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Agenda bijlagen 

     concept-adviezenlijst Commissie Grondgebied 4-11-2020.docx 

0 Digitaal inchecken (18:45-19:00 uur)
1 19:00 - Opening
2 19:01 - Vaststellen agenda d.d. 4 november

Agenda_Commissie_Grondgebied_4_november_2020.docx

3 19:02 - Adviezenlijst gecombineerde commissie SL-GB d.d. 9 september 2020
concept-adviezenlijst SL-GB 20200909.docx

4 19:05 - Lijst ingekomen stukken
Ingekomen_stukken 11092020 tm 27102020_chronologisch.docx

Ingekomen_stukken 1109020 tm 27102020_rubriek.docx

5 19:10 - Regionale Nota Bodembeheer 2020-2029
Status: om advies
Portefeuillehouder: G.J.M. Wienhoven

Dossier 1097 voorblad

Raadsvoorstel Regionale Nota Bodembeheer 2020-2029.pdf

Raadsbesluit Regionale Nota Bodembeheer 2020-2029.docx

BIJLAGE 1 Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029.pdf

BIJLAGE 2 Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart_140519.pdf

BIJLAGE 3 Definitief rapport BKK PFAS NM Limburg(compr).pdf

6 19:30 - Herontwikkeling Hotel Plasmolen
Status: om advies
Portefeuillehouder: G.J.M. Wienhoven

Dossier 1101 voorblad

Raadsvoorstel herontwikkeling hotel Plasmolen.pdf

Raadsbesluit herontwikkeling hotel Plasmolen.docx

Brief civil management aan B&W m.b.t. horeca (geanonimiseerd).pdf

Memo bewonersbijeenkomst 17 juni 2020 (geanonimiseerd).pdf

Landschapsschets voormalig hotel Plasmolen.pdf

7 19:50 - Raadsvoorstel bestemmingsplan Lindenlaan 3 Molenhoek
Status: om advies
Portefeuillehouder: G.J.M. Wienhoven

Dossier 1087 voorblad

Raadsvoorstel bestemmingsplan Lindenlaan 3 Molenhoek.pdf

Raadsbesluit bestemmingsplan Lindenlaan 3 Molenhoek.docx

Bijlage 1 bij raadsvoorstel -  Ingediende zienswijze op ontwerpbestemmingsplan (geanonimiseerd).pdf

Bijlage 2 bij raadsvoorstel - Zienswijzennota bestemmingsplan Lindenlaan 3 Molenhoek
(geanonimiseerd).docx

Toelichting en regels Lindenlaan 3, Molenhoek_vastgesteld.pdf

Verbeelding Lindenlaan 3, Molenhoek_vastgesteld.pdf

Bijlagen bij de regels_Bijlage 1  Staat van bedrijfsactiviteiten.pdf

Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 1  Akoestisch onderzoek.pdf

Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 2  Advies Veiligheidsregio.pdf

Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 3  Voortoets stikstofdepositie.pdf

8 20:10 - Startnotitie Ecozone Molenhoek



 

Status: om advies
Portefeuillehouder: G.J.M. Wienhoven

Dossier 1086 voorblad

Raadsvoorstel Startnotitie Ecozone Molenhoek.pdf

Raadsbesluit Startnotitie Ecozone Molenhoek.pdf

Startnotitie Ecozone Molenhoek.pdf

9 20:30 - Rondvraag
10 20:35 - Sluiting



Agenda bijlagen

1 concept-adviezenlijst Commissie Grondgebied 4-11-2020.docx 

Adviezenlijst

Commissie Grondgebied 4 november 2020

Presentielijst

Commissieleden: mevrouw J.E.M. Mulders (DGP)
de heer G.A. van den Honert (DGP)
de heer drs. F.M.M. Jongen (CDA)
de heer drs. G.B.M. van den Berg (CDA)
de heer F.N. Dillerop (PvdA)
de heer P.M. Heisen (PvdA)
de heer drs. F.R van Santwijk (GroenLinks)
de heer dr. M.J.A. Kamp (GroenLinks)
de heer S.H. Brinkhoff (VVD)
de heer J.R. Akkerman (VVD)

Voorzitter: de heer A.F. Herings (DGP)

Commissiegriffier: de heer P.J. Wiersma MSc
Griffier: mevrouw mr. M.A.M. van Arensbergen

Portefeuillehouders: de heer P.D. Baneke (PB) (wethouder)
de heer G.J.M. Wienhoven (GW) (wethouder)
mevrouw drs. C.G.P.M. Peters (KP) (wethouder)           
de heer mr. drs. W. Gradisen (WG) (burgemeester)

Gemeentesecretaris: mevrouw A. Smits-de Kinkelder
 

Overige genodigden:               Mevrouw Schoonderbeek (agendapunt 5); de heer Tolkamp 
(agendapunt 6); mevrouw Heffels (agendapunt 7 en 8), ambtelijke 
ondersteuning 

Aanvangstijd:  19.00 uur Sluitingstijd:  20.45 uur

Geluidsopnamen

Geluidsfragmenten van de vergadering zijn per agendapunt terug te luisteren op 
https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/MookenMiddelaar
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Adviezenlijst

0 Digitaal inchecken (18:45-19:00 uur)

1 Opening
De voorzitter controleert de presentie van de commissieleden in de digitale 
vergadering. Eenieder op de presentielijst is aanwezig. De digitale vergadering wordt 
geopend door de voorzitter.

2 Vaststellen agenda d.d. 4 november
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Adviezenlijst gecombineerde commissie SL-GB d.d. 9 september 2020
De heer Van den Honert (DGP) n.a.v. agendapunt 8 rondvraag over gesprekken 
ProRail; 
De heer Van den Berg (CDA) n.a.v. agendapunt 5 over de beschikbaarheid van digitale 
kaarten van oude bebouwing en verhuisbewegingen (regionale woonvisie Noord-
Limburg).

De adviezenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Lijst ingekomen stukken
Er zijn geen opmerkingen bij dit agendapunt.

5 Bespreekstukken

Regionale Nota Bodembeheer 2020-2029

Voorstel om te besluiten:

1. De “Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029” en 
“Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart Regio Limburg Noord” 
vast te stellen;

2. De PFAS bodemkwaliteitskaart ter kennisgeving aan te nemen; 
3. Het bodembeheergebied vast te stellen als zijnde de grondgebieden van de 

gemeenten; Beesel, Bergen L, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, 
Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, 
Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert;

4. De door de onder punt 3. genoemde gemeenten vastgestelde 
bodemkwaliteitskaarten te accepteren als milieuhygiënische verklaring;

5. Vaststelling van toekomstige veranderingen van het bodembeheergebied aan 
het college van burgemeester en wethouders te delegeren;

6. De “Nota bodembeleid Regio Maasduinen” in te trekken.

Advies: Hamerstuk voor de raad van 18 november

6 Herontwikkeling Hotel Plasmolen

Voorstel om te besluiten:

1. In te stemmen met het verzoek om horeca niet als voorwaarde te stellen bij de 
ontwikkeling van Hotel Plasmolen.
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Advies: Hamerstuk voor de raad van 18 november

De voorzitter schorst de vergadering voor 5 minuten. De vergadering wordt om 20.10 
uur hervat.

7 Raadsvoorstel bestemmingsplan Lindenlaan 3 Molenhoek

Voorstel om te besluiten:

1. Akkoord te gaan met de beoordeling van de ingediende zienswijze, zoals 
beschreven in de zienswijzennota in bijlage 2.

2. Bestemmingsplan "Lindenlaan 3, Molenhoek" gewijzigd vast te stellen, 
overeenkomstig het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan met 
inachtneming van de wijziging zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende 
zienswijzennota (bijlage 2).

Advies: Bespreekstuk voor de raad van 18 november

8 Startnotitie Ecozone Molenhoek

Voorstel om te besluiten:

1. In te stemmen met de scope, de werkwijze en de te behandelen thema’s in het 
project Ecozone Molenhoek conform bijgevoegde Startnotitie Ecozone 
Molenhoek (bijlage 1).

Advies: Bespreekstuk voor de raad van 18 november

9

Overig

Rondvraag
De heer van den Honert (DGP) n.a.v. format raadsvoorstel;
De heer Brinkhoff (VVD) n.a.v. zienswijze;
De heer Van den Berg (CDA) n.a.v. gelden rijksoverheid t.b.v. sociale problematiek 
corona. Op voorstel van de voorzitter wordt de vraag behandeld in de rondvraag van 
de commissie Samenleving.

10 Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de digitale 
vergadering om 20.45 uur.

Aldus [gewijzigd/ongewijzigd] vastgesteld door de commissie Grondgebied op 8 december 2020.



2 Vaststellen agenda d.d. 4 november

1 Agenda_Commissie_Grondgebied_4_november_2020.docx 

Agenda Commissie Grondgebied
Datum 04-11-2020
Tijd 19:00 - 20:35
Locatie DIGITAAL
Voorzitter A.F. Herings
Omschrijving

0 Digitaal inchecken (18:45-19:00 uur)

1
19:00

Opening

2
19:01

Vaststellen agenda d.d. 4 november

3
19:02

Adviezenlijst gecombineerde commissie SL-GB d.d. 9 september 2020

4
19:05

Lijst ingekomen stukken

5
19:10

Regionale Nota Bodembeheer 2020-2029
Status: om advies
Portefeuillehouder: G.J.M. Wienhoven

6
19:30

Herontwikkeling Hotel Plasmolen
Status: om advies
Portefeuillehouder: G.J.M. Wienhoven

7
19:50

Raadsvoorstel bestemmingsplan Lindenlaan 3 Molenhoek
Status: om advies
Portefeuillehouder: G.J.M. Wienhoven

8
20:10

Startnotitie Ecozone Molenhoek
Status: om advies
Portefeuillehouder: G.J.M. Wienhoven

9
20:30

Rondvraag

10
20:35

Sluiting



3 Adviezenlijst gecombineerde commissie SL-GB d.d. 9 september 2020

1 concept-adviezenlijst SL-GB 20200909.docx 

Adviezenlijst

Gecombineerde Commissie Samenleving en Grondgebied 9 
september 2020

Presentielijst

Commissieleden:               mevrouw J.E.M. Mulders (DGP)
              de heer G.A. van den Honert (DGP)
              de heer drs. F.M.M. Jongen (CDA)

de heer drs. G.B.M. van den Berg (CDA)
de heer A.J.W.M. Broekmans (PvdA)
de heer P.M. Heisen (PvdA)
mevrouw W. van Keulen (GroenLinks)
de heer dr. M.J.A. Kamp (GroenLinks)
de heer S.H. Brinkhoff (VVD)

Voorzitter:               de heer A.F. Herings (DGP)

Commissiegriffier:  de heer P.J. Wiersma MSc
Griffier:  mevrouw mr. M.A.M. van Arensbergen

Portefeuillehouders:  de heer P.D. Baneke (PB) (wethouder)
 de heer G.J.M. Wienhoven (GW) (wethouder)
 mevrouw drs. C.G.P.M. Peters (KP) (wethouder)           
 de heer mr. drs. W. Gradisen (WG) (burgemeester)

Gemeentesecretaris:  mevrouw A. Smits-de Kinkelder
 

Overige genodigden:               mevrouw Konings (inspreker, agendapunt 5);
mevrouw Wijers (inspreker, agendapunt 8)

Ambtelijke ondersteuning: de heer Tolkamp (agendapunt 5);
mevrouw Heffels (agendapunt 8)

Aanvangstijd:  19.15 uur Sluitingstijd:  20.40 uur
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Adviezenlijst

1 Opening
De voorzitter opent de vergadering en bedankt namens de raadscommissie de 
gemeente Berg en Dal voor het beschikbaar stellen van hun raadzaal. 

2 Vaststellen agenda d.d. 9 september
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.1 Adviezenlijst vergadering commissie SL d.d. 30 juni 2020
De adviezenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen bij dit 
agendapunt.

3.2 Adviezenlijst vergadering commissie GB d.d. 1 juli 2020
De adviezenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen bij dit 
agendapunt.

4 Lijst ingekomen stukken
De heer Akkerman (VVD) vraagt n.a.v. het ingekomen stuk van 27 augustus j.l. 
‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Lindenlaan 3’ naar de mogelijke plannen voor het 
realiseren van appartementen tussen de vrijstaande bebouwing. Hoe worden 
omwonenden geïnformeerd vanuit de gemeente?
GW: Dit is een proces dat nog in ontwikkeling is. Op het moment dat er sprake is van 
een wijziging in het bestemmingsplan moet eerst de omgevingsprocedure worden 
doorlopen. Daarna zal uiteindelijk een voorstel ter beoordeling worden voorgelegd aan 
de gemeenteraad.
De heer Kamp (GroenLinks) refereert aan het ingekomen stuk van 14 augustus j.l. 
‘Maaien bosgebied Mookerplas’. Hierin wordt het wegmaaien van de onderbegroeiing 
bij de Mookerplas door Leisurelands ter discussie gesteld.
GW: Er wordt ons gevraagd een standpunt in te nemen; ik denk dat dat niet juist is. Op 
het moment dat de inzender meent dat er niet voldaan wordt aan het bestemmingsplan 
of anderszins dan kan de inzender een verzoek doen tot handhaving. Op dat moment 
kunnen we dat bekijken. 

5 Regionale woonvisie Noord-Limburg
De behandeling van dit agendapunt start met het inspreken door mevrouw J. Konings, 
waarvan onderstaand verslag:

Dorpsraad Molenhoek heeft n.a.v. vele signalen van ouderen in het dorp dat ze te groot wonen, 
in een te bewerkelijk huis en/of een te grote tuin nader onderzoek gedaan naar de wensen van 
ouderen in Molenhoek.
Het resultaat is aan alle fracties toegestuurd en staat op de website van de Dorpsraad, 
www.dorpsraadmolenhoek.nl Ook te vinden op maasburen.nl
Omdat de voorliggende Regionale Woonvisie de nadruk legt op kwaliteit van wonen i.p.v. 
kwantiteit willen we u attenderen op een aantal uitkomsten in de hoop en verwachting dat u dit 
meeneemt in uw overwegingen over het wonen in de nabije toekomst. Bovendien: de groep 65+ 
zal in onze gemeente nog verder groeien, dus past aandacht voor deze doelgroep.
Allereerst: we hebben ouderen zelf naar hun wensen gevraagd. Dat past bij de visie van de DR 
om mensen actief te laten meedenken en doen als het gaat om leefbaarheid.
We zijn van mening dat ook ouderen heel wel in staat zijn en bereid om hun steentje bij te 
dragen.
Dat blijkt niet alleen uit het aantal van meer dan 100 invullers van de vragenlijst maar ook uit de 
ruim twintig mensen die verder mee willen denken of zich actief willen informeren.
Ook namens die laatste groep sta ik hier, met de vraag aan u om ouderen te betrekken bij 
planvorming waar dat mogelijk is.
87% van de respondenten die aangaf wel te willen verhuizen wil in Molenhoek blijven wonen. Als 
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er geschikte appartementen in Molenhoek gebouwd zouden worden, vindt 75% dat een 
aantrekkelijke gedachte. De invullers hebben zich vervolgens uitgesproken over kopen of huren, 
het te besteden bedrag, de termijn waarop ze willen verhuizen en over de voorzieningen (in 
appartement en in het appartementengebouw).
Dat verhuizen betekent: een huis achterlaten voor de jongere generatie is niet gevraagd maar 
wel een feit, ook genoemd in de bijeenkomst van de ouderen vorige week. ‘We bevorderen zo de 
doorstroom’. Dat brengt me weer terug bij de voorliggende Woonvisie, waarin doorstroom een 
van de kwaliteitsopties is. En naar verwachting zal dit ook wel terugkomen bij de te maken 
prestatieafspraken met Destion.
Samengevat: neem wensