind. 

Bij de terreininspectie is aandacht besteed aan het voorkomen van verdachte punten, 

zoals brandplaatsen, terreinophogingen of verzakkingen, aanwezigheid van puin op de 

bodem en de aanwezigheid van asbestverdachte bouw- en/of verhardingsmaterialen. 

Voornoemde aspecten zijn niet waargenomen. 

Kaartmateriaal 

 

• BAG-viewer: De woning dateert uit 1926. 

• Topotijdreis: De locatie was tot 1947 onbebouwd en in gebruik als weiland. Daarna 

is de woning op kaarten aangegeven. Voor zover te herleiden zijn er geen kassen 

of boomgaarden aanwezig geweest op de onderzoekslocatie. Tevens zijn er geen 

sloten gedempt. 

Omgevingsrapport Regio 

Utrecht (ODRU) en RUD 

Utrecht 

Bij de omgevingsdienst en RUD is geen relevante informatie bekend. 

Bodemloket.nl Geen informatie 

Bodemkwaliteitskaart De verwachte ontgravingsklasse van de bovengrond is “Industrie”, de ontgravingsklasse 

van de ondergrond is “Wonen”. 

Geohydrologie 

(DinoLoket en 

Grondwaterkaarten TNO) 

Holocene deklaag, bestaande uit zandige, kleiige en/of venige afzettingen: tot ca. 6 m-

mv 

Watervoerend pakket, bestaande uit zandige afzettingen van de Formaties van Boxtel, 

Kreftenheye en Urk: dikte circa 32 meter 

Stromingsrichting van het freatisch grondwater: beïnvloed door lokale factoren 

Stromingsrichting grondwater in eerste watervoerend pakket: westelijk 

 

In bijlage 1 zijn de kadastrale informatie, foto’s, gemaakt tijdens de terreininspectie, en de situatietekening 

bijgevoegd. In bijlage 5 zijn relevante gegevens van het vooronderzoek opgenomen. 

 
2.3 Hypothese 

 
Ten behoeve van het opstellen van de onderzoekshypothese(s) dienen de volgende onderzoeksvragen te 

worden beantwoord: 

 

Wat is de afbakening van de onderzoekslocatie? 

De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven op de situatietekening in bijlage 1. 

 

Is sprake van bodemvreemde lagen en waar bevinden deze zich? 

Er is op grond van het vooronderzoek geen aanleiding om te verwachten dat sprake is van bodemvreemde 

lagen, met uitzondering van grind ter plaatse van de oprit. 

 

Is de bodem asbestverdacht? 

De bodem is op basis van het vooronderzoek niet verdacht voor een verontreiniging met asbest. 

 

Welke kwaliteitsklasse is toegekend aan de bodem in de bodemkwaliteitskaart en welke lagen 

zijn daarbij te onderscheiden? 

De verwachte ontgravingsklasse van de bovengrond is “Industrie”, de ontgravingsklasse van de ondergrond 

is “Wonen”. 
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Is er sprake van beïnvloeding vanuit de omgeving van de bodemkwaliteit of de kwaliteit van het 

grondwater? 

Er wordt niet verwacht dat eventuele activiteiten op de omliggende percelen de bodemkwaliteit op het 

onderzoeksterrein negatief hebben beïnvloed. 

 

Is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem afdoende bekend of is bodemonderzoek 

noodzakelijk? 

Er is op de locatie nog geen bodemonderzoek uitgevoerd; derhalve is de uitvoering van bodemonderzoek 

nodig. 

 

Wordt op de locatie of een deel daarvan (een geval van ernstige) bodemverontreiniging 

vermoed? 

Op grond van de bodemkwaliteitskaart dient rekening gehouden met verontreinigingen tot klasse 

“Industrie”. 

 

Is er sprake van potentiële bronnen van bodemverontreiniging, waar liggen ze en wat zijn 

verdachte parameters? 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen potentiële bronnen van bodemverontreiniging bekend. 

 

Welke hypothese en strategie zijn van toepassing bij de uitvoering van bodemonderzoek? 

Er wordt er vanuit gegaan dat sprake is van een onverdachte locatie, derhalve is de onderzoeksstrategie 

voor een ‘onverdachte niet-lijnvormige locatie’ (ONV-NL, NEN 5740) van toepassing. 



 

 

 

 

 Verkennend en aanvullend bodemonderzoek Mijndensedijk 45 te Nieuwersluis pag. 5 van 10  

 19-2402-R01AvH     

 

3. OPZET, UITVOERING EN RESULTATEN VERKENNEND BODEMONDERZOEK NEN 5740 

 

 

3.1 Onderzoeksopzet 

 

Op basis van de in het vorige hoofdstuk geformuleerde hypothese en onderzoeksstrategie dienen de in 

onderstaande tabel aangegeven werkzaamheden en analyses minimaal te worden verricht. 

 
Tabel 2 Veldwerkzaamheden en analyses 

Locatie Strategie Veldwerk Analyses 

   boringen peilbuizen bg og gw 

Oppervlakte 

5.000 – 7.000 m2 

ONV-NL 12x 0,5 m-mv 

3x 2,0 m-mv 

1x 2x NENG 2x NENG 1x NENW 

Verklaring tabel: 

m-mv: meter-maaiveld bg: bovengrond og: ondergrond gw: grondwater 

NENG : standaard pakket grond (droge stofgehalte, organisch stof- en lutumgehalte, 9 zware metalen (barium, cadmium, 

kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), 

polychloorbifenylen (PCB), minerale olie) 

NENW : standaard pakket grondwater (9 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 

zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen), 

vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCl, 11 stuks), minerale olie) 

 

Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in en op de bodem beperkt zich tot het doen van 

waarnemingen tijdens de terreininspectie en tijdens het boren. Dit asbestonderzoek is indicatief. Specifiek 

onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in grond en/of puin, conform de NEN 5707/5897, maakt geen 

onderdeel uit van dit bodemonderzoek. 

 

Vanwege het aantreffen van een sterk verhoogd gehalte aan zware metalen en PAK bij de boring direct 

achter de woning is aansluitend aanvullend onderzoek uitgevoerd. Hiertoe zijn aanvullende boringen en 

analyses uitgevoerd om de horizontale en verticale omvang van de verontreiniging in kaart te brengen. 

 

3.2 Uitvoering veldwerk 

 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen 2001 

en 2002. De veldwerkzaamheden voor het verkennend bodemonderzoek in het kader van protocol 2001 

en 2002 zijn uitbesteed aan S&R milieuadvies B.V. te Ridderkerk. De uitvoerend veldmedewerkers van S&R 

milieuadvies B.V., dhr. G.J. Peeters (protocol 2001) en de heer A.C. Vermaat (protocol 2002), zijn in dit 

kader geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving onder certificaatnr. EC-SIK-20318. De 

veldwerkzaamheden in het kader van protocol 2001 voor het aanvullend onderzoek zijn uitgevoerd door 

dhr. P. van Achterberg van Inventerra B.V., in dit kader geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving. 

 

Op 9 december 2019 zijn voor het verkennend bodemonderzoek in totaal 20 boringen (boringen 01 t/m 16 

en 101 t/m 104) geplaatst. De boringen 101 t/m 104 zijn gesitueerd ter plaatse van de oprit en gestaakt 

op een ondoordringbare harde grindlaag, met mogelijk een onderliggende bestrating. De boringen 01 t/m 

16, variëren in diepte van 1,0 – 2,0 m-mv. Boring 01, direct achter de woning, is afgewerkt met een 

peilbuis ten behoeve van het grondwateronderzoek. Op 12 februari 2020 zijn voor het aanvullend 

bodemonderzoek in totaal 12 boringen (boringen 201 t/m 212) uitgevoerd, tot een diepte van variërend 

van 2,0 tot 3,0 m-mv. De situering van de boringen en de peilbuis en enkele overzichtsfoto’s zijn 

weergegeven in bijlage 1.2 en 1.3. 

 

Het omhoog gebrachte bodemmateriaal is ter plaatse zintuiglijk beoordeeld, de vrijgekomen grond is 

geclassificeerd en bodemvreemde elementen en waarneembare afwijkingen (zoals kleur, geur, 

bijmengingen, verontreinigingen) zijn beschreven in boorprofielen, welke in bijlage 2 zijn bijgevoegd. Bij 

iedere boring zijn monsters genomen van de te onderscheiden bodemlagen. 
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De bodem op de locatie bestaat overwegend uit een circa 1 meter dikke kleilaag met daaronder veen. Rond 

de woning wordt tevens (opgebracht) zand aangetroffen. Bij de boringen 03 en 04 zijn in de ondergrond 

bijmengingen met sporen baksteen aangetroffen. Het grondwater bevond zich tijdens het veldwerk op een 

diepte van 0,5 à 0,7 m-mv. In en op de bodem is geen asbestverdacht (plaat)materiaal waargenomen; 

onder asbestverdacht (plaat)materiaal wordt materiaal verstaan dat op basis van voorkennis en/of een 

visuele beoordeling een hoeveelheid asbest zou kunnen bevatten. Een bijmenging met baksteen is conform 

de norm niet verdacht voor asbest. 

 
Het grondwater uit de geplaatste peilbuis 01 is op 16 december 2019 door dhr. A.C. Vermaat van S&R 

milieuadvies B.V. zorgvuldig afgepompt en bemonsterd. De resultaten van de veldmetingen en eventuele 

bijzonderheden zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Tabel 3 Resultaten veldmetingen en waarnemingen tijdens monstername grondwater 

Peilbuis 
Filterstelling 

(m-mv) 

Grondwaterstand  

(m-mv) 
pH 

EGV 

(µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU)* 
Bijzonderheden 

01 1,00 - 2,00 0,44 6,4 760 97 - 

Verklaring tabel: pH: zuurgraad EGV: elektrisch geleidend vermogen 

*: Bij een NTU >10 dient het grondwater als troebel te worden beschouwd 

 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen van de proceseisen 

opgetreden. 

 

3.3 Uitvoering chemisch-analytisch onderzoek 

 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de geanalyseerde grond- en grondwatermonsters 

en de uitgevoerde analyses. 

 
Tabel 4 Overzicht grond- en grondwatermonsters 

Grond 
Boring met traject 

 (m-mv) 
Analyse Toelichting 

MM1 

01 (0,00 - 0,50) 

06 (0,00 - 0,50) 

15 (0,00 - 0,40) 

16 (0,00 - 0,50) 

NENG zandige bovengrond 

MM2 

02 (0,11 - 0,50) 

03 (0,00 - 0,50) 

05 (0,00 - 0,50) 

07 (0,00 - 0,50) 

08 (0,00 - 0,50) 

NENG kleiige bovengrond 

MM3 

09 (0,00 - 0,50) 

10 (0,00 - 0,50) 

11 (0,00 - 0,50) 

12 (0,00 - 0,50) 

13 (0,00 - 0,50) 

14 (0,00 - 0,50) 

NENG kleiige bovengrond 

MM4 
01 (0,50 - 1,00) 

01 (1,00 - 1,50) 
NENG zandige ondergrond 

MM5 

03 (0,50 - 1,00) 

03 (1,00 - 1,40) 

04 (0,50 - 1,00) 

NENG kleiige ondergrond 

201-4 201 (1,50 - 2,00) ZP verticale afperking 

202-2 202 (0,50 - 1,00) ZP horizontale afperking, onder vloer van de woning 

202-3 202 (1,00 - 1,50) ZP horizontale afperking, onder vloer van de woning 

203-2 203 (0,50 - 1,00) ZP horizontale afperking 

203-3 203 (1,00 - 1,50) ZP horizontale afperking 

204-2 204 (0,50 - 1,00) ZP horizontale afperking 
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Vervolg tabel 4 Overzicht grond- en grondwatermonsters 

Grond 
Boring met traject 

 (m-mv) 
Analyse Toelichting 

204-3 204 (1,00 - 1,50) ZP horizontale afperking 

205-2 205 (0,50 - 1,00) ZP horizontale afperking 

205-3 205 (1,00 - 1,50) ZP horizontale afperking 

Grondwater Filterstelling (m-mv) Analyse Toelichting 

01-1-1 1,00 - 2,00 NENW - 

Verklaring tabel: 

ZP :  9 zware metalen, PAK, organische stof en lutum 

NENG :  standaard pakket grond (9 zware metalen, PAK, PCB en minerale olie), organische stof en lutum 

NENW :  standaard pakket grondwater (9 zware metalen, vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen en 

minerale olie) 

 

In navolgende tabel is de interpretatie van de toetsing van de analyseresultaten van de geanalyseerde 

grond- en grondwatermonsters weergegeven. Daarbij zijn alleen de parameters vermeld die verhoogd zijn 

ten opzichte van de achtergrond- c.q. streefwaarde(n). De analysecertificaten zijn bijgevoegd in bijlage 3. 

In bijlage 4 is het wettelijk toetsingskader beschreven en is de uitgebreide toetsing van de 

analyseresultaten bijgevoegd. 

 
Tabel 5 Overschrijdingstabel grond- en grondwatermonsters 

Grond Traject (m-mv) > AW > T > I 

MM1 0,00 - 0,50 

Kwik (0,01) 

Lood (0,08) 

PAK (0,02) 

- - 

MM2 0,00 - 0,50 

Zink (0,09) 

Kwik (0,01) 

Lood (0,11) 

- - 

MM3 0,00 - 0,50 

Zink (0,05) 

Kwik (-) 

Lood (0,13) 

- - 

MM4 0,50 - 1,50 

Minerale olie (0,04) 

Kobalt (0,02) 

Molybdeen (-) 

Kwik (0,04) 

Zink (0,84) 

Koper (2,42) 

Lood (1,06) 

PAK (1,21) 

MM5 0,50 - 1,40 

Koper (0,01) 

Zink (0,01) 

Kwik (-) 

Lood (0,17) 

- - 

201-4 1,50 - 2,00 - - - 

202-2 0,50 - 1,00 - - - 

202-3 1,00 - 1,50 

Kobalt (0,02) 

Nikkel (0,29) 

Molybdeen (0,01) 

- - 

203-2 0,50 - 1,00 

Kobalt (-) 

Kwik (-) 

PAK (0,06) 

- - 

203-3 1,00 - 1,50 

Koper (0,3) 

Zink (0,33) 

Kwik (0,01) 

Lood (0,28) 

PAK (0,48) 

- - 

204-2 0,50 - 1,00 - - - 

204-3 1,00 - 1,50 - - - 
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Vervolg tabel 5 Overschrijdingstabel grond- en grondwatermonsters 

Grond Traject (m-mv) > AW > T > I 

205-2 0,50 - 1,00 

Koper (0,04) 

Zink (0,1) 

Molybdeen (0,01) 

Cadmium (-) 

Kwik (0,01) 

Lood (0,2) 

PAK (0,02) 

- - 

205-3 1,00 - 1,50 

Molybdeen (0,01) 

Kwik (-) 

Lood (0,12) 

- - 

Grondwater Filterstelling (m-mv) > S > T > I 

01-1-1 1,00 - 2,00 
Barium (0,23) 

Naftaleen (-) 
- - 

Verklaring tabel: 

> AW : overschrijding achtergrondwaarde(n) 

> S : overschrijding streefwaarde(n) 

> T : overschrijding voormalige tussenwaarde(n) 

> I : overschrijding interventiewaarde(n) 

-  : geen overschrijding 

(getal)  : verontreinigingsfactor t.o.v. de interventiewaarde (interventiewaarde is factor 1) 

(-)  : verontreinigingsfactor is kleiner dan 0,01 

 

Opmerkingen: 

Op een analysecertificaat is een overschrijding van de conserveringstermijn voor minerale olie (GC) 

(Voorbehandeling) vastgesteld. Een overschrijding van de conserveringstermijn is een kritische afwijking 

op de BRL, omdat hierdoor de betrouwbaarheid van de resultaten mogelijk beïnvloed is. Het betreft het 

volgende analysecertificaat: 

Certificaat 2019185127: mengmonster MM4. 

 

De oorzaak voor de overschrijding van de conserveringstermijn voor minerale olie is gelegen in het feit dat 

deze analyse later in behandeling is genomen. 

 

Omdat de monsters tijdens het veldwerk, het transport en bij het laboratorium onder strenge condities 

gekoeld en opgeslagen zijn, wordt een eventuele beïnvloeding van de monsters en daarmee de 

analyseresultaten minimaal geacht. 
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4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

 

In opdracht van de Plannen-Makers heeft Inventerra in de periode december 2019 tot februari 2020 een 

verkennend en aanvullend bodemonderzoek conform de NEN 5740 verricht op de locatie aan de 

Mijndensedijk 45 te Nieuwersluis. Op de onderzoekslocatie, met een oppervlakte van ca. 5.000 tot 7.000 

m2, is een woning met tuin aanwezig. 

 

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen bestemmingswijziging van de locatie en 

geplande nieuwbouw van een woning. In verband hiermee is inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van 

de bodem vereist. Het doel van het uitvoeren van dit bodemonderzoek is het vaststellen van de huidige 

bodemkwaliteit en of deze bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor het huidige en toekomstige 

gebruik. 

 

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek is een hypothese opgesteld met betrekking tot een mogelijke 

verontreinigingssituatie in de bodem, namelijk onverdacht voor bodemverontreiniging. 

 

Uit de resultaten van het verkennend en aanvullend bodemonderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 

• In de zandige bovengrond (MM1) zijn lichte verontreinigingen aangetoond met zink, kwik, lood en PAK. 

• In de kleiige bovengrond (MM2 en MM3) zijn lichte verontreinigingen aangetoond met lood, zink en 

kwik. 

• De zandige ondergrond bij boring 01 direct achter de woning (MM4) is sterk verontreinigd met koper, 

lood en PAK, matig verontreinigd met zink en licht verontreinigd met minerale olie en enkele overige 

zware metalen. 

• De kleiige ondergrond (MM5) is licht verontreinigd met enkele zware metalen. 

• Bij het uitgevoerde aanvullend (inkaderend) onderzoek ter plaatse van en rondom boring 01 zijn zowel 

verticaal als horizontaal ten hoogste lichte verontreinigingen met zware metalen en/of PAK 

vastgesteld. 

• In het grondwater op de onderzoekslocatie (peilbuis 01) zijn licht verhoogde concentraties barium en 

naftaleen aangetoond. 

 

Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek dient de hypothese ‘onverdacht voor verontreiniging’ 

verworpen te worden, vanwege de aangetoonde verhoogde gehalten in de grond en in het grondwater. 

 

De licht verhoogde concentratie barium in het grondwater wordt als een natuurlijk verhoogde 

achtergrondwaarde beschouwd. 

 

Ten aanzien van de matig tot sterke verontreiniging met PAK en zware metalen in de ondergrond ter plaatse 

van boring 01 kan geconcludeerd worden dat sprake is van een “spot” met een beperkte omvang, aangezien 

bij het inkaderend onderzoek zowel verticaal als horizontaal geen sterke verontreiniging meer is 

vastgesteld. De oorzaak van de verontreiniging is niet bekend. 

 

De aangetoonde verhoogde gehalten in de overige mengmonsters zijn zodanig licht verhoogd dat 

aanvullend onderzoek (eventueel op basis van een aangepaste onderzoeksstrategie) of nadere maatregelen 

ons inziens niet noodzakelijk worden geacht. De gemeten gehalten komen overeen met de verwachting op 

basis van de bodemkwaliteitskaart, te weten “Industrie”. 

 

Vanuit milieuhygiënisch oogpunt is het terrein geschikt voor de huidige en de toekomstige bestemming. 
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Dit onderzoek is onder Kwalibo (een onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit) uitgevoerd. Het betreft 

echter géén partijkeuring. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de locatie kan er sprake zijn 

van beperkingen in de hergebruiksmogelijkheden en/of van verwerkingskosten. Ook kan door derden, 

ongeacht de resultaten van dit bodemonderzoek, een keuring van de af te voeren partij verlangd worden. 

Bij graafwerkzaamheden in de grond dient rekening gehouden te worden met eventueel te treffen 

veiligheidsmaatregelen conform de CROW-publicatie 400. Voor verdere informatie hierover kunt u zich tot 

Inventerra wenden. Eventueel vrijkomende sterk verontreinigde grond is in geen geval herbruikbaar. 
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Bijlage 1 Weergave onderzoekslocatie 

  



 

Bijlage 1.1 Kadastrale gegevens en omgevingskaart 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 19-2434
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Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 2 december 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1597&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=570&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1851&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1765&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1747&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1755&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1723&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1181&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1852&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1859&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1725&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1742&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1849&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1754&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1370&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1764&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1863&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1911&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1746&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1535&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1522&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1848&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1872&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1847&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1748&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1864&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1760&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1164&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=569&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1667&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1677&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=B&perceelnummer=1943&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1835&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=572&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1741&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1910&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1707&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1679&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1680&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1744&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1814&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1766&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1860&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1706&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1813&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1812&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1767&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=609&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=LNN00&sectie=D&perceelnummer=1788&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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Omgevingskaart Klantreferentie: 19-2434

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Loenen D 1835
Mijndensedijk 45, Nieuwersluis
CC-BY Kadaster.



 

Bijlage 1.2 Situatietekening 
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Bijlage 2 Boorprofielen 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de mate van bijmenging met bijzondere bestanddelen 

worden de volgende gradaties en percentages gehanteerd: 

• Sporen <1% 

• Zwak <5% 

• Matig 5 – 15% 

• Sterk 15 – 50% 

• Uiterst 50 – 80% 

• Volledig >80% 

 



Projectnummer: 19-2402

Projectnaam: Mijndensedijk, Nieuwersluis

Boring: 01

X (RD): 129612,16

Y (RD): 467637,64

Datum plaatsing: 9-12-2019

Boormeester: G.J. Peeters

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
bruin, Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, brokken
klei, geen olie-water reactie, bruin,
Edelmanboor

-100

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, geen olie-water reactie,
bruinzwart, Edelmanboor

-150

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water
reactie, bruin, Edelmanboor

-200

Boring: 02

X (RD): 129602,91

Y (RD): 467652,87

Datum plaatsing: 9-12-2019

GWS (cm-mv): 70

Boormeester: G.J. Peeters

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

0

Edelmanboor, klinker-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, beigegeel,
Edelmanboor

-11

Klei, zwak zandig, geen olie-water
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

-140

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water
reactie, bruin, Edelmanboor

-200

Boring: 03

X (RD): 129566,37

Y (RD): 467624,41

Datum plaatsing: 9-12-2019

Boormeester: G.J. Peeters

0

50

100

150

200

1

2

3

4

groenstrook0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, bruin,
Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
sporen baksteen, antropogeen,
geen olie-water reactie, bruingrijs,
Edelmanboor

-140

Klei, zwak zandig, geen olie-water
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 04

X (RD): 129548,94

Y (RD): 467629,13

Datum plaatsing: 9-12-2019

Boormeester: G.J. Peeters

0

50

100

1

2

groenstrook0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, bruin,
Edelmanboor

-50

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
sporen baksteen, antropogeen,
geen olie-water reactie, bruingrijs,
Edelmanboor

-100



Projectnummer: 19-2402

Projectnaam: Mijndensedijk, Nieuwersluis

Boring: 05

X (RD): 129569,42

Y (RD): 467640,58

Datum plaatsing: 9-12-2019

Boormeester: G.J. Peeters

0

50

100

1

2

bosgrond0

Klei, sterk zandig, matig humeus,
zwak wortelhoudend, geen
olie-water reactie, bruin,
Edelmanboor

-100

Boring: 06

X (RD): 129595,67

Y (RD): 467647,30

Datum plaatsing: 9-12-2019

GWS (cm-mv): 50

Boormeester: G.J. Peeters

0

50

100

1

2

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
bruin, Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, sporen roest,
geen olie-water reactie, bruingrijs,
Edelmanboor

-100

Boring: 07

X (RD): 129587,48

Y (RD): 467661,79

Datum plaatsing: 9-12-2019

Boormeester: G.J. Peeters

0

50

100

1

2

bosgrond0

Klei, sterk zandig, matig humeus,
zwak wortelhoudend, geen
olie-water reactie, bruin,
Edelmanboor

-100

Boring: 08

X (RD): 129609,10

Y (RD): 467673,55

Datum plaatsing: 9-12-2019

Boormeester: G.J. Peeters

0

50

100

1

2

bosgrond0

Klei, sterk zandig, matig humeus,
zwak wortelhoudend, geen
olie-water reactie, bruin,
Edelmanboor

-100



Projectnummer: 19-2402

Projectnaam: Mijndensedijk, Nieuwersluis

Boring: 09

X (RD): 129633,26

Y (RD): 467671,45

Datum plaatsing: 9-12-2019

GWS (cm-mv): 50

Boormeester: G.J. Peeters

0

50

100

1

2

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, bruin,
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen
roest, geen olie-water reactie,
bruinbeige, Edelmanboor

-100

Boring: 10

X (RD): 129647,54

Y (RD): 467652,13

Datum plaatsing: 9-12-2019

GWS (cm-mv): 50

Boormeester: G.J. Peeters

0

50

100

1

2

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, bruin,
Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, sporen roest,
geen olie-water reactie, bruingrijs,
Edelmanboor

-100

Boring: 11

X (RD): 129670,64

Y (RD): 467664,31

Datum plaatsing: 9-12-2019

GWS (cm-mv): 50

Boormeester: G.J. Peeters

0

50

100

1

2

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, bruin,
Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, sporen roest,
geen olie-water reactie, bruingrijs,
Edelmanboor

-100

Boring: 12

X (RD): 129657,83

Y (RD): 467634,91

Datum plaatsing: 9-12-2019

GWS (cm-mv): 50

Boormeester: G.J. Peeters

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, bruin,
Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, sporen roest,
geen olie-water reactie, bruingrijs,
Edelmanboor

-100

Veen, sterk kleiïg, geen olie-water
reactie, bruingrijs, Edelmanboor

-200



Projectnummer: 19-2402

Projectnaam: Mijndensedijk, Nieuwersluis

Boring: 13

X (RD): 129673,99

Y (RD): 467618,32

Datum plaatsing: 9-12-2019

GWS (cm-mv): 50

Boormeester: G.J. Peeters

0

50

100

1

2

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, bruin,
Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, sporen roest,
geen olie-water reactie, bruingrijs,
Edelmanboor

-100

Boring: 14

X (RD): 129634,31

Y (RD): 467616,43

Datum plaatsing: 9-12-2019

GWS (cm-mv): 50

Boormeester: G.J. Peeters

0

50

100

1

2

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, bruin,
Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, sporen roest,
geen olie-water reactie, bruingrijs,
Edelmanboor

-100

Boring: 15

X (RD): 129625,91

Y (RD): 467634,39

Datum plaatsing: 9-12-2019

GWS (cm-mv): 50

Boormeester: G.J. Peeters

0

50

100

1

2

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
bruin, Edelmanboor

-40

Klei, zwak zandig, sporen roest,
geen olie-water reactie, bruingrijs,
Edelmanboor

-100

Boring: 16

X (RD): 129601,44

Y (RD): 467622,21

Datum plaatsing: 9-12-2019

GWS (cm-mv): 50

Boormeester: G.J. Peeters

0

50

100

1

2

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
bruin, Edelmanboor

-50

Klei, zwak zandig, sporen roest,
geen olie-water reactie, bruingrijs,
Edelmanboor

-100



Projectnummer: 19-2402

Projectnaam: Mijndensedijk, Nieuwersluis

Boring: 101

X (RD): 129599,03

Y (RD): 467640,79

Datum plaatsing: 10-12-2019

Boormeester: G.J. Peeters

0
grind0

Geen olie-water reactie, Schep,
Grindlaag

-30

Geen olie-water reactie, Schep,
Boring gestaakt

-31

Boring: 102

X (RD): 129581,60

Y (RD): 467629,34

Datum plaatsing: 10-12-2019

Boormeester: G.J. Peeters

0
grind0

Geen olie-water reactie,
Edelmanboor, Grindlaag

-10

Geen olie-water reactie,
Edelmanboor, Gestaakt vanwege
hardheid grindlaag

-11

Boring: 103

X (RD): 129565,11

Y (RD): 467626,61

Datum plaatsing: 10-12-2019

Boormeester: G.J. Peeters

0
grind0

Geen olie-water reactie,
Edelmanboor, Grindlaag

-10

Geen olie-water reactie,
Edelmanboor, Gestaakt vanwege
hardheid grindlaag

-11

Boring: 104

X (RD): 129550,09

Y (RD): 467627,15

Datum plaatsing: 10-12-2019

Boormeester: G.J. Peeters

0
grind0

Geen olie-water reactie,
Edelmanboor, Grindlaag

-10

Geen olie-water reactie,
Edelmanboor, Gestaakt vanwege
hardheid grindlaag

-11



Projectnummer: 19-2402

Projectnaam: Mijndensedijk, Nieuwersluis

Boring: 201

Datum plaatsing: 12-2-2020

GWS (cm-mv): 50

Boormeester: Peter van Achterberg

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, brokken
klei, neutraalbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, donker zwartbruin,
Edelmanboor

150

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin,
Edelmanboor

200

Veen, sterk kleiïg, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

300

Boring: 202

Datum plaatsing: 12-2-2020

GWS (cm-mv): 70

Boormeester: Peter van Achterberg

0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0

Edelmanboor10

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, Edelmanboor

40

Volledig beton, Edelmanboor,
Stootijzer

50

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Veen, sterk kleiïg, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

200

Boring: 203

Datum plaatsing: 12-2-2020

GWS (cm-mv): 50

Boormeester: Peter van Achterberg

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
brokken klei, neutraalbruin,
Edelmanboor

100

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Veen, sterk kleiïg, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

200

Boring: 204

Datum plaatsing: 12-2-2020

GWS (cm-mv): 50

Boormeester: Peter van Achterberg

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
humeus, zwak kleihoudend,
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, brokken klei,
neutraalbruin, Edelmanboor

100

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Veen, sterk kleiïg, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

200



Projectnummer: 19-2402

Projectnaam: Mijndensedijk, Nieuwersluis

Boring: 205

Datum plaatsing: 12-2-2020

GWS (cm-mv): 50

Boormeester: Peter van Achterberg

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, brokken
klei, neutraalbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
grindig, donker zwartbruin,
Edelmanboor

150

Veen, zwak kleiïg, donkerbruin,
Edelmanboor

200

Boring: 206

Datum plaatsing: 12-2-2020

GWS (cm-mv): 50

Boormeester: Peter van Achterberg

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
brokken klei, neutraalbruin,
Edelmanboor

100

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Veen, sterk kleiïg, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

200

Boring: 207

Datum plaatsing: 12-2-2020

GWS (cm-mv): 50

Boormeester: Peter van Achterberg

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
humeus, zwak kleihoudend,
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, brokken klei,
neutraalbruin, Edelmanboor

100

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Veen, sterk kleiïg, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

200

Boring: 208

Datum plaatsing: 12-2-2020

GWS (cm-mv): 50

Boormeester: Peter van Achterberg

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

50

Klei, zwak zandig, sporen roest,
neutraal bruingrijs, Edelmanboor

150

Veen, sterk kleiïg, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

200



Projectnummer: 19-2402

Projectnaam: Mijndensedijk, Nieuwersluis

Boring: 209

Datum plaatsing: 12-2-2020

GWS (cm-mv): 50

Boormeester: Peter van Achterberg

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
humeus, zwak kleihoudend,
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, brokken klei,
neutraalbruin, Edelmanboor

100

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Veen, sterk kleiïg, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

200

Boring: 210

Datum plaatsing: 12-2-2020

GWS (cm-mv): 50

Boormeester: Peter van Achterberg

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tuin0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, neutraalbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
brokken klei, neutraalbruin,
Edelmanboor

100

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Veen, sterk kleiïg, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

200

Boring: 211

Datum plaatsing: 12-2-2020

GWS (cm-mv): 70

Boormeester: Peter van Achterberg
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Baksteen/klinkerstraat
30

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
zwak baksteenhoudend,
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

100

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Veen, sterk kleiïg, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

200

Boring: 212

Datum plaatsing: 12-2-2020

GWS (cm-mv): 70

Boormeester: Peter van Achterberg
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Edelmanboor10

Baksteen/klinkerstraat
30

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
zwak baksteenhoudend,
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Klei, matig siltig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

100

Klei, zwak zandig, zwak humeus,
neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Veen, sterk kleiïg, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

200



 

Bijlage 3 Analysecertificaten 

 

 



T.a.v. Arjo van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ  HENDRIK-IDO-AMBACHT

Datum: 20-Dec-2019

Inventerra Milieuadviesbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Dec-2019

Mijndensedijk, Nieuwersluis

19-2402
2019185127/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Mijndensedijk, Nieuwersluis

1 2 3 4 5

1/2

19-2402

Analysecertificaat

20-Dec-2019/08:51

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

10-Dec-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019185127/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Uitgevoerd UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 77.1% (m/m) 75.2 65.3 63.2 86.7Droge stof

S 5.9% (m/m) ds 9.2 9.3 10.2 5.9Organische stof

93.5% (m/m) ds 89.6 89.1 89.5 92.6Gloeirest

S 8.3% (m/m) ds 17.7 22.5 5.0 21.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 50mg/kg ds 150 180 440 160Barium (Ba)

S 0.25mg/kg ds 0.39 0.49 0.49 0.33Cadmium (Cd)

S 3.3mg/kg ds 8.5 8.1 7.0 8.9Kobalt (Co)

S 25mg/kg ds 29 35 270 36Koper (Cu)

S 0.29mg/kg ds 0.33 0.26 1.3 0.24Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 2.1 <1.5Molybdeen (Mo)

S 7.2mg/kg ds 24 24 15 24Nikkel (Ni)

S 65mg/kg ds 92 110 430 120Lood (Pb)

S 74mg/kg ds 160 160 360 130Zink (Zn)

Minerale olie

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

<5.0mg/kg ds 7.1 <5.0 15 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 89 <5.0Minerale olie (C16-C21)

18mg/kg ds 13 14 190 <11Minerale olie (C21-C30)

9.9mg/kg ds 10 14 76 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 15 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 35 <35 370 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

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

1

2

3

4

5

MM1 (0-50)

MM2 (0-50)

MM3 (0-50)

MM4 (50-150)

MM5 (50-140) 11096679

11096678

11096677

11096676

11096675

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Dec-2019

09-Dec-2019

09-Dec-2019

09-Dec-2019

09-Dec-2019



Mijndensedijk, Nieuwersluis

1 2 3 4 5

2/2

19-2402

Analysecertificaat

20-Dec-2019/08:51

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

10-Dec-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019185127/1Certificaatnummer/Versie

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

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

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

S
1)1)

0.0012mg/kg ds <0.0010 0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S 0.0014mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

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

S
2)2)2)

0.0061mg/kg ds 0.0049 0.0052 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.52 <0.050Naftaleen

S 0.18mg/kg ds 0.072 0.070 9.6 0.053Fenanthreen

S 0.061mg/kg ds <0.050 <0.050 2.4 <0.050Anthraceen

S 0.46mg/kg ds 0.18 0.23 12 0.15Fluorantheen

S 0.27mg/kg ds 0.100 0.099 5.6 0.11Benzo(a)anthraceen

S 0.29mg/kg ds 0.13 0.15 5.5 0.12Chryseen

S 0.14mg/kg ds 0.060 0.070 2.1 0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.24mg/kg ds 0.089 0.075 4.7 0.076Benzo(a)pyreen

S 0.18mg/kg ds 0.079 0.083 2.9 0.067Benzo(ghi)peryleen

S 0.21mg/kg ds 0.091 0.096 3.2 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 2.1mg/kg ds 0.87 0.95 49 0.72PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

MM1 (0-50)

MM2 (0-50)

MM3 (0-50)

MM4 (50-150)

MM5 (50-140) 11096679

11096678

11096677

11096676

11096675

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Dec-2019

09-Dec-2019

09-Dec-2019

09-Dec-2019

09-Dec-2019

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019185127/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11096675 01  0  50 05378567041 MM1 (0-50)

 11096675 15  0  40 05378566981 MM1 (0-50)

 11096675 16  0  50 05378567091 MM1 (0-50)

 11096675 06  0  50 05378566951 MM1 (0-50)

 11096676 02  11  50 05378566881 MM2 (0-50)

 11096676 03  0  50 05378565521 MM2 (0-50)

 11096676 05  0  50 05378565641 MM2 (0-50)

 11096676 07  0  50 05378565701 MM2 (0-50)

 11096676 08  0  50 05378565681 MM2 (0-50)

 11096677 12  0  50 05378566851 MM3 (0-50)

 11096677 13  0  50 05378566811 MM3 (0-50)

 11096677 14  0  50 05378566801 MM3 (0-50)

 11096677 10  0  50 05378566771 MM3 (0-50)

 11096677 11  0  50 05378566701 MM3 (0-50)

 11096677 09  0  50 05378566741 MM3 (0-50)

 11096678 01  50  100 05378567032 MM4 (50-150)

 11096678 01  100  150 05378566923 MM4 (50-150)

 11096679 03  50  100 05378565742 MM5 (50-140)

 11096679 03  100  140 05378565473 MM5 (50-140)

 11096679 04  50  100 05378565732 MM5 (50-140)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019185127/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019185127/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

NEN-EN 16179VoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

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

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

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

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2019185127/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 11096678

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11096676
Certificate no.: 2019185127
Sample description.: MM2 (0-50)
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Minutes
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

pA

0

5000

10000

pA

0

5000

10000

C
10

C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21

C
21

-C
30

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40

Minutes
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

pA

0

500

1000

pA

0

500

1000

C
10 C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21 C
21

-C
30

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40

Minutes
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

pA

0

100

200

pA

0

100

200

C
10 C

10
-C

12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21 C

21
-C

30
C

30
-C

35

C
35

-C
40

C
40



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11096678
Certificate no.:2019185127
Sample description.: MM4 (50-150)
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T.a.v. Arjo van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ  HENDRIK-IDO-AMBACHT

Datum: 19-Feb-2020

Inventerra Milieuadviesbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-Feb-2020

Mijndensedijk, Nieuwersluis

19-2402
2020022864/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Mijndensedijk, Nieuwersluis

1 2 3 4 5
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19-2402

Analysecertificaat

19-Feb-2020/02:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

13-Feb-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020022864/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S % (m/m) 66.4 62.1 71.2Droge stof

S 32.1% (m/m) 34.6Droge stof

S 22.5% (m/m) ds 6.6 29.9 14.6 6.7Organische stof

74.5% (m/m) ds 89.8 68.1 84.1 92.7Gloeirest

S 42.2% (m/m) ds 51.6 28.5 18.2 8.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 200mg/kg ds 280 370 160 160Barium (Ba)

S 0.20mg/kg ds <0.20 0.28 <0.20 0.38Cadmium (Cd)

S 9.7mg/kg ds 12 21 12 5.3Kobalt (Co)

S 12mg/kg ds 37 23 26 56Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.12 0.088 0.28 0.44Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 2.9 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 41mg/kg ds 50 59 26 13Nikkel (Ni)

S 20mg/kg ds 29 25 43 140Lood (Pb)

S 61mg/kg ds 99 77 87 200Zink (Zn)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.079Naftaleen

S 0.082mg/kg ds <0.050 <0.050 1.2 4.0Fenanthreen

S 0.057mg/kg ds <0.050 <0.050 0.35 1.1Anthraceen

S 0.11mg/kg ds <0.050 <0.050 1.4 5.4Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.54 2.4Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.52 2.2Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.22 0.93Benzo(k)fluorantheen

S 0.079mg/kg ds <0.050 <0.050 0.51 2.0Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.28 0.92Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.32 1.2Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.54mg/kg ds 0.35 0.35 5.4 20PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

201-4 (150-200)

202-2 (50-100)

202-3 (100-150)

203-2 (50-100)

203-3 (100-150) 11200082

11200081

11200080

11200079

11200078

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

12-Feb-2020

12-Feb-2020

12-Feb-2020

12-Feb-2020

12-Feb-2020



Mijndensedijk, Nieuwersluis

6 7 8 9

2/2

19-2402

Analysecertificaat

19-Feb-2020/02:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

13-Feb-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020022864/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S % (m/m) 60.8Droge stof

S 34.7% (m/m) 31.7 32.1Droge stof

S 21.2% (m/m) ds 35.3 16.3 28.5Organische stof

75.0% (m/m) ds 61.1 81.4 69.8Gloeirest

S 54.2% (m/m) ds 51.6 32.0 24.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 430mg/kg ds 200 270 260Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.21 0.76 0.53Cadmium (Cd)

S 15mg/kg ds 12 13 12Kobalt (Co)

S 16mg/kg ds 13 56 40Koper (Cu)

S 0.093mg/kg ds 0.056 0.56 0.35Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 2.8 2.5Molybdeen (Mo)

S 48mg/kg ds 41 36 33Nikkel (Ni)

S 31mg/kg ds 22 170 130Lood (Pb)

S 70mg/kg ds 59 240 130Zink (Zn)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

S 0.076mg/kg ds 0.073 0.35 0.28Fenanthreen

S 0.11mg/kg ds 0.075 0.12 0.093Anthraceen

S 0.11mg/kg ds <0.050 0.77 0.60Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.42 0.28Benzo(a)anthraceen

S 0.096mg/kg ds <0.050 0.55 0.38Chryseen

S 0.054mg/kg ds <0.050 0.22 0.13Benzo(k)fluorantheen

S 0.085mg/kg ds <0.050 0.44 0.24Benzo(a)pyreen

S 0.058mg/kg ds <0.050 0.27 0.24Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.32 0.21Indeno(123-cd)pyreen

S 0.69mg/kg ds 0.43 3.5 2.5PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

8

9

204-2 (50-100)

204-3 (100-150)

205-2 (50-100)

205-3 (100-150) 11200086

11200085

11200084

11200083

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

12-Feb-2020

12-Feb-2020

12-Feb-2020

12-Feb-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020022864/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11200078 201  150  200 05379358264 201-4 (150-200)

 11200079 202  50  100 05379358212 202-2 (50-100)

 11200080 202  100  150 05379358143 202-3 (100-150)

 11200081 203  50  100 05379358122 203-2 (50-100)

 11200082 203  100  150 05379353823 203-3 (100-150)

 11200083 204  50  100 05379353712 204-2 (50-100)

 11200084 204  100  150 05379358073 204-3 (100-150)

 11200085 205  50  100 05379358052 205-2 (50-100)

 11200086 205  100  150 05379353853 205-3 (100-150)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020022864/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020022864/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

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

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

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

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

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. Arjo van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ  HENDRIK-IDO-AMBACHT

Datum: 20-Dec-2019

Inventerra Milieuadviesbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Dec-2019

Mijndensedijk, Nieuwersluis

19-2402
2019189372/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Mijndensedijk, Nieuwersluis

1

A.C. Vermaat 1/2

19-2402

Analysecertificaat

20-Dec-2019/11:48

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Dec-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019189372/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 180µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 36µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S 0.32µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 01-1-1 (100-200) 11110440

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Dec-2019



Mijndensedijk, Nieuwersluis

1

A.C. Vermaat 2/2

19-2402

Analysecertificaat

20-Dec-2019/11:48

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Dec-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019189372/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 01-1-1 (100-200) 11110440

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Dec-2019

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019189372/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11110440 01  100  200 G6744549G6744549C 01-1-1 (100-200)

 11110440 01  100  200 G6744544G67445447 01-1-1 (100-200)

 11110440 01  100  200 B1907451B1907451 01-1-1 (100-200)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019189372/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019189372/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage 4 Toetsingskader en toetsingswaarden 

 
Wettelijk toetsingskader 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn getoetst aan de door het Ministerie van VROM vastgestelde achtergrond- 

en interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor grond (AW2000) 

zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater 

zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering. 

 

Bij de toetsing van somparameters (o.a. xylenen en PCB) is het mogelijk dat de somparameter de betreffende achtergrond- c.q. 

streefwaarde overschrijdt. Indien echter de afzonderlijke parameters de detectielimiet niet overschrijden kan, op basis van artikel S.5 

van de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit, worden gesteld dat de somparameter aan de betreffende achtergrond- c.q. streefwaarde 

voldoet. 

 

Voor grond is in de Circulaire de norm voor barium tijdelijk buiten gebruik gesteld. Reden hiervoor is dat barium op basis van gegevens 

uit het hele land van nature in dermate verhoogde gehalten voorkomen, dat de huidige interventiewaarde wordt overschreden. De norm 

geldt echter wel wanneer sprake is van een bariumverontreiniging als gevolg van een antropogene bron. 

 

Achtergrondwaarde grond (AW2000), Streefwaarde grondwater 

Deze waarden geven het na te streven kwaliteitsniveau voor de bodem aan, waarbij nog sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Bij dit 

niveau zijn alle functionele eigenschappen voor mens, dier en plant aanwezig. Het uitgangspunt is dat bodems in relatief onbelaste 

gebieden in Nederland in overgrote meerderheid aan de achtergrondwaarden/streefwaarden moeten voldoen. Bij overschrijding van de 

achtergrondwaarde/streefwaarde kan worden gesproken over een verontreiniging.  

 

Interventiewaarde 

De interventiewaarde geeft aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen 

te worden verminderd. De waarden zijn voor een deel gebaseerd op studies naar de maximale hoeveelheid die de mens per dag in het 

lichaam mag opnemen zonder gezondheidseffecten te ondervinden. Voor een ander deel zijn deze waarden gebaseerd op de concentraties 

waarbij 50% van de (potentieel) aanwezige soorten planten en dieren en processen negatieve effecten kunnen ondervinden. De 

interventie(I)waarden worden gebruikt om te beoordelen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in 

de Wet Bodembescherming (Wbb). Het is overigens ook mogelijk dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging als de 

interventiewaarde niet wordt overschreden. 

 

Tussenwaarde 

De voormalige tussenwaarde (het gemiddelde van de achtergrondwaarde en interventiewaarde (I)) geeft het niveau van bodemkwaliteit 

aan, waarbij mogelijk sprake is van ernstige bedreiging of dreigende ernstige vermindering van de functionele eigenschappen die de 

bodem heeft voor mens, plant of dier. Hoewel de tussenwaarde geen wettelijke status heeft, wordt de tussenwaarde door veel bevoegde 

gezagen nog gehanteerd als criterium voor nader bodemonderzoek. 

 

Wanneer is bodemsanering noodzakelijk (ernst en spoed)? 

Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging (veroorzaakt na 1 januari 1987) dienen conform de zorgplicht in de Wet Bodembescherming 

te worden gesaneerd. De saneringsnoodzaak bij zorgplichtsaneringen is in principe onafhankelijk van de ernst van de verontreiniging of 

spoedeisendheid. Bij zogeheten oude gevallen (veroorzaakt voor 1987) dienen in principe alle ernstige gevallen van bodemverontreiniging 

op termijn te worden gesaneerd.  

 

Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging als een bodemvolume van 25 m³ grond cq 100 m³ grondwater verontreinigd 

is in een concentratie boven de interventiewaarde; de verontreiniging is dan saneringsplichtig. Voor asbest geldt: wanneer de 

restconcentratienorm voor asbest van 100 mg/kg ds wordt overschreden in de bodem, dat er dan sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging. Het tijdstip van sanering wordt bepaald door de saneringsurgentie. De urgentie hangt af van de actuele risico’s 

die aanwezig zijn voor mens en ecosysteem alsmede de verspreidingsrisico’s. Deze risico’s hangen samen met het gebruik van de 

verontreinigde locatie, bodemopbouw en geohydrologie (locatiespecifieke omstandigheden). Verder kan de noodzaak tot bodemsanering 

ontstaan bij een functiewijziging, bijvoorbeeld bij het bebouwen van een terrein. Daarnaast kan door de koper of een 

verzekeringsmaatschappij sanering worden verlangd.  

 

In de notitie 'interventiewaarden bodemsanering' is aangegeven dat er ook sprake kan zijn van een ernstige bodemverontreiniging bij 

concentraties beneden de I-waarde. Overschrijding van de humane MTR (maximaal toelaatbaar risico) bij concentraties beneden de I-

waarde kan zich voordoen bij consumptie van gewassen (lood en cadmium), inhalatie in kruipruimten en ingestie op speelplaats voor de 

kinderen (lood). Aanvullend onderzoek kan in dit geval nodig zijn. Afhankelijk van het Provinciaal beleid worden momenteel nog voor 

bepaalde situaties lagere waarden (bijvoorbeeld bij herinrichting) of hogere waarden aangehouden als saneringscriteria. 

 

 

 



19-2402

Mijndensedijk, Nieuwersluis

09-12-2019

2019185127

10-12-2019

20-12-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

5,9

8,3

Uitgevoerd

% (m/m) 77,1 77,1

% (m/m) ds 5,9 5,9

% (m/m) ds 93,5

% (m/m) ds 8,3 8,3

mg/kg ds 50 108,4 20 190 555 920

mg/kg ds 0,25 0,3372 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 3,3 6,869 - 3 15 103 190

mg/kg ds 25 38,27 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,29 0,3676 * 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 7,2 13,77 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 65 86,06 * 10 50 290 530

mg/kg ds 74 123,7 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 3,559

mg/kg ds <5,0 5,932

mg/kg ds <5,0 5,932

mg/kg ds 18 30,51

mg/kg ds 9,9 16,78

mg/kg ds <6,0 7,119

mg/kg ds <35 41,53 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0011

mg/kg ds <0,0010 0,0011

mg/kg ds <0,0010 0,0011

mg/kg ds <0,0010 0,0011

mg/kg ds 0,0012 0,002

mg/kg ds 0,0014 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0011

mg/kg ds 0,0061 0,0103 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,18 0,18

mg/kg ds 0,061 0,061

mg/kg ds 0,46 0,46

mg/kg ds 0,27 0,27

mg/kg ds 0,29 0,29

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds 0,24 0,24

mg/kg ds 0,18 0,18

mg/kg ds 0,21 0,21

mg/kg ds 2,1 2,066 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11096675

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM1 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



19-2402

Mijndensedijk, Nieuwersluis

09-12-2019

2019185127

10-12-2019

20-12-2019

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

9,2

17,7

Uitgevoerd

% (m/m) 75,2 75,2

% (m/m) ds 9,2 9,2

% (m/m) ds 89,6

% (m/m) ds 17,7 17,7

mg/kg ds 150 196,2 20 190 555 920

mg/kg ds 0,39 0,4269 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 8,5 11 - 3 15 103 190

mg/kg ds 29 33,53 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,33 0,3613 * 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 24 30,32 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 92 101,7 * 10 50 290 530

mg/kg ds 160 191,6 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 2,283

mg/kg ds 7,1 7,717

mg/kg ds <5,0 3,804

mg/kg ds 13 14,13

mg/kg ds 10 10,87

mg/kg ds <6,0 4,565

mg/kg ds 35 38,04 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds 0,0049 0,0053 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,072 0,072

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,18 0,18

mg/kg ds 0,1 0,1

mg/kg ds 0,13 0,13

mg/kg ds 0,06 0,06

mg/kg ds 0,089 0,089

mg/kg ds 0,079 0,079

mg/kg ds 0,091 0,091

mg/kg ds 0,87 0,871 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11096676

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

MM2 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



19-2402

Mijndensedijk, Nieuwersluis

09-12-2019

2019185127

10-12-2019

20-12-2019

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

9,3

22,5

Uitgevoerd

% (m/m) 65,3 65,3

% (m/m) ds 9,3 9,3

% (m/m) ds 89,1

% (m/m) ds 22,5 22,5

mg/kg ds 180 195,8 20 190 555 920

mg/kg ds 0,49 0,511 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 8,1 8,783 - 3 15 103 190

mg/kg ds 35 36,97 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,26 0,2686 * 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 24 25,85 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 110 114,3 * 10 50 290 530

mg/kg ds 160 170,4 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 2,258

mg/kg ds <5,0 3,763

mg/kg ds <5,0 3,763

mg/kg ds 14 15,05

mg/kg ds 14 15,05

mg/kg ds <6,0 4,516

mg/kg ds <35 26,34 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds 0,001 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds <0,0010 0,0007

mg/kg ds 0,0052 0,0055 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,07 0,07

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,23 0,23

mg/kg ds 0,099 0,099

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 0,07 0,07

mg/kg ds 0,075 0,075

mg/kg ds 0,083 0,083

mg/kg ds 0,096 0,096

mg/kg ds 0,95 0,943 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 11096677

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM3 (0-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



19-2402

Mijndensedijk, Nieuwersluis

09-12-2019

2019185127

10-12-2019

20-12-2019

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

10,2

5

Uitgevoerd

% (m/m) 63,2 63,2

% (m/m) ds 10,2 10,2

% (m/m) ds 89,5

% (m/m) ds 5 5

Uitgevoerd

mg/kg ds 440 1240 20 190 555 920

mg/kg ds 0,49 0,5925 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 7 18,53 * 3 15 103 190

mg/kg ds 270 403 *** 5 40 115 190

mg/kg ds 1,3 1,675 * 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds 2,1 2,1 * 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 15 35 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 430 560,6 *** 10 50 290 530

mg/kg ds 360 627,6 ** 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 2,059

mg/kg ds 15 14,71

mg/kg ds 89 87,25

mg/kg ds 190 186,3

mg/kg ds 76 74,51

mg/kg ds 15 14,71

mg/kg ds 370 362,7 * 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds 0,0049 0,0048 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds 0,52 0,5098

mg/kg ds 9,6 9,412

mg/kg ds 2,4 2,353

mg/kg ds 12 11,76

mg/kg ds 5,6 5,49

mg/kg ds 5,5 5,392

mg/kg ds 2,1 2,059

mg/kg ds 4,7 4,608

mg/kg ds 2,9 2,843

mg/kg ds 3,2 3,137

mg/kg ds 49 47,57 *** 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 11096678

Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

AW

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

MM4 (50-150)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  (1kg)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



19-2402

Mijndensedijk, Nieuwersluis

09-12-2019

2019185127

10-12-2019

20-12-2019

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

5,9

21,4

Uitgevoerd

% (m/m) 86,7 86,7

% (m/m) ds 5,9 5,9

% (m/m) ds 92,6

% (m/m) ds 21,4 21,4

Uitgevoerd

mg/kg ds 160 181 20 190 555 920

mg/kg ds 0,33 0,3845 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 8,9 10,02 - 3 15 103 190

mg/kg ds 36 41,3 * 5 40 115 190

mg/kg ds 0,24 0,2563 * 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 24 26,75 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 120 132 * 10 50 290 530

mg/kg ds 130 147,9 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 3,559

mg/kg ds <5,0 5,932

mg/kg ds <5,0 5,932

mg/kg ds <11 13,05

mg/kg ds <5,0 5,932

mg/kg ds <6,0 7,119

mg/kg ds <35 41,53 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0011

mg/kg ds <0,0010 0,0011

mg/kg ds <0,0010 0,0011

mg/kg ds <0,0010 0,0011

mg/kg ds <0,0010 0,0011

mg/kg ds <0,0010 0,0011

mg/kg ds <0,0010 0,0011

mg/kg ds 0,0049 0,0083 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,053 0,053

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 0,05 0,05

mg/kg ds 0,076 0,076

mg/kg ds 0,067 0,067

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,72 0,731 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

5 11096679

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

MM5 (50-140)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  (1kg)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



19-2402

Mijndensedijk, Nieuwersluis

12-02-2020

2020022864

13-02-2020

19-02-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

22,5

42,2

Uitgevoerd

% (m/m) 32,1 32,1

% (m/m) ds 22,5 22,5

% (m/m) ds 74,5

% (m/m) ds 42,2 42,2

mg/kg ds 200 128,6 20 190 555 920

mg/kg ds 0,2 0,1344 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 9,7 6,319 - 3 15 103 190

mg/kg ds 12 8,027 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0276 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 41 27,49 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 20 14,82 - 10 50 290 530

mg/kg ds 61 40,6 - 20 140 430 720

mg/kg ds <0,050 0,0155

mg/kg ds 0,082 0,0364

mg/kg ds 0,057 0,0253

mg/kg ds 0,11 0,0488

mg/kg ds <0,050 0,0155

mg/kg ds <0,050 0,0155

mg/kg ds <0,050 0,0155

mg/kg ds 0,079 0,0351

mg/kg ds <0,050 0,0155

mg/kg ds <0,050 0,0155

mg/kg ds 0,54 0,2391 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11200078

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

201-4 (150-200)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



19-2402

Mijndensedijk, Nieuwersluis

12-02-2020

2020022864

13-02-2020

19-02-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

6,6

51,6

Uitgevoerd

% (m/m) ds 6,6 6,6

% (m/m) ds 89,8

% (m/m) ds 51,6 51,6

% (m/m) 66,4 66,4

mg/kg ds 280 150,7 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,1221 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 12 6,566 - 3 15 103 190

mg/kg ds 37 26,68 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,12 0,0937 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 50 28,41 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 29 22,78 - 10 50 290 530

mg/kg ds 99 64,56 - 20 140 430 720

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11200079

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

202-2 (50-100)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Droge stof

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Organische stof

Gloeirest

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



19-2402

Mijndensedijk, Nieuwersluis

12-02-2020

2020022864

13-02-2020

19-02-2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

29,9

28,5

Uitgevoerd

% (m/m) 34,6 34,6

% (m/m) ds 29,9 29,9

% (m/m) ds 68,1

% (m/m) ds 28,5 28,5

mg/kg ds 370 332,5 20 190 555 920

mg/kg ds 0,28 0,1791 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 21 18,94 * 3 15 103 190

mg/kg ds 23 16,55 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,088 0,0764 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds 2,9 2,9 * 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 59 53,64 * 4 35 67,5 100

mg/kg ds 25 19,6 - 10 50 290 530

mg/kg ds 77 59,77 - 20 140 430 720

mg/kg ds <0,050 0,0117

mg/kg ds <0,050 0,0117

mg/kg ds <0,050 0,0117

mg/kg ds <0,050 0,0117

mg/kg ds <0,050 0,0117

mg/kg ds <0,050 0,0117

mg/kg ds <0,050 0,0117

mg/kg ds <0,050 0,0117

mg/kg ds <0,050 0,0117

mg/kg ds <0,050 0,0117

mg/kg ds 0,35 0,1171 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 11200080

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

202-3 (100-150)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



19-2402

Mijndensedijk, Nieuwersluis

12-02-2020

2020022864

13-02-2020

19-02-2020

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

14,6

18,2

Uitgevoerd

% (m/m) ds 14,6 14,6

% (m/m) ds 84,1

% (m/m) ds 18,2 18,2

% (m/m) 62,1 62,1

mg/kg ds 160 205 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,1318 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 12 15,22 * 3 15 103 190

mg/kg ds 26 26,99 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,28 0,2949 * 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 26 32,27 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 43 44,14 - 10 50 290 530

mg/kg ds 87 96,28 - 20 140 430 720

mg/kg ds <0,050 0,0239

mg/kg ds 1,2 0,8219

mg/kg ds 0,35 0,2397

mg/kg ds 1,4 0,9589

mg/kg ds 0,54 0,3699

mg/kg ds 0,52 0,3562

mg/kg ds 0,22 0,1507

mg/kg ds 0,51 0,3493

mg/kg ds 0,28 0,1918

mg/kg ds 0,32 0,2192

mg/kg ds 5,4 3,682 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 11200081

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

203-2 (50-100)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Droge stof

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Organische stof

Gloeirest

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



19-2402

Mijndensedijk, Nieuwersluis

12-02-2020

2020022864

13-02-2020

19-02-2020

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

6,7

8

Uitgevoerd

% (m/m) ds 6,7 6,7

% (m/m) ds 92,7

% (m/m) ds 8 8

% (m/m) 71,2 71,2

mg/kg ds 160 354,3 20 190 555 920

mg/kg ds 0,38 0,4999 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 5,3 11,25 - 3 15 103 190

mg/kg ds 56 84,63 * 5 40 115 190

mg/kg ds 0,44 0,5569 * 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 13 25,28 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 140 183,9 * 10 50 290 530

mg/kg ds 200 333,1 * 20 140 430 720

mg/kg ds 0,079 0,079

mg/kg ds 4 4

mg/kg ds 1,1 1,1

mg/kg ds 5,4 5,4

mg/kg ds 2,4 2,4

mg/kg ds 2,2 2,2

mg/kg ds 0,93 0,93

mg/kg ds 2 2

mg/kg ds 0,92 0,92

mg/kg ds 1,2 1,2

mg/kg ds 20 20,23 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

5 11200082

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

203-3 (100-150)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Droge stof

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Organische stof

Gloeirest

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



19-2402

Mijndensedijk, Nieuwersluis

12-02-2020

2020022864

13-02-2020

19-02-2020

Eenheid 6 GSSD Oordeel RG AW T I

21,2

54,2

Uitgevoerd

% (m/m) 34,7 34,7

% (m/m) ds 21,2 21,2

% (m/m) ds 75

% (m/m) ds 54,2 54,2

mg/kg ds 430 221,4 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,0897 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 15 7,86 - 3 15 103 190

mg/kg ds 16 9,562 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,093 0,0668 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 48 26,17 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 31 21,01 - 10 50 290 530

mg/kg ds 70 40,1 - 20 140 430 720

mg/kg ds <0,050 0,0165

mg/kg ds 0,076 0,0358

mg/kg ds 0,11 0,0518

mg/kg ds 0,11 0,0518

mg/kg ds <0,050 0,0165

mg/kg ds 0,096 0,0452

mg/kg ds 0,054 0,0254

mg/kg ds 0,085 0,04

mg/kg ds 0,058 0,0273

mg/kg ds <0,050 0,0165

mg/kg ds 0,69 0,3274 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

6 11200083

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

204-2 (50-100)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



19-2402

Mijndensedijk, Nieuwersluis

12-02-2020

2020022864

13-02-2020

19-02-2020

Eenheid 7 GSSD Oordeel RG AW T I

35,3

51,6

Uitgevoerd

% (m/m) 31,7 31,7

% (m/m) ds 35,3 35,3

% (m/m) ds 61,1

% (m/m) ds 51,6 51,6

mg/kg ds 200 107,6 20 190 555 920

mg/kg ds 0,21 0,1097 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 12 6,566 - 3 15 103 190

mg/kg ds 13 6,971 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,056 0,0388 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 41 23,3 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 22 13,66 - 10 50 290 530

mg/kg ds 59 32,05 - 20 140 430 720

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds 0,073 0,0243

mg/kg ds 0,075 0,025

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds <0,050 0,0116

mg/kg ds 0,43 0,1427 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

7 11200084

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

204-3 (100-150)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



19-2402

Mijndensedijk, Nieuwersluis

12-02-2020

2020022864

13-02-2020

19-02-2020

Eenheid 8 GSSD Oordeel RG AW T I

16,3

32

Uitgevoerd

% (m/m) ds 16,3 16,3

% (m/m) ds 81,4

% (m/m) ds 32 32

% (m/m) 60,8 60,8

mg/kg ds 270 220,3 20 190 555 920

mg/kg ds 0,76 0,6174 * 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 13 10,68 - 3 15 103 190

mg/kg ds 56 45,84 * 5 40 115 190

mg/kg ds 0,56 0,5026 * 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds 2,8 2,8 * 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 36 30 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 170 147 * 10 50 290 530

mg/kg ds 240 197,1 * 20 140 430 720

mg/kg ds <0,050 0,0214

mg/kg ds 0,35 0,2147

mg/kg ds 0,12 0,0736

mg/kg ds 0,77 0,4724

mg/kg ds 0,42 0,2577

mg/kg ds 0,55 0,3374

mg/kg ds 0,22 0,135

mg/kg ds 0,44 0,2699

mg/kg ds 0,27 0,1656

mg/kg ds 0,32 0,1963

mg/kg ds 3,5 2,144 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

8 11200085

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

205-2 (50-100)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Droge stof

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Organische stof

Gloeirest

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



19-2402

Mijndensedijk, Nieuwersluis

12-02-2020

2020022864

13-02-2020

19-02-2020

Eenheid 9 GSSD Oordeel RG AW T I

28,5

24,7

Uitgevoerd

% (m/m) 32,1 32,1

% (m/m) ds 28,5 28,5

% (m/m) ds 69,8

% (m/m) ds 24,7 24,7

mg/kg ds 260 262,5 20 190 555 920

mg/kg ds 0,53 0,3552 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 12 12,11 - 3 15 103 190

mg/kg ds 40 30,69 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,35 0,318 * 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds 2,5 2,5 * 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 33 33,29 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 130 107,1 * 10 50 290 530

mg/kg ds 130 109,1 - 20 140 430 720

mg/kg ds <0,050 0,0122

mg/kg ds 0,28 0,0982

mg/kg ds 0,093 0,0326

mg/kg ds 0,6 0,2105

mg/kg ds 0,28 0,0982

mg/kg ds 0,38 0,1333

mg/kg ds 0,13 0,0456

mg/kg ds 0,24 0,0842

mg/kg ds 0,24 0,0842

mg/kg ds 0,21 0,0736

mg/kg ds 2,5 0,873 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

9 11200086

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

205-3 (100-150)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



19-2402

Mijndensedijk, Nieuwersluis

16-12-2019

A.C. Vermaat

2019189372

16-12-2019

20-12-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 180 180 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

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

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 36 36 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L 0,32 0,32 * 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 11110440

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

01-1-1 (100-200)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



 

Bijlage 5 Resultaten vooronderzoek 



 

Topotijdreis.nl 

 

Tot 1947: 1948-1958: 

  

 

1959-1998: 1999: 

  

 

Heden: 

 



 

Informatie overheid en/of opdrachtgever 



1

Arjo van Houwelingen - Inventerra B.V.

Van: Johnny Vogel <J.Vogel@odru.nl>

Verzonden: donderdag 19 december 2019 08:55

Aan: Margot Lawende - Inventerra B.V.; Info

Onderwerp: RE: Bodeminformatie Mijndensedijk 45 te Nieuwersluis (19-2402)

Bijlagen: Functies Geoloket bijlage Bodeminformatie.pptx

Zaaknummer: z-2019-00033203 

Extern zaaknummer: Z/19/155807  

 

Beste mevrouw Lawende,  

 

Voor het adres Mijndensedijk 45 te Nieuwersluis zijn bij ons geen bodemonderzoeken bekend. Tevens zijn er geen 

boomgaarden, voormalige tanks of potentieel milieubedreigende bedrijsactiviteiten bekend op het terrein.  

 

Voor een overzicht van de beschikbare informatie binnen het ODRU werkgebied kunt u vinden op ons GeoLoket: 

https://www.odru.nl/geoloket/  

 

In de bijlage treft u tevens een handleiding voor het gebruik van het Geoloket.  

 

Met vriendelijke groet,   

 

Johnny Vogel 
Bodemadviseur   

werkdagen: dinsdag & donderdag 

Omgevingsdienst regio Utrecht 

Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht 

Postbus 13101, 3507 LC Utrecht 

@: j.vogel@odru.nl 

W: www.odru.nl  

T: 088-0225000 

Volg ons voor meer nabijheid 

  

 

Privacy vinden wij belangrijk. Lees er hier meer over. 

 
 
 

Van: Margot Lawende - Inventerra B.V. <m.lawende@inventerra.nl>  

Verzonden: dinsdag 3 december 2019 10:38 

Aan: Info <Info@odru.nl> 

Onderwerp: FW: Bodeminformatie Mijndensedijk 45 te Nieuwersluis (19-2402) 





 

Bijlage 6 Kwaliteitsaspecten van het onderzoek 

 

Waarborging kwaliteit / Certificering 

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de eisen uit het ‘Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer’ (Kwalibo). Dit besluit richt 

zich op kwaliteit en integriteit van de bodemintermediair, in deze specifiek: Inventerra.  

 

Bodemintermediairs moeten bij het uitvoeren van kritische functies door of onder directe leiding van daartoe erkende medewerkers 

onafhankelijk zijn van hun opdrachtgevers om hun integriteit te borgen. De eis van verplichte functiescheiding ten aanzien van de 

zogeheten kritische functies betreft alleen de relatie opdrachtgever (indien eigenaar) versus bodemintermediair. Bij iedere (potentiële) 

opdracht wordt voor de uitvoering van de kritische functies gecontroleerd of van functiescheiding sprake is.  

 

Inventerra is geen eigenaar van de onderzoekslocatie beschreven in dit rapport en heeft geen belang bij de uitkomsten van het 

bodemonderzoek. 

 

Inventerra is gecertificeerd conform ISO 9001 en voor het uitvoeren van veldwerk bij bodemonderzoek conform BRL SIKB 2000, 

protocollen 2001, 2002 en 2018. De naleving van de kwaliteitseisen en –procedures wordt periodiek getoetst door interne en externe 

auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA).  

 

De voor het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater worden uitgevoerd door een RvA geaccrediteerd laboratorium. 

Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgestelde procedures worden gehanteerd zodat de resultaten 

een hoge betrouwbaarheid hebben. 

 

Betrouwbaarheid / garanties 

Het bodemonderzoek wordt op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Hoewel naar een zo 

groot mogelijke representativiteit van het onderzoek wordt gestreefd, is steeds het risico aanwezig dat eventuele lokale afwijkingen in 

het bodemmateriaal niet worden gedetecteerd. Het onderzoek is namelijk gebaseerd op een beperkt aantal boringen en een beperkt 

aantal chemische analyses. Tevens wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Nadien kan 

mogelijk door externe factoren de bodemkwaliteit veranderen. Aan de resultaten van het onderzoek kan derhalve geen absolute waarde 

worden toegekend. Elke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een discrepantie tussen de bij het onderzoek gebleken 

bodemkwaliteit en de feitelijke bodemkwaliteit is uitgesloten. 

 

Over de voor het vooronderzoek geraadpleegde bronnen en verkregen informatie wordt opgemerkt dat deze niet altijd zonder fouten en 

volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Inventerra afhankelijk van deze bronnen, waardoor Inventerra niet kan 

instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. 

 

 



 

Regels  
bestemmingsplan “Mijndensedijk 45” 
 
Planstatus: ontwerp 
Plan identificatie: NL.IMRO.1904.BPmijndensdk45NWS-OW01
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1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 
 

plan 

regels en plankaart van het bestemmingsplan 'Mijndensedijk 45' van de Gemeente Stichtse 

Vecht; 

   

bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels als vervat in het GML-

bestand NL.IMRO.1904. BPmijndensdk45NWS-OW01; 

   

aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 

ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen 

van deze gronden; 

   

aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

   

aan-huis-verbonden beroep of bedrijf 

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, 

therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dan wel het 

uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid door middel van handwerk, dat door zijn beperkte 

omvang in een woning en daarbij behorende gebouwen en met behoud van de woonfunctie 

kan worden uitgeoefend; 

   

afhankelijke woonruimte 

een gebouw bij een woning dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en 

waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is; 

   

afwijken van de bouwregels en/of van de gebruiksregels 

een afwijking als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c van de Wet ruimtelijke ordening; 

   

agrarisch bedrijf 

een bedrijf dat is ingericht voor zowel de grondgebonden als de niet-grondgebonden 

activiteiten: het telen van gewassen, boomteelt daaronder begrepen, of het houden van 

dieren, één en ander ten behoeve van het voortbrengen van producten, nader te 

onderscheiden in: 

   

a. a.grondgebonden veehouderij: 

b. het houden van melk- en ander vee geheel of nagenoeg geheel op open grond; 

c. b.akker- en vollegrondstuinbouw: 

d. de teelt van gewassen op open grond, met uitzondering van bosbouw, sier- en 

fruitteelt; 

e. c.glastuinbouw: 
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f. de teelt van tuinbouwgewassen geheel of nagenoeg geheel met behulp van kassen; 

g. d.fruitteelt: 

h. de teelt van fruit op open grond; 

i. e.intensieve veehouderij: 

j. de teelt van slacht-, fok-, leg- of pelsdieren in gebouwen en geheel of nagenoeg 

geheel 

k. zonder weidegang, waarbij de teelt niet afhankelijk is van de agrarische grond als 

productiemiddel; 

l. f.bosbouw: 

m. de teelt van bomen vanwege de houtproductie; 

n. g.intensieve kwekerij: 

o. de teelt van gewassen of vissen, zonder of nagenoeg zonder gebruik te maken van 

daglicht; 

    

agrarisch bouwperceel 

aaneengesloten terrein, waarbinnen bedrijfsgebouwen, bijgebouwen, bedrijfswoning(en) met 

bijbehorend erf en tuin, andere bouwwerken zoals hooibergen, voersilo’s, kuilvoerplaten, 

mestopslag, erfverharding, parkeervoorzieningen en erfbeplanting zijn geconcentreerd; 

   

agrarisch deskundige 

een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen deskundige of 

commissie van deskundigen op het gebied van landbouw en tuinbouw; 

   

agrarisch medegebruik 

gebruik van gronden gericht op (extensief) agrarisch gebruik waarbij het gebruik 

ondergeschikt is aan de hoofdfunctie van de gronden; 

   

agrarisch loonbedrijf 

een bedrijf dat uitsluitend of overwegende mate gericht is op het verrichten van 

werkzaamheden voor en/of de levering van diensten aan agrarische bedrijven met behulp 

van landbouwwerktuigen en landbouwapparatuur; 

   

ander bouwwerk 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde; 

   

archeologische waarde 

de aan een gebied toegerekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in 

dat gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit oude 

tijden; 

   

bedrijf 

een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren en 

verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als niet-

zelfstandige en ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop c.q. 

levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die 

in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen; 
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bed & breakfast 

een overnachtingaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch 

en kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt; een bed & breakfast is gevestigd in een 

woonhuis of bijgebouw en wordt gerund door de eigenaren van het betreffende huis en heeft 

maximaal zes kamers met een gemeenschappelijke keuken; 

   

beeldkwaliteitparagraaf 

een onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing dat aangeeft op welke wijze de beoogde 

ruimtelijke ontwikkeling optimaal in de omgeving wordt ingepast. Basis daarvoor is een 

analyse van de kwaliteiten van het omringende landschap. In een schets of beschrijving 

worden de (bestaande en beoogde) bouwmassa’s (zo mogelijk met kapvorm en –richting), 

het beoogde grondgebruik, de beplanting en de wegenstructuur aangegeven; 

   

bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen 

afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het plan tot stand zijn gekomen (of tot stand zullen komen op basis van een verleende 

vergunning of aangevraagde vergunning) met inachtneming van het bepaalde bij of 

krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

   

bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak; 

   

bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

   

bevoegd gezag 

het bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

   

boog- en gaaskassen 

al dan niet verplaatsbare constructies ten behoeve van fruit- of sierteelt, overtrokken met 

lichtdoorlatend materiaal anders dan glas of met gaas, bestemd als trek- of kweekkas of 

bescherming van het gewas; 

   

bouwen 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 

van een bouwwerk; 

   

bouwgrens 

de grens van een bouwvlak; 

   

bouwlaag 

een doorlopend gedeelte van een gebouw, begrensd door op gelijke of bij benadering gelijke 

hoogte liggende vloeren of balklagen, zulks met uitsluiting van een onderbouw of een 

zolderverdieping; 
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bouwvlak 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten; 

   

bouwwerk 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 

direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de 

grond; 

   

bijgebouw 

een vrijstaand of aangebouwd gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht 

ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw. Een 

aangebouwd bijgebouw behoeft niet functioneel ondergeschikt te zijn; 

   

cultuurhistorische waarde 

belang in geschiedkundig opzicht, onder andere met betrekking tot het ontstaan van het 

gebied, zoals onder meer tot uitdrukking komt in het kavelpatroon, de waterhuishouding, de 

beplanting en de (voormalige) bebouwing; 

   

deskundige / deskundig advies 

een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen deskundige of 

commissie van deskundigen op het gebied waarover advies wordt gevraagd; 

   

detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen uitstalling ten verkoop, verkopen 

en/of leveren van goederen aan diegenen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of 

aanwending anders dan in de uitoefening van een bedrijfs- of beroepsactiviteit; 

   

dagrecreatie 

activiteiten ter ontspanning in de vorm van sport, spel, toerisme en educatie, waarbij 

overnachting niet is toegestaan; 

   

erf 

een al dan niet bebouwd perceel, of gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw 

en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw en de 

bestemming deze inrichting niet verbiedt; 

   

erfbebouwing 

functioneel met een hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en door 

zijn ligging, constructie en afmetingen daaraan ondergeschikt, op de grond staande 

gebouwen of andere overdekte bouwwerken; 

   

extensief recreatief medegebruik 

vormen van openluchtrecreatie met een relatief beperkt aantal recreanten per oppervlakte-

eenheid en waarbij in het algemeen het verlangen naar rust en ruimte voorop staat; 

   

 



8 

 

fruitteelt ondersteunende voorzieningen 

(tijdelijke) voorzieningen die noodzakelijk zijn om de fruitoogst tegen weersinvloeden te 

beschermen; 

   

gebouw 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met ten 

minste twee wanden omsloten ruimte vormt; 

   

groene en blauwe diensten 

werkzaamheden op het gebied van natuur, water en landschap die de kwaliteit en 

toegankelijkheid van het landelijk gebied verhogen; 

   

grondgebonden landbouw 

agrarisch bedrijf met een bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate niet in 

gebouwen plaatsvindt. Het betreft akkerbouw, vollegrondstuinbouw, fruitteelt en boomteelt 

en rundvee-, paarden-, schapen- of geitenhouderij voor zover deze veebedrijven het 

benodigde ruwvoer (gras, snijmaïs) geheel of vrijwel geheel afkomstig is van de structureel 

bij het bedrijf behorende gronden; 

   

horeca 

het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf, het bedrijfsmatig verstrekken en/of ter plaatse 

nuttigen van voedsel en/of dranken en/of het bedrijfsmatig exploiteren van 

zaalaccommodatie; 

   

hobbymatig houden van dieren 

het uitoefenen van agrarische activiteiten, niet zijnde uit hoofde van een volwaardig agrarisch 

bedrijf, waarvoor vanwege de beperkte omvang geen melding- of vergunningplicht op grond 

van het Inrichtingen- of vergunningenbesluit milieubeheer geldt; 

   

hoofdgebouw / landhuis 

gebouw dat op een perceel door zijn constructie of afmetingen, dan wel gelet op de 

bestemming, als het belangrijkste bouwwerk valt aan te merken; 

    

huishouden 

persoon of groep personen die een huishouding voert; hieronder wordt niet verstaan een 

groep personen die een huis bewonen waar sprake is van bedrijfsmatige kamerverhuur; 

   

intensieve vormen van dagrecreatie 

sport en spel in georganiseerd verband met daarbijbehorende voorzieningen in de vorm van 

sanitair, parkeerplaatsen, horeca en/of opslagfaciliteiten; 

   

kassen 

bouwwerken geheel of grotendeels van glas of ander lichtdoorlatend materiaal;  
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kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen 

voorzieningen, zoals aanlegsteigers, picknickplaatsen, observatiepunten, informatieborden 

en banken, ten behoeve van activiteiten, zoals wandelen, fietsen, vissen, zwemmen, kanoën 

en natuurobservatie; 

   

kleinschalig kamperen 

kamperen in de vorm van recreatief medegebruik op gronden met een andere hoofdfunctie; 

   

kunstwerk 

bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van civieltechnische en/of infrastructurele 

doeleinden, zoals een brug, een dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct, een 

sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen voorziening; 

   

kwetsbare objecten 

a. woningen, met uitzondering van:  
1. verspreid liggende vrijstaande woningen niet meer dan twee woningen per 

hectare;  
2. bedrijfswoningen behorende bij de inrichting;  
3. lintbebouwing, voor zover deze loodrecht of nagenoeg loodrecht op de 

risicocontouren van de inrichting zijn gelegen; 
b. woonketen of woonwagens;  
c. ligplaatsen voor woonschepen;  
d. gebouwen voor dagopvang van minderjarigen;  
e. gebouwen die uitsluitend of in hoofdzaak gebruikt worden door een 

onderwijsinstelling;  
f. ziekenhuizen, verpleeginrichtingen en zorginstellingen;  
g. andere gebouwen die bestemd zijn voor het verblijf, al dan niet gedurende een 

gedeelte van de dag.   
 

landschapswaarden 

de aan een gebied toegekende waarde wat betreft het waarneembare deel van het 

aardoppervlak, welke waarde wordt bepaald door de herkenbaarheid en identiteit van 

bodem, water, terreinvormen, niet-levende en levende natuur en het menselijk grondgebruik 

in onderlinge samenhang en wisselwerking; 

   

manege 

een bedrijf dat gericht is op het lesgeven in paardrijden en daarvoor paarden en/of pony's 

houdt, in combinatie met een of meer van de volgende hiermee samenhangende activiteiten 

of voorzieningen: het in pension houden van paarden en/of pony's, horeca (kantine, foyer en 

dergelijke), verenigingsaccommodatie en het houden van wedstrijden of andere 

evenementen; 

   

mantelzorg 

het voldoen aan een tijdelijke, maar langer dan drie maanden durende behoefte aan zorg op 

het fysieke, psychische en/of sociale vlak, waarbij de zorgverlening gebeurt op vrijwillige 

basis en buiten organisatorisch verband. De zorgbehoevende maakt op dat moment deel uit 

van het huishouden; 
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milieuhygiënisch inpasbaar 

een functie die vanuit het oogpunt van de wetgeving op het gebied van milieu (geur, geluid, 

ecologie, etc) als aanvaardbaar kan worden beschouwd; 

   

natuurwaarden 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de geologische, bodemkundige en 

ecologische elementen voorkomende in dat gebied; 

   

nevenfunctie 

een bedrijfs- of beroepsmatige activiteit die in ruimtelijk, functioneel en inkomenswervend 

opzicht ondergeschikt is aan de op de in dit bestemmingsplan toegestane hoofdfunctie op 

een bestemming; 

   

niet-grondgebonden veehouderij (intensieve veehouderij) 

agrarisch bedrijf met een bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate in gebouwen 

plaatsvindt en gericht is op het houden van dieren, zoals rundveemesterij, varkens-, 

vleeskalver-, pluimvee-, pelsdier-, geiten- of schapenhouderij of een combinatie van deze 

bedrijfsvormen, alsmede naar aard daarmee gelijk te stellen bedrijfsvormen, met 

uitzondering van grondgebonden veehouderij; 

   

onderkomen 

een voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun bestemming onttrokken voer- of vaartuigen, 

kampeermiddelen, woonketen en soortgelijke verblijfsmiddelen, voor zover deze niet als 

bouwwerken zijn aan te merken; 

   

onevenredig 

niet in een zodanige verhouding staande tot een andere grootheid als gepast of wenselijk 

wordt geacht; 

   

oppervlakte van een bouwwerk 

tussen (de buitenste verticale projecties van) de buitenzijde van de gevels en/of het hart van 

de scheidsmuren. 

   

opslag 

het bewaren van goederen, materialen en stoffen zonder dat ter plaatse sprake is van 

productie, bewerking, verwerking, handel en/of activiteiten van administratieve aard;    

   

overkapping 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak; 

   

paardenbak 

niet-overdekte piste voorzien van een bewerkte/aangepaste bodem, waar naast training en 

africhting van het paard eveneens toetsing van prestaties van de combinatie paard en ruiter 

in diverse disciplines kan plaatsvinden; 
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paardrijactiviteiten 

het houden van paarden en pony's ten behoeve van verhuur en eigen gebruik, alsmede het 

bieden van gelegenheid aan derden om hun paarden en pony's in pension te stallen en te 

weiden; onder paardrijactiviteiten worden geen rijscholen en maneges verstaan; 

   

paardenfokkerij 

een agrarisch bedrijf dat uitsluitend is gericht op het fokken van paarden, de verkoop van 

gefokte paarden en het houden van paarden ten behoeve van de fokkerij; 

   

paardenpension/-houderij 

het houden van paarden en pony's ten behoeve van verhuur en eigen gebruik, alsmede het 

bieden van gelegenheid aan derden om hun paarden en pony's in pension te stallen en te 

weiden, niet zijnde een manege; 

   

paddock 

een ruimte waar één of meerdere paarden ter ontspanning en naar eigen inzicht vrij kunnen 

bewegen; 

   

peil 

a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg;  
b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde 

hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld, op het tijdstip van inwerkingtreding 
van dit plan;     

permanente bewoning 

het gebruiken van een recreatieverblijf en/of kampeermiddel als hoofdverblijf. Onder 

hoofdverblijf wordt in dit verband verstaan: de plaats die feitelijk het centrum vormt van de 

sociale en maatschappelijke activiteiten van betrokkene. Onder permanente bewoning wordt 

tevens verstaan het gebruik van het recreatieverblijf en/of kampeermiddel door 

seizoenarbeiders; 

   

ruwvoedergewassen 

gewassen, zoals gras, maïs, voederbieten, luzerne, die in de volle grond worden geteeld en 

waarvan de opbrengst is bestemd als voer voor landbouwhuisdieren; 

   

ruwvoedergewassen ter voorziening in de eigen behoefte 

de teelt van ruwvoedergewassen, anders dan gras, over een oppervlakte die jaarlijks niet 

meer bedraagt dan overeenkomend met de oppervlakte aan ruwvoedergewassen die 

benodigd is ter   

voorziening in de jaarlijkse behoefte aan ruwvoedergewassen van het betrokken 

veehouderijbedrijf; 

   

ruwvoederteelt 

de teelt van maïs; 
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sanering 

amovering van bestaande gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met 

uitzondering van de bestaande fundering; 

   

seksinrichting 

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of daarmee naar de 

aard en omvang vergelijkbare activiteiten, in de vorm van seksuele handelingen 

worden verricht of vertoningen van erotisch pornografische aard plaatsvinden; onder 

seksinrichting wordt in ieder geval begrepen:   

a. een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon;  
b. een seksbioscoop of sekstheater;  
c. een seksautomatenhal;  
d. een seksclub of parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar of in combinatie met 

een sekswinkel.    
staat van bedrijfsactiviteiten 

een als bijlage bij deze regels behorende en daarvan onderdeel uitmakende lijst van 

bedrijven en instellingen; 

   

stapmolen/trainingsmolen   

een ruimte in de vorm van een cirkel, waar meerdere paarden tegelijk kunnen stappen, 

draven of galopperen door middel van een machinale aansturing; 

   

straatmeubilair 

bouwwerken ten behoeve van al dan niet openbare (nuts)voorzieningen, zoals:   

a. verkeersgeleiders, verkeersborden, lichtmasten, zitbanken en bloembakken;    
b. telefooncellen, abri's, kunstwerken, speeltoestellen en draagconstructies voor 

reclame (inclusief de reclame zelf);    
c. kleinschalige bouwwerken ten behoeve van (openbare) nutsvoorzieningen met een 

inhoud van niet meer dan 50 m3 en een hoogte van niet meer dan 3 m, waaronder 
begrepen voorzieningen ten behoeve van telecommunicatie, energievoorziening en 
brandkranen;    

d. afvalinzamelsystemen; 
 

verbeelding   

de analoge en digitale verbeelding van de bestemming(en) bij dit bestemmingsplan; 

   

verkoop (streek)eigen producten   

het te koop aanbieden, verkopen en/of leveren van agrarische producten aan particulieren, 

bij wijze van neventak van een agrarisch bedrijf, voor zover deze agrarische producten op 

het eigen bedrijf zijn geteeld en hooguit op ambachtelijke wijze op het eigen bedrijf zijn 

verwerkt of bewerkt. Hieraan ondergeschikt is de verkoop van producten van derden die op 

eenzelfde wijze zijn geproduceerd toegestaan; 

   

volkstuin 

grond met een beperkte omvang, deel uitmakend van een complex, waarop voedings- en 

siergewassen worden geteeld; 
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volwaardig agrarisch bedrijf   

een agrarisch bedrijf met ten minste de arbeidsomvang van één volwaardige arbeidskracht 

(die met die arbeid het hoofdinkomen geniet) waarbij sprake is van economisch rendabele 

productie. 

   

voorgevel   

de naar de weg gekeerde zijde van een gebouw; 

   

voorgevelrooilijn   

een naar de weg of het openbaar gebied gekeerde bouwgrens; bij percelen op de hoek van 

straten/paden geldt dat langs beide straten/paden een voorgevelrooilijn is gelegen; 

   

woning of wooneenheid   

een complex van ruimten, dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is voor de 

huisvesting van niet meer dan één huishouden; 

   

woonadres  

a. het adres waar betrokkene woont of, indien betrokkene op meer dan één adres 
woont, het adres waar hij naar verwachting gedurende een half jaar de meeste malen 
zal overnachten;    

b. het adres waar, bij het ontbreken van een adres als bedoeld onder a, betrokkene 
naar verwachting gedurende drie maanden ten minste twee derde van de tijd zal 
overnachten.     

wijzigingsbevoegdheid   

bevoegdheid als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening; 

   

zorgboerderij   

een activiteit waarbij een agrarisch bedrijf naast het agrarisch beheer van de omringende 

gronden, ruimte biedt aan gepensioneerden, psychiatrische of terminale patiënten, 

gehandicapten, langdurig zieken of chronisch zieken om daar (eventueel voor langere tijd) te 

verblijven en eventueel mee te helpen binnen het bedrijf, conform het principe van een 

zorginstelling, hersteloord, hospis. Met uitzondering van de aanwezige bedrijfswoning zijn 

zelfstandige wooneenheden niet toegestaan binnen het complex. Onder zorglandbouw kan 

ook kinder- en naschoolse opvang worden verstaan; 
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Artikel 2 Wijze van meten 
Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 

bouwdelen zoals plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, 

schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten 

beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 0,50 m. 

Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 

   

de oppervlakte van een bouwwerk   

tussen (de buitenste verticale projecties van) de buitenzijde van de gevels en/of het hart van 

de scheidsmuren. 

   

breedte, lengte en diepte van een bouwwerk   

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de 

scheidsmuren. 

    

de inhoud van een bouwwerk   

tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels en/of het hart 

van de scheidsmuren en de buitenzijde van de daken en dakkapellen. 

   

de goot(- of boeibord)hoogte van een bouwwerk   

tussen de bovenkant van goot, boeibord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel en het 

peil; indien zich op enige zijde van een gebouw één of meer dakkapellen bevinden waarvan 

de gezamenlijke breedte meer bedraagt dan 50% van de gevelbreedte, wordt de goot- of 

boeibordhoogte van de dakkapel als hoogte aangemerkt. 

   

de bouwhoogte van een bouwwerk   

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 

zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, 

antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

    

de bouwhoogte van een bouwwerk, geen gebouw zijnde   

tussen het hoogste punt van het bouwwerk en het peil; bij windturbine of windmolen: vanaf 

het peil tot aan de (wieken)as. 

   

ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk 

vanaf het bouwkundig peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet 

meegerekend. 

    

de goothoogte van een woonschip   

de afstand van de waterspiegel tot de snijlijn tussen het dakvlak en een verticaal gevelvlak. 

    

de hoogte van een woonschip   

vanaf de waterspiegel tot aan het hoogste punt, ondergeschikte bouwdelen, zoals 

schoorstenen, lichtkoepels en antennes niet meegerekend. 

    

 



15 

 

de inhoud van een woonschip 

tussen de waterlijn, de buitenzijde van de gevels en/of het hart van de scheidingsmuren en 

de buitenzijden van daken en dakkapellen. 
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2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Agrarisch met waarden 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. grondgebonden veehouderijbedrijven;  
b. met behoud en versterking en herstel van de aldaar voorkomende, dan wel daaraan 

eigen zijnde landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden.  
c. groene en blauwe diensten als nevenfunctie;  
d. verkoop van streekeigen producten als nevenfunctie;  
e. extensief recreatief medegebruik;  
f. met daarbij behorende:  
g. erven;  
h. bouwwerken;  
i. groenvoorzieningen en water;  
j. kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen;  
k. overig functioneel met de bestemming verbonden voorzieningen;  

3.2 Bouwregels 
Op de in artikel 3 lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat:  

a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- of 
terreinafscheidingen uitsluitend worden gebouwd binnen de bouwvlakken;  

b. de bouwhoogte terrein- en erfafscheiding bedraagt maximaal 3m. 

3.3 Afwijken van de bouwregels 

3.3.1 Ten behoeve van de bouw van een paardenbak 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in  voor het 

bouwen van een paardenbak, met dien verstande dat:  

a. de oppervlakte van het totale aansluitende, in eigendom zijnde, perceel ten minste 
2000 m2 bedraagt;  

b. de paardenbak uitsluitend tot 100 meter vanaf het hoofdgebouw in dit 
bestemmingsplan mag worden gerealiseerd;  

c. de paardenbak gesitueerd wordt achter de achtergevel van de woning of het 
verlengde hiervan;  

d. de oppervlakte van een paardenbak ten hoogste 800 m2 mag bedragen;  
e. de activiteit geen bedrijfsmatige activiteit betreft;  
f. het aantal eenhoevigen ten hoogste 5 mag bedragen;  
g. de afstand tussen een paardenbak en een woning van derden ten minste 50 m moet 

bedragen tenzij deze afstand niet mogelijk is in welk geval de afstand ten minste 25 
m bedraagt en door middel van te treffen maatregelen geen hinder is te verwachten 
voor omwonenden;  

h. er geen lichtmasten gerealiseerd mogen worden buiten het bouwvlak;  
i. de bouwhoogte van omheiningen niet meer dan 1,7 m mag bedragen;   
j. de paardenbak op landschappelijke wijze wordt ingepast. 
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3.4 Specifieke gebruiksregels 
Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken met de bestemming ‘Agrarisch 

met waarden’ gelden de volgende regels:  

a. het plaatsen van onderkomens is niet toegestaan;  
b. buitenopslag anders dan ten behoeve van het krachtens de bestemming en 

aanduidingen toegestane gebruik, hoger dan 4 m en buiten het bouwvlak is niet 
toegestaan. 

3.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

3.5.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 

a. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ 
zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken 
of werkzaamheden van het bevoegd gezag de volgende werken, voor zover geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:  

1. het aanleggen of verharden van (kavel)wegen of paden en het aanbrengen 
van andere oppervlakteverhardingen met een oppervlakte van meer dan 100 
m2;  

2. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere 
wateren;  

3. het aanleggen van dijken of andere taluds en het vergraven of ontgraven van 
reeds aanwezige dijken of taluds;  

4. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, 
woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen 
van drainage;  

5. aanbrengen en/of verwijderen van opgaande beplanting. 

3.5.2 Uitzonderingen op het aanlegverbod 
Het verbod als bedoeld in artikel 3 lid 5.1 is niet van toepassing op werken of 

werkzaamheden die:  

a. binnen het bouwvlak plaatsvinden;  
b. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;  
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 

3.5.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
De werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 3 lid 5.1 zijn slechts toelaatbaar: 

a. indien daardoor de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden zoals 
genoemd in artikel 3 lid 1 aanhef en onder artikel 3 lid 1 sub b niet onevenredig 
worden of kunnen worden aangetast.  

b. Indien de werken en werkzaamheden ten dienste staan van de realisatie van bij 
dit bestemmingsplan horende inrichtingsplan. 
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3.5.4 Advies 

a. Het bevoegd gezag kan uitsluitend vergunning verlenen als bedoeld in artikel 3 lid 5.3 
sub a nadat burgemeester en wethouders een deskundig schriftelijk advies inwinnen 
bij een door het college aangestelde, ter zake deskundige. 
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Artikel 4 Recreatie 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Recreatie’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. ter plaatse van de aanduiding ‘volkstuin’: uitsluitend voor volkstuinen; 

met de daarbij behorende: 

b. erven; 
c. bouwwerken; 
d. parkeervoorzieningen; 
e. wegen, voet- en fietspaden; 
f. groenvoorzieningen en water; 
g. overig functioneel met de bestemming 'Recreatie' verbonden voorzieningen. 

4.2 Bouwregels 
Op deze gronden mogen uitsluitend worden gebouwd: 

a. bouwwerken met een maximale oppervlakte van 6 m2, waarbij geldt dat het totaal 
oppervlakte aan bouwwerken niet meer mag bedragen dan 1% van het oppervlakte 
van de bestemming Recreatie.  

b. overige bouwwerken, geen gebouwen, overkappingen en terrein- of erafscheidingen 
zijnde, zijn toegestaan tot maximaal 2 m. 
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Artikel 5 Tuin 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Tuin’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. tuinen;  
b. waterhuishoudkundige voorzieningen, waterberging waaronder bergbezinkbassins en 

waterlopen; 

met daarbij horende: 

c. gebouwen;  
d. bouwwerken geen gebouwen zijnde;  
e. (ontsluitings)wegen en paden;  
f. parkeervoorzieningen;  
g. groenvoorzieningen; 

5.2 Bouwregels 

5.2.1 Gebouwen 

Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten behoeve van aangrenzende 

hoofdgebouwen worden gebouwd, waarbij de volgende bouwregels gelden: 

a. gebouwen en overkappingen zijn enkel toegestaan ter plaatse van de aanduiding 
'bijgebouw':  

b. de goothoogte van een bijgebouw en of overkapping bedraagt maximaal 3 m.  
c. de bouwhoogte van een bijgebouw bedraagt maximaal 6 m.  
d. Het oppervlakte van een bijgebouw bedraagt maximaal 100 m2.  

5.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bouwregels: 

a. erf- en terreinafscheidingen vóór de naar het openbaar gebied gekeerde voorgevellijn 
van het gebouw maximaal 1 m;  

b. erf- en terreinafscheidingen achter de naar het openbaar gebied gekeerde 
voorgevellijn van het gebouw maximaal 2 m;  

c. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde zoals pergola’s maximaal 2,5 m; 
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Artikel 6 Wonen 

6.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor de uitoefening van een aan-
huis-verbonden beroep/bedrijf;  

b. het aantal woningen ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden’ 
staat aangegeven. Indien deze aanduiding niet is opgenomen is maximaal één 
wooneenheid toegestaan;  

c. hobbymatige agrarische activiteiten voor zover milieuhygiënisch inpasbaar; 

met de daarbij behorende: 

d. erven;  
e. toegangspaden tot gebouwen en in- en uitritten;  
f. parkeervoorzieningen;  
g. groenvoorzieningen en water;  
h. overige functioneel met de bestemming ‘Wonen’ verbonden voorzieningen. 

6.2 Bouwregels 

6.2.1 Woningen met bijgebouwen/overkappingen 

Op de in artikel 6 lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 

bestemming binnen het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:  

   

a. maximaal het aantal woningen is toegestaan zoals ter plaatse van de aanduiding 
‘maximum aantal wooneenheden’ staat aangegeven. Indien deze aanduiding niet is 
opgenomen is maximaal één wooneenheid toegestaan;  

b. het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak gebouwd te worden;  
c. de maximale goothoogte mag niet meer bedragen dan aangegeven op de 

verbeelding;  
d. de maximale goothoogte mag niet meer bedragen dan aangegeven op de 

verbeelding;  
e. de maximale inhoud van het hoofdgebouw bedraagt 900 m3 (excl. ondergrondse 

bebouwing)  
f. de afstand tussen bijgebouwen en woningen mag maximaal 40 m bedragen;  

6.3 Specifieke gebruiksregels 
Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken met de bestemming ‘Wonen’ 

gelden de volgende regels:  

a. de vloeroppervlakte ten behoeve van een aan-huis-verbonden beroep dan wel 
bedrijfsmatige activiteiten bedraagt ten hoogste 33% van de maximaal toegestane 
bebouwing met een maximum van 50 m2, horeca en detailhandel is hierbij niet 
toegestaan;  

b. het in gebruik nemen (van een deel) van het hoofdgebouw of de bijbehorende 
bouwwerken ten behoeve van mantelzorg is niet toegestaan. 
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6.4 Afwijken van de gebruiksregels 

6.4.1 Nevenactiviteiten / Beroep aan huis 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 6 

lid 1 voor het uitoefenen van één nevenfunctie zoals opgenomen in onderstaande tabel, 

alsmede een naar aard en omvang daaraan gelijk te stellen nevenfunctie, met dien 

verstande dat:    

a. maximaal één nevenactiviteit per woning is toegestaan met een maximaal toegestane 
oppervlakte zoals opgenomen in onderstaande tabel;  

b. de nevenactiviteit binnen bestaande hoofdgebouwen en bijgebouwen plaatsvindt;   
c. de nevenactiviteit uitsluitend binnen het bouwvlak (niet aangrenzend) is toegestaan;   
d. de nevenactiviteit beperkt blijft tot de categorieën 1 en 2 van de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten en de activiteit milieuhygiënisch inpasbaar zijn;  
e. ondergeschikte horeca of ondergeschikte detailhandel is toegestaan;    
f. de nevenactiviteit inpasbaar is binnen de ter plaatse voorkomende, dan wel de 

daaraan eigen landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden;  
g. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bebouwing niet 

onevenredig worden aangetast;    
h. de publieks- en/of verkeersaantrekkende werking van de nevenfunctie in verhouding 

staat tot de capaciteit van de betrokken wegen;  
i. parkeren op eigen terrein plaatsvindt;  
j. buitenopslag van goederen niet is toegestaan; 

Toegestane nevenfunctie naast hoofdfunctie wonen waarvoor het bevoegd gezag met een 

omgevingsvergunning kan afwijken   

   

nevenfunctie wonen  maximaal toegestane aantal m2 

onbebouwde/bebouwde grond  

aan huis gebonden bedrijf/beroep bebouwd 70 m2  

ambachtelijke bedrijvigheid (handmatig) bebouwd 70 m2  

cursuscentrum, vergaderaccommodatie bebouwd 200 m2 

atelier bebouwd 70 m2 

kapsalon bebouwd 70 m2 

hondentrimsalon bebouwd 70 m2 

schoonheidssalon bebouwd 100 m2 

kinder-/dagopvang bebouwd 70 m2 

(para)medische praktijk bebouwd 70 m2 

dierenarts bebouwd 100 m2 
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verkoop aan huis (streekeigen producten) bebouwd 70 m2 

wijn-, kaas- of ijsmakerij bebouwd 70 m2 

theetuin bebouwd 70 m2  

onbebouwd 200 m2 

bed and breakfast* bebouwd 200 m2 

   

*voor bed and breakfast gelden de volgende aanvullende regels: 

• maximaal 4 slaapkamers en maximaal één gezamenlijke keuken;  
• bed and breakfast vindt uitsluitend plaats dichtbij of in de woning; 
• de karakteristieke bebouwing dan wel het karakteristieke ensemble wordt behouden;  
• permanente bewoning van de bed and breakfast-gelegenheid is niet toegestaan 

6.4.2 Ten behoeve van mantelzorg 

a. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in gebruik 
nemen (van een deel) van het hoofdgebouw of de bijbehorende bouwwerken ten 
behoeve van mantelzorg mits:  

1. de mantelzorg noodzakelijk is en dat blijkt uit een medische of sociale 
indicatie. Indien er sprake is van een ouder-kindrelatie waarbij de ouder(s) 65 
jaar of ouder is (zijn) is geen medische of sociale indicatie noodzakelijk;  

2. het hoofdgebouw en de bijbehorende bouwwerken bereikbaar is en blijft voor 
hulpdiensten;  

3. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen, 
waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven;  

4. de oppervlakte welke wordt gebruikt voor mantelzorg niet meer bedraagt dan 
120 m2.  

b. Het bevoegd gezag kan de onder a bedoelde omgevingsvergunning intrekken na 
beëindiging van de mantelzorg.  

c. Na het intrekken van de omgevingsvergunning, zoals bedoeld onder b, is degene aan 
wie de omgevingsvergunning was verleend of diens rechtsopvolger, en indien sprake 
was van afhankelijke woonruimte, verplicht de als dan strijdige situatie te zijner keuze 
hetzij in de vorige toestand te herstellen, hetzij met het bestemmingsplan in 
overeenstemming te brengen. 
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Artikel 7 Waarde - Archeologie 4 

7.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Waarde - Archeologie 4’ aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de in of op de grond 

aanwezige archeologische waarden. 

7.2 Bouwregels 

a. Op de gronden met de bestemming ‘Waarde - archeologie 4’ mogen geen 
bouwwerken worden gebouwd;  

b. In afwijking van het bepaalde onder a zijn bouwwerken ten behoeve van de andere 
voor deze gronden aangewezen bestemmingen op de in artikel 7 lid 1 bedoelde 
gronden slechts toelaatbaar, indien het betreft:  

1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de 
oppervlakte, voor zover gelegen op of onder het peil, niet wordt uitgebreid;  

2. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden en zonder 
heiwerkzaamheden kan worden gerealiseerd;  

3. een bouwwerk waarbij de bodemverstoring minder dan 500 m2 bedraagt, 
danwel meer dan 500 m2 bedraagt en de diepte niet meer dan 0,3 m.  

7.3 Afwijken van de bouwregels 

7.3.1 Ten behoeve van andere bouwwerkzaamheden dan bedoeld in artikel 4.2 

a. In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 2 mogen gebouwen en bouwwerken en 
andere bouwwerkzaamheden volgens de andere daar voorkomende bestemming(en) 
gerealiseerd worden, mits op basis van het archeologisch rapport dat bij de aanvraag 
van een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt ingediend en waaruit naar het 
oordeel van burgemeester en wethouders blijkt dat:  

1. archeologische waarden in voldoende mate zijn vastgesteld;  
2. archeologische waarden door het uitvoeren van bouwactiviteiten niet of niet 

onevenredig worden geschaad, dan wel afdoende maatregelen zijn getroffen 
tot behoud van die waarden;  

3. er geen archeologische waarden aanwezig zijn. 
b. Aan de omgevingsvergunning als bedoeld onder a kunnen burgemeester en 

wethouders de volgende voorschriften verbinden: 
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;  
2. de verplichting tot het doen van opgravingen: de verplichting de uitvoering van 

de bouwwerkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op het 
terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door 
burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

c. Het bevoegd gezag wint advies in van een door hen aan te wijzen deskundige, 
alvorens omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning te beslissen. 

7.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

7.4.1 Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming ‘Waarde - Archeologie 4’ zonder of 

in afwijking van een omgevingsvergunning van het bevoegd gezag de volgende werken, 
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geen bouwwerkzaamheden zijnde, en werkzaamheden uit te voeren ongeacht het bepaalde 

bij de andere op deze gronden rustende bestemmingen: 

a. het ontgronden, afgraven (waaronder onder andere saneren), onderzuigen, 
egaliseren, verlagen, afplaggen en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de 
landbodemstructuur, dieper dan 0,3 m beneden het maaiveld;  

b. het ontgronden, baggeren, afgraven (waaronder onder andere saneren), onderzuigen 
verlagen en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de waterbodemstructuur;  

c. het graven, verbreden, verdiepen van watergangen en waterpartijen;  
d. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;  
e. het rooien van diepwortelende beplantingen en bomen, waarbij de stobben worden 

verwijderd;  
f. het aanleggen van drainage;  
g. het aanleggen van ondergrondse leidingen en daarmee verband houdende 

constructies, installaties of apparatuur;  
h. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van objecten in 

de bodem;  
i. het uitvoeren van werkzaamheden ter verhoging of verlaging van de 

grondwaterstand;  
j. het verwijderen van fundamenten dieper dan 0,3 m beneden het maaiveld. 

7.4.2 Uitzonderingen op het aanlegverbod 
Het in artikel 7 lid 4.1 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, geen 

bouwwerk zijnde, en werkzaamheden:  

a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;  
b. in het kader van onderhoudsbaggerwerkzaamheden die aantoonbaar niet dieper 

gaan dan in het recente verleden bereikte baggerdieptes;  
c. indien zij een oppervlakte en diepte beslaan zoals bepaald in artikel 7 lid 2 sub b 

onder 3;  
d. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits verricht 

door een ter zake deskundige;  
e. waarmee op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan: 

1. is begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen omgevingsvergunning 
was vereist;  

2. is of mag worden begonnen krachtens een verleende omgevingsvergunning. 
f. Indien de werken en werkzaamheden ten dienste staan van de realisatie van bij dit 

bestemmingsplan horende inrichtingsplan. 

7.4.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

a. In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 4.1 kan een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of een werkzaamheid uitgevoerd worden mits op basis van een archeologisch 
rapport, dat bij de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt ingediend, en naar 
het oordeel van burgemeester en wethouders, blijkt dat:  

1. archeologische waarden in voldoende mate zijn vastgesteld;  
2. archeologisch waarden door het uitvoeren van bouwactiviteiten niet of niet 

onevenredig worden geschaad, dan wel afdoende maatregelen zijn getroffen 
tot behoud of ontwikkeling van die waarden;  

3. er geen archeologische waarden aanwezig zijn. 
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b. Het overleggen van een archeologisch rapport als bedoeld onder a is niet vereist 
indien de aanvraag betrekking heeft op het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 
zijnde, en werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 7 lid 4.2 sub c.  

c. Het bepaalde onder b is niet van toepassing indien de aanvraag betrekking op grond 
waarvoor eerder een omgevingsvergunning is afgegeven als bedoeld in artikel 7 lid 
3.1 en/of het bepaalde onder a. Burgemeester en wethouders kunnen in een zodanig 
geval bepalen dat de aanvrager een rapport dient te overleggen waarin de 
archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden 
verstoord, in voldoende mate is vastgesteld. artikel 7 lid 4.4 is hierbij van 
overeenkomstige toepassing.  

7.4.4 Voorschriften bij een omgevingsvergunning 
Aan de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 7 lid 4.1 kunnen burgemeester en 

wethouders de volgende voorschriften verbinden:  

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

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;  
c. de verplichting de uitvoering van de bouwwerkzaamheden te laten begeleiden door 

een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet 
aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

7.4.5 Advies 
Het bevoegd gezag wint advies in van een door hen aan te wijzen deskundige, alvorens 

omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning te beslissen. 
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Artikel 8 Waarde - cultuurhistorie 1 

8.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Waarde - cultuurhistorie 1’ aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de versterking van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

8.2 Bouwregels 

a. Op de gronden met de bestemming ‘Waarde - cultuurhistorie 1’ mag ten behoeve van 
de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) en (bouw)regels uitsluitend 
worden gebouwd indien de betrokken waarden door de bouwactiviteiten niet worden 
geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de 
omgevingsvergunning voorwaarden te verbinden gericht op het behoud van de ter 
plaatse aangeduide waarde;  

b. Ter beoordeling van het bepaalde onder a winnen burgemeester en wethouders 
deskundig advies in;  

c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op 
gronden gelegen binnen bouwvlakken. 

8.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

8.3.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming ‘Waarde - Cultuurhistorie 1’ zonder 

of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen 

bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:  

a. het uitvoeren van grondbewerkingen waartoe worden gerekend afgraven, egaliseren, 
ontginnen en ophogen;  

b. het verlagen of verhogen van het waterpeil;  
c. het planten, verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande 

beplanting. 

8.3.2 Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 
Het verbod als bedoeld in artikel 8 lid 3.1 is niet van toepassing indien werkzaamheden:   

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij artikel 8 lid 2 in acht 
genomen is;  

b. betrekking hebben op herstel van de aanwezige cultuurhistorische waarden;  
c. behoren tot het normaal onderhoud en beheer;  
d. mogen worden uitgevoerd krachtens een op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

plan reeds verleende omgevingsvergunning;  
e. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan. 
f. Indien de werken en werkzaamheden ten dienste staan van de realisatie van bij dit 

bestemmingsplan horende inrichtingsplan. 

8.3.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
De werken en werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 8 lid 3.1 zijn slechts toelaatbaar, 

indien daardoor de aangeduide cultuurhistorische waarden niet onevenredig (kunnen) 

worden aangetast of hersteld.  
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Artikel 9 Waarde - cultuurhistorie 4 

9.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor ‘Waarde - Cultuurhistorie 4’ aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de versterking van de 

buitenplaatszone langs de Vecht. 

9.2 Bouwregels 

a. Op de gronden met de bestemming ‘Waarde - Cultuurhistorie 4’ mag ten behoeve 
van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) en (bouw)regels 
uitsluitend worden gebouwd indien de betrokken waarden door de bouwactiviteiten 
niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de 
omgevingsvergunning voorwaarden te verbinden gericht op het behoud van de ter 
plaatse aangeduide waarde;  

b. Ter beoordeling van het bepaalde onder a winnen burgemeester en wethouders 
deskundig advies in;  

c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft op 
gronden gelegen binnen bouwvlakken. 

9.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

9.3.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming ‘Waarde - Cultuurhistorie 1’ zonder 

of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen 

bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:  

a. het uitvoeren van grondbewerkingen waartoe worden gerekend afgraven, egaliseren, 
ontginnen en ophogen;  

b. het verlagen of verhogen van het waterpeil;  
c. het planten, verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande 

beplanting. 

9.3.2 Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 
Het verbod als bedoeld in artikel 9 lid 3.1 is niet van toepassing indien werkzaamheden:   

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij artikel 9 lid 2 in acht 
genomen is;  

b. betrekking hebben op herstel van de aanwezige cultuurhistorische waarden;  
c. behoren tot het normaal onderhoud en beheer;  
d. mogen worden uitgevoerd krachtens een op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

plan reeds verleende omgevingsvergunning;  
e. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan. 
f. Indien de werken en werkzaamheden ten dienste staan van de realisatie van bij dit 

bestemmingsplan horende inrichtingsplan. 

9.3.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
De werken en werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 9 lid 3.1 zijn slechts toelaatbaar, 

indien daardoor de aangeduide cultuurhistorische waarden niet onevenredig (kunnen) 

worden aangetast of hersteld.  
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Artikel 10 Waarde- landschap 

10.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Landschap ' aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en) en functieaanduiding(en), mede bestemd voor het behoud en 

de versterking van de daar aanwezig landschapswaarden. 

10.2 Bouwregels 

a. Op de gronden met de bestemming 'Waarde - Landschap' mag niet ten behoeve van 
de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) en functieaanduiding(en) 
worden gebouwd;  

b. Deze gronden dienen niet te worden beschouwd als erf in de zin van artikel 1 van 
bijlage II behorende bij het Besluit omgevingsrecht, zoals dat artikel luidt op het 
moment van de datum van de inwerkingtreding van dit plan;  

c. Het bepaalde onder a en b is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking 
heeft op gronden gelegen binnen het bouwvlak of binnen het vlak met de aanduiding 
'bijgebouwen'. 

10.3 Afwijken van de bouwregels  

10.3.1 Afwijken 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, ten behoeven van de andere daar voorkomende 

bestemming(en) en functieaanduiding(en), middels een omgevingsvergunning af te wijken 

van het bepaalde onder artikel 10 lid 2 sub a, voor de volgende bouwwerken:  

a. Erf- of perceelafscheidingen met een maximum bouwhoogte van 2 meter.  
b. Overige bouwwerken, geen gebouw of overkappingen zijnde, met een maximum 

bouwhoogte van 3 meter. Uitgezonderd pergola's; deze hebben een maximum 
bouwhoogte van 2,5 meter. 

10.3.2 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
De vergunning voor de afwijking kan uitsluitend worden verleend indien: 

a. De betrokken waarden door de bouwactiviteiten niet worden geschaad, of mogelijke 
schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voorwaarden te 
verbinden gericht op het behoud van de ter plaatse aangeduide waarde.  

b. De bouwwerken, erf- of perceelafscheidingen ten dienste staan van de realisatie van 
bij dit bestemmingsplan horende inrichtingsplan.  

c. Ter beoordeling van het bepaalde onder a, winnen burgemeester en wethouders een 
deskundig schriftelijk advies in bij een door het college aangestelde, ter zake 
deskundige;  

d. Burgemeester en wethouders verlenen uitsluitend een omgevingsvergunning als: 
1. Het onder c genoemde deskundig schriftelijk advies, een positief advies 

betreft, of;  
2. De bouwwerken, erf- of perceelafscheidingen ten dienste staan van de 

realisatie van bij dit bestemmingsplan horende inrichtingsplan. 
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10.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

10.4.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming ‘Waarde - Landschap’ zonder of in 

afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken 

zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:  

a. Het uitvoeren van grondbewerkingen waartoe worden gerekend afgraven, egaliseren, 

ontginnen en ophogen.  
b. Het verlagen of verhogen van het waterpeil.  

c. Het planten, verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande 

beplanting.  

d. Het aanbrengen van oppervlakteverhardingen. 

10.4.2 Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het verbod als bedoeld in artikel 10 lid 4.1 is niet van toepassing indien werkzaamheden:   

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij artikel 10 lid 2 in acht 
genomen is;  

b. betrekking hebben op herstel van de aanwezigelandschappelijke waarden;  
c. behoren tot het normaal onderhoud en beheer;  
d. mogen worden uitgevoerd krachtens een op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

plan reeds verleende omgevingsvergunning;  
e. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan. 

10.4.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

a. De werken en werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 10 lid 3.1 zijn slechts 
toelaatbaar:  

1. Indien daardoor de aangeduide landschappelijke waarden niet onevenredig 
(kunnen) worden aangetast of hersteld of;  

2. Indien de werken en werkzaamheden ten dienste staan van de realisatie van 
bij dit bestemmingsplan horende inrichtingsplan.  

b. Ter beoordeling van het bepaalde onder artikel 10 lid 4.3 sub a onder 1, winnen 
burgemeester en wethouders een deskundig schriftelijk advies in bij een door het 
college aangestelde, ter zake deskundige.  

c. Burgemeester en wethouders verlenen uitsluitend een vergunning als:  
1. Het onder b genoemde deskundig schriftelijk advies, een positief advies 

betreft, of;  
2. De werken en werkzaamheden ten dienste staan van de realisatie van bij dit 

bestemmingsplan horende landschappelijk ontwerp, zoals opgenomen op 
pagina 16 van bijlage 1 bij de toelichting. 
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3 Algemene regels 

Artikel 11 Anti-dubbeltelregel 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 

uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 

bouwplannen buiten beschouwing. 

Artikel 12 Algemene bouwregels 

12.1 Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit en de 

stedenbouwkundige eenheid van de gebouwde omgeving nadere eisen stellen aan: 

a. de plaats, positie, afmeting en nokrichting van bebouwing ten behoeve van een 
behoorlijke afstemming op de visuele en functionele kwaliteit van de aangrenzende 
openbare ruimte;  

b. de plaats, positie, afmeting en nokrichting van bebouwing ten behoeve van een 
behoorlijke afstemming op de gebruikswaarde van belendende panden en percelen 
met betrekking tot milieuhygiëne, bereikbaarheid, zichtbaarheid, uitzicht, belichting, 
bezonning en privacy;  

c. de plaats, positie, afmeting en nokrichting van bebouwing ten behoeve van een 
behoorlijke afstemming op de aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en 
natuurwaarden. 

12.2 Overschrijding bouwgrenzen 
De bouwgrenzen mogen in afwijking van aanduidingsgrenzen, aanduidingen en 

bestemmingsregels worden overschreden door:  

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, 
hellingbanen, funderingen, kelderkoekoeken, balkons, entreeportalen, veranda's en 
afdaken, mits de overschrijding ten hoogste 2,5 m bedraagt;  

b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten 
hoogste 1,5 m bedraagt. 

12.3 Overschrijding bestemmingsgrens “Wonen” 
De bestemmingsgrens van de bestemming “Wonen” mag in afwijking van de 

bestemmingsregels worden overschreden ten behoeve van overstekende daken, mits deze 

overschrijding uitsluitend plaatsvindt ten behoeve van de realisatie van het bij dit 

bestemmingsplan behorende bouwplan zoals opgenomen in bijlage 2 van de regels. 

12.4 Ondergronds bouwen 
Het bouwen van beneden het maaiveld gelegen ruimten is uitsluitend toegestaan onder 

gebouwen zoals deze ingevolge de bij de betreffende bestemming geldende bouwregels zijn 

toegestaan met dien verstande dat de verticale bouwdiepte niet meer dan 3,5 m mag 

bedragen beneden peil. 

12.5 Erf- en terreinafscheiding 
Voor zover in hoofdstuk 2 niet reeds is bepaald gelden voor erf- en terreinafscheidingen de 

volgende regels: 
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a. Erf- en terreinafscheidingen zijn toegestaan overeenkomstig de regels voor 
vergunningvrij bouwen;  

b. In aanvulling op het bepaalde onder a zijn erf- en terreinafscheidingen toegestaan 
voor de voorgevelrooilijn tot een maximale bouwhoogte van 1 m en achter de 
voorgevelrooilijn tot een maximale bouwhoogte van 2 m;  

c. Van het bepaalde onder a kan worden afgeweken voor erf- en terreinafscheidingen 
met een bouwhoogte van maximaal 2 m indien deze grenzen aan openbaar gebied;  

d. Van het bepaalde onder b kan worden afgeweken voor het deel van de erf- en/of 
terreinafscheiding dat als toegangspartij dient tot een maximale bouwhoogte van 2,5 
m en bij buitenplaatsen tot 3 m  

e. Overkappingen zijn toegestaan tot een oppervlakte van 15 m2.   

12.6 Overbeschoeiingen 

a. Oeverbeschoeiingen zijn toegestaan, met dien verstande dat de beschoeiing 
maximaal 0,4 m boven het waterpeil in de winter mag uitkomen.  

b. Van het bepaalde onder a kan worden afgeweken tot maximaal 0,8 meter boven het 
waterpeil in de winter indien de ruimtelijke uitstraling ter plaatse beperkt is. 

12.7 Waterhuishouding 
Voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, zoals dammen, duikers, sluizen en 

molens, zijn toegestaan tot een oppervlakte van 10 m2 en een hoogte van 6 m.  

Artikel 13 Algemene wijzigingsregels 

13.1 Overschrijding bestemmingsgrenzen 

Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten 

behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor 

een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks 

noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen 

mogen echter ten hoogste 3 m bedragen waarbij het bestemmingsvlak met ten hoogste 10% 

mag worden vergroot. Bij agrarische bouwvlakken is de voorwaarde van toepassing zoals 

gesteld in artikel 3.7.1 lid a onder 6. 

13.2 Waarde archeologie 
Burgemeester en wethouders kunnen een of meer bestemmingsvlakken met de 

dubbelbestemmingen ‘waarde - archeologie’ geheel of gedeeltelijk verwijderen, indien:  

a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische 
waarden aanwezig zijn;  

b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt 
geacht dat het bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van 
archeologische waarden voorziet. 
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4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 14 Overgangsrecht 

14.1 Overgangsrecht bouwwerken 

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:  

a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:  

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;  
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen 
wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is 
tenietgegaan; 

b. bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sub a een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid 
onder a met maximaal 10%;  

c. het onder lid a bepaalde is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar 
bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder 
vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de 
overgangsbepaling van dat plan. 
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Artikel 15 Slotregel 
Deze regels worden aangehaald onder de naam "Mijndensedijk 45”.  

 



 

 

Bijlage 1 bij de regels  





 

 

Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) 

SBI nr. omschrijving cat 

    

01   landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw   

0111, 0113   akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen)  2 

0112  0 tuinbouw:   

0112 1 - bedrijfsgebouwen  2 

0112 2 - kassen zonder verwarming  2 

0112 3 - kassen met gasverwarming  2 

0112 4 - champignonkwekerijen (algemeen)  2 

0112 6 - bloembollendroog- en prepareerbedrijven  2 

0112 7 - witlofkwekerijen (algemeen) 2 

0122 0 fokken en houden van overige graasdieren:   

0122 1 - paardenfokkerijen  3.1 

0122 2 - overige graasdieren  3.1 

0125  0 fokken en houden van overige dieren:   

0125 3 - huisdieren  3.1 

0125 5 - bijen  2 

0125 6 - overige dieren  2 

014  0 dienstverlening t.b.v. de landbouw   

014 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven) b.o.  500 m
2
  3.1 

014 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven) b.o. ≤ 500 m
2
  2 

014 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven b.o.  500 m
2
 3.1 

014 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven b.o. ≤ 500 m
2
 2 

0142   KI-stations  2 

      

02   bosbouw en dienstverlening t.b.v. bosbouw   

020   bosbouwbedrijven  3.1 

      

05   visserij- en visteeltbedrijven   

0501.2   binnenvisserijbedrijven  3.1 

0502  0 vis- en schaaldierkwekerijen   

0502 2 - visteeltbedrijven  3.1 

      

15   vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken   

151  0 slachterijen en overige vleesverwerking:   

151 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken p.o. ≤ 1.000 m
2
 3.1 

151 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken p.o. ≤ 200 m
2
 3.1 

151 7 - loonslachterijen  3.1 

151 8 - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar 

maaltijden met p.o.  2.000 m
2
  

3.1 

152 0 visverwerkingsbedrijven  

152 6 - verwerken anderszins p.o. ≤ 300 m
2
 3.1 

1531 0 aardappelproducten fabrieken  

1531 1 - vervaardiging van snacks met p.o.  2.000 m
2
   3.1 

1551 0 zuivelproductie fabrieken  

1552 2 - consumptie-ijsfabrieken p.o. ≤ 200 m
2
 2 



Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) 

SBI nr. omschrijving cat 

    

1581  0 broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:   

1581 1 - v.c. < 2.500 kg meel/week  2 

1584  0 verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:   

1584 3 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met 

p.o.  

≤ 200 m
2
 

2 

1584 6 - suikerwerkfabrieken zonder suikerbranden p.o. ≤ 200 m
2
 2 

1585   deegwarenfabrieken  3.1 

1593 t/m 1595   vervaardiging van wijn, cider e.d.  2 

      

17   vervaardiging van textiel   

173   textielveredelingsbedrijven  3.1 

174, 175   vervaardiging van textielwaren  3.1 

176, 177   vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen  3.1 

      

18   vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont   

181   vervaardiging kleding van leer  3.1 

182   vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)  2 

183   bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont  3.1 

    

19   vervaardiging van leer en lederwaren (excl. kleding)   

192   lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel)  3.1 

193   schoenenfabrieken  3.1 

      

20   houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, riet, kurk 

e.d. 

 

2010.2  0 houtconserveringsbedrijven:   

2010.2 2 - met zoutoplossingen  3.1 

203, 204, 205 1 timmerfabrieken, vervaardigen overige artikelen van hout, p.o  200 m
2
  3.1 

205   kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken  2 

      

21   vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren   

2112  0 papier- en kartonfabrieken:   

2112 1 - p.c. < 3 t/u  3.1 

      

22   uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media  

221   uitgeverijen (kantoren)  1 

2222.6   kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen  2 

2223  A grafische afwerking  1 

2223  B binderijen  2 

2224   grafische reproductie en zetten  2 

2225   overige grafische activiteiten  2 

223   reproductiebedrijven opgenomen media  1 

      



Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) 

SBI nr. omschrijving cat 

    

24   vervaardiging van chemische producten   

2442  0 farmaceutische productenfabrieken:   

2442 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen  3.1 

2442 2 - verbandmiddelenfabrieken  2 

2466 A chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken  3.1 

      

25   vervaardiging van producten van rubber en kunststof   

2512  0 loopvlakvernieuwingsbedrijven:   

2512 1 - vloeropp. < 100 m
2
  3.1 

252 0 kunststofverwerkende bedrijven  

252 3 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van 

kunststofbouwmaterialen 

3.1 

      

26   vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en 

gipsproducten 

 

2615   glasbewerkingsbedrijven  3.1 

262, 263  0 aardewerkfabrieken:   

262, 263 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 2 

    

267 0 natuursteenverwerkingsbedrijven  

267 2 - zonder breken, zeven en drogen p.o. ≤ 2.000 m
2
 3.1 

2681   slijp- en polijstmiddelen fabrieken  3.1 

    

28  vervaardiging van producten van metaal (excl. 

mach./transportmidd.) 

 

281 0 constructiewerkplaatsen  

281 1a - gesloten gebouw p.o.  200 m
2
 3.1 

284 B1 smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. p.o.  200 m
2
 3.1 

2851 0 metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven  

2852 2 overige metaalbewerkende industrie, inpandig p.o.  200 m
2
  3.1 

287 A0 grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken  

287 B overige metaalbewerkende industrie n.e.g.; inpandig p.o.  200 m
2
  3.1 

    

30   vervaardiging van kantoormachines en computers   

30  A kantoormachines- en computerfabrieken  2 

      

31   vervaardiging van overige elektrische machines, apparaten en 

benodigdheden 

 

316   elektrotechnische industrie n.e.g.  2 

      

32   vervaardiging van audio-, video-, telecomapparaten en –

benodigdheden 

 

321 t/m 323   vervaardiging van audio-, video- en telecomapparatuur en 

benodigdheden  

3.1 



Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) 

SBI nr. omschrijving cat 

    

3210   fabrieken voor gedrukte bedrading  3.1 

      

33   vervaardiging van medische en optische apparaten en 

instrumenten 

 

33  A fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten 2 

      

34  vervaardiging van auto’s, aanhangwagens en opleggers  

341 0 autofabrieken en assemblagebedrijven  

    

35   vervaardiging van transportmiddelen (excl. auto's, 

aanhangwagens) 

 

351  0 scheepsbouw- en reparatiebedrijven:   

351 1 - houten schepen  3.1 

    

36   vervaardiging van meubels; vervaardiging van overige goederen n.e.g.  

361 2 meubelstoffeerderijen b.o.  200 m
2
  1 

362   fabricage van munten, sieraden e.d.  2 

363   muziekinstrumentenfabrieken  2 

364   sportartikelenfabrieken  3.1 

365   speelgoedartikelenfabrieken  3.1 

3661.1  sociale werkvoorziening 2 

3661.2  vervaardiging van overige goederen n.e.g.  3.1 

    

40   productie en distributie van stroom, aardgas, stoom en warm water  

40 C0 elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:   

40 C1 - < 10 MVA  2 

40 C2 - 10 - 100 MVA  3.1 

40  D0 gasdistributiebedrijven:   

40 D3 - gas: reduceer, compressor-, meet- en regelinstrumenten cat. A 1 

40 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C  2 

40 D5 - gasontvang- en verdeelstations, cat. D 3.1 

40 E0 warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:   

40 E2 - blokverwarming  2 

      

41   winning en distributie van water   

41  A0 waterwinning-/bereiding-bedrijven:   

41 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling  3.1 

41  B0 waterdistributiebedrijven met pompvermogen:   

41 B1 - < 1 MW  2 

    

45   bouwnijverheid   

45 1 - bouwbedrijven algemeen b.o. ≤ 2.000 m
2
 3.1 

45 2 aannemersbedrijven met werkplaats b.o.  1.000 m
2
  3.1 

45 3 - aannemersbedrijven met werkplaats b.o.  1.000 m
2
  2 



Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) 

SBI nr. omschrijving cat 

    

50   handel/reparatie van auto's, motorfietsen; benzineservicestations  

501, 502, 504   handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven  2 

5020.4  B autobeklederijen  1 

5020.4  C autospuitinrichtingen  3.1 

5020.5   autowasserijen  2 

503, 504   handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires  2 

505  0 benzineservicestations:   

505 2 - met lpg  1.000 m
3
/jr 3.1 

505 3 - zonder lpg  2 

      

51   groothandel en handelsbemiddeling   

511   handelsbemiddeling (kantoren)  1 

5121  0 grth in akkerbouwproducten en veevoeders  3.1 

5122   grth in bloemen en planten  2 

5124   grth in huiden, vellen en leder  3.1 

5125, 5131   grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen  3.1 

5132, 5133   grth in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren, spijsoliën  3.1 

5134   grth in dranken  2 

5135   grth in tabaksproducten  2 

5136   grth in suiker, chocolade en suikerwerk  2 

5137   grth in koffie, thee, cacao en specerijen  2 

5138, 5139   grth in overige voedings- en genotmiddelen  2 

514   grth in overige consumentenartikelen  2 

5148.7 0 grth in vuurwerk en munitie  

5148.7 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, oplag  10 ton 2 

5148.7 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 3.1 

5148.7 5 - munitie 2 

5151.1 0 grth in vaste brandstoffen  

5151.1 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 3.1 

5151.2 0 grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen  

5153  0 grth in hout en bouwmaterialen   

5153 1 - algemeen b.o.  2.000 m
2
  3.1 

5153 2 - algemeen b.o. ≤ 2.000 m
2
 2 

5153.4 4 zand en grind  

5153.4 6 - algemeen b.o. ≤ 200 m
2
 2 

5154  0 grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur   

5154 1 - algemeen b.o.  2.000 m
2
  3.1 

5154 2 - algemeen b.o. ≤ 2.000 m
2
 2 

5155.2  grth in kunstmeststoffen 2 

5156   grth in overige intermediaire goederen  2 

5157 1 autosloperijen b.o. ≤ 1.000 m
2
 3.1 

5157.2/3 1 -overige groothandel in afval en schroot b.o. ≤ 1.000 m
2
 3.1 

5162  0 grth in machines en apparaten   

5162 2 - overige 3.1 



Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) 

SBI nr. omschrijving cat 

    

517   overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.)  2 

      

52   detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren   

52  A detailhandel voor zover n.e.g.  1 

5211/2, 5246/9  supermarkten, warenhuizen, 1 

5222, 5223   detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken  1 

5224   detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel  1 

5231, 5232   apotheken en drogisterijen  1 

5246/9  bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten 2 

5249   detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt 1 

5261  postorderbedrijven 3.1 

527   reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)  1 

      

55   logies-, maaltijden- en drankenverstrekking   

5511, 5512   hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra  1 

552   kampeerterreinen, vakantiecentra, e.d. (met keuken)  3.1 

553   restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, 

viskramen e.d.  

1 

554  1 cafés, bars 1 

554 2 discotheken, muziekcafés 2 

5551   kantines  1 

5552   cateringbedrijven  2 

      

60   vervoer over land   

6022   taxibedrijven 2 

6024 1 goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. ≤ 

1.000 m
2
 

3.1 

603   pomp- en compressorstations van pijpleidingen  2 

      

61, 62   vervoer over water/door de lucht   

61, 62  A vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)  1 

      

63   dienstverlening t.b.v. het vervoer   

6312   veem- en pakhuisbedrijven, koelhuizen  3.1 

6321  1 autoparkeerterreinen, parkeergarages  2 

6322, 6323   overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)  1 

633   reisorganisaties  1 

634   expediteurs, cargadoors (kantoren)  1 

      

64   post en telecommunicatie   

641   post- en koeriersdiensten  2 

642  A telecommunicatiebedrijven  1 

642  B0 zendinstallaties  

642 B2 - FM en TV 1 



Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) 

SBI nr. omschrijving cat 

    

642 B3 - GSM en UMTS-masten 1 

    

65, 66, 67   financiële instellingen en verzekeringswezen   

65, 66, 67  A banken, verzekeringsbedrijven, beurzen  1 

      

70   verhuur van en handel in onroerend goed   

70 A  verhuur van en handel in onroerend goed  1 

      

71   verhuur van transportmiddelen, machines, andere roerende 

goederen 

 

711   personenautoverhuurbedrijven  2 

712   verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)  3.1 

713   verhuurbedrijven voor machines en werktuigen  3.1 

714   verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.  2 

      

72   computerservice- en informatietechnologie   

72  A computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.  1 

72 B switchhouses 2 

      

73   speur- en ontwikkelingswerk   

731   natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk  2 

732   maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek  1 

      

74   overige zakelijke dienstverlening   

74  A overige zakelijke dienstverlening: kantoren  1 

747   reinigingsbedrijven voor gebouwen  3.1 

7481.3   foto- en filmontwikkelcentrales  2 

7484.4   veilingen voor huisraad, kunst e.d.  1 

      

75   openbaar bestuur, overheidsdiensten, verplichte sociale 

verzekeringen  

 

75  A openbaar bestuur (kantoren e.d.)  1 

7525   brandweerkazernes  3.1 

      

80   onderwijs   

801, 802   scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs  2 

803, 804   scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs  2 

      

85   gezondheids- en welzijnszorg   

8511   ziekenhuizen  2 

8512, 8513   artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven  1 

8514, 8515   consultatiebureaus  1 

853  1 verpleeghuizen  2 

853 2 kinderopvang 2 



Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) 

SBI nr. omschrijving cat 

    

90   milieudienstverlening   

9001 B rioolgemalen 2 

9002.1  A vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d.  3.1 

9002.1  B gemeentewerven (afval-inzameldepots)  3.1 

9002.2  A0 afvalverwerkingsbedrijven:   

9002.2 A.4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen)  3.1 

9002.2 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval  2 

    

91   diverse organisaties   

9111   bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren)  1 

9131   kerkgebouwen e.d.  2 

9133.1  A buurt- en clubhuizen  2 

9133.1  B hondendressuurterreinen  3.1 

    

92   cultuur, sport en recreatie   

921, 922   studio's (film, tv, radio, geluid)  2 

9213   bioscopen  2 

9232   theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen  2 

9234   muziek- en balletscholen  2 

9234.1   dansscholen  2 

9251, 9252   bibliotheken, musea, ateliers, e.d.  1 

9261.1  0 zwembaden:   

9261.1 1 - overdekt  3.1 

9261.2  A sporthallen  3.1 

9261.2  B bowlingcentra  2 

9261.2  E maneges  3.1 

9261.2  F tennisbanen (met verlichting)  3.1 

9261.2  G veldsportcomplex (met verlichting)  3.1 

9261.2  H golfbanen  1 

9261.2  I kunstskibanen  3.1 

9262  0 schietinrichtingen:   

9262 11 - buitenbanen met voorzieningen: boogbanen  2 

9262 2 - binnenbanen: boogbanen  1 

9262  F sportscholen, gymnastiekzalen  2 

9262  G jachthavens met diverse voorzieningen  3.1 

9271   casino's  2 

9272.1   amusementshallen  2 

    

93   overige dienstverlening   

9301.1  A wasserijen en strijkinrichtingen  3.1 

9301.1  B tapijtreinigingsbedrijven  3.1 

9301.2   chemische wasserijen en ververijen  2 

9301.3  A wasverzendinrichtingen  2 

9301.3  B wasserettes, wassalons  1 



Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) 
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9302   kappersbedrijven en schoonheidsinstituten  1 

9303  0 begrafenisondernemingen:   

9303 1 - uitvaartcentra  1 

9303 2 - begraafplaatsen  1 

9304   fitnesscentra, badhuizen en saunabaden  2 

9305  B persoonlijke dienstverlening n.e.g.  1 

    

  Installaties  

 14 Laboratoria: chemisch/biochemisch ten behoeve/dienste van verf-vernis 

en vatenfabriek 

2 

De gebruikte afkortingen  

afk. verklaring  

 kleiner dan  

 groter dan  

cat categorie  

e.d. en dergelijke  

n.e.g. niet elders genoemd  

o.c. opslagcapaciteit  

p.c. productiecapaciteit  

b.o. bedrijfsoppervlak  

v.c. verwerkingscapaciteit  

u uur  

d dag  

w week  

j jaar  

t ton  

   

grootste afstand in meters per categorie 

cat afst.  

1 10 m  

2 30 m  

3.1 50 m  

3.2 100 m  

4.1 200 m  

4.2 300 m  

5.1 500 m  

5.2 700 m  

5.3 1.000 m  

6 1.500 m  

 





 

 

Bijlage 2 bij de regels 





Ontwerp woonhuis te NieuwersluisOntwerp woonhuis te NieuwersluisOntwerp woonhuis te NieuwersluisOntwerp woonhuis te Nieuwersluis

Mijndensedijk 45
 

16 februari 2021

Behorend bij het Bestemmingsplan van Plannen-makers 



aanzicht 1

Vanaf deze posi� e vanaf de Mijndensedijk ligt het huidige pand verscholen achter 

de bebossing.

aanzicht 3

Toegang vanaf de Mijndensedijk via de brug. Het huidige pand ligt achter. 

aanzicht 2

Doorkijk tussen de bebossing. De kavel ligt lager dan de Mijndensedijk.



aanzicht 4

Het pand verscholen achter de bebossing, een fragment van het dak is zichtbaar

aanzicht 6

Mijndensedijk met rechtvooruit de kavel 

aanzicht 5

Links het vervolg van de Mijndensedijk met rechts de toegangspoort naar de kavel



aanzicht 7

aanzicht huidige pand bij aankomst vanaf toegangsweg aan de zuidkant

aanzicht 8

aanzicht vanaf de oostkant van de kavel

aanzicht 9
aanzicht vanaf de noordkant



oostgevel

noordgevel westgevel

zuidgevel

Op het bouwperceel staat nu een te slopen bebouwing met een inhoud van 1200m3.  Het gebouw bestaat uit 

twee parallel gelegen volumes met zadeldak op gelijke hoogte.  De huidige bebouwing hee�  een eenvoudige 

enkelwandige construc� e en is grotendeels verzakt.

Bestaande bebouwing



Luch� oto kavel

Het nieuwe woonhuis wordt gelokaliseerd op de zelfde loca� e als de huidige bebouwing maar met een kleiner bouwvlak.

Het gebouw is aan de zuid, west en noordkant omsloten door bebossing. Aan de westkant ligt de Mijndensedijk.

De oostgevel hee�  zicht op het meer open deel van de kavel met enkele losse bomen.



Ligging op de kavel

De posi� e en rich� ng van het moonhuis zijn gelijk aan de huidige bebouwing.

 In verband met de omvang van de kavel en de beschu� e ligging van de kavel is er in het vooroverleg besproken om het woonhuis 

een meer bijzondere en ‘landhuis’ ach� ge uitstraling te geven. Om dit te bereiken is er in het vooroverleg geadviseerd om naast de kap 

van het hoofdvolume (600m3) ook de twee verlaagde zijbeuken (2x150m3) van een kap te voorzien.

Het bouwvolume is dan ten opzichte van de oorspronkelijke bebouwing van 1200m3 verkleind naar 900m3.



Bouwvlak

In vergelijking tot het huidige gebouw is bij het nieuwe ontwerp voor de woning

de omvang afgenomen binnen de contouren van de huidige bebouwing.

Bouwvlak huidige bebouwing Bouwvlak nieuwe ontwerp



Oostgevel

Dit is de meest zichtbare gevel, vanaf de kavel. Hoewel het een tweelaags woning betre� , hee�  het nu meer de uitstraling van 

een landhuis door de twee verlaagde zijbeuken, de serre, de verhoudingen van de ramen en de wolfskappen op de kopgevels.



Noordgevel

De bebossing is weggelaten voor het aanzicht. 

Deze kant is bereikbaar via de wandelbrug

Zuidgevel

Aan deze kant zit de veranda/keukenterras

aan de zijkant de hoofdentree

Westgevel
De hoofdentree



Gevelaanzichten



Pla� egronden



Zonnepanelen

vlakke plaatsing, uit het zicht

Aardwarmtepomp

Balansven  la  e met wtw

Installa  es



Langsdoorsnede

Kozijndetails

 referen! ebeelden





Tuin en bomen

Bomen te snoeien/ kappen Bomen te planten
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Enkelbestemmingen
AW Agrarisch met waarden

W Wonen

Dubbelbestemmingen

WR-C1 Waarde - Cultuurhistorie 1

WR-C4 Waarde - Cultuurhistorie 4

Bouwvlakken
bouwvlak

Maatvoeringen

8
4 maximum goothoogte (m)

maximum bouwhoogte (m)

WR-A4 Waarde - Archeologie 4

Functieaanduidingen
(vt) volkstuin

R Recreatie

T Tuin

WR-L Waarde - Landschap

Bouwaanduidingen
[bg] bijgebouwen
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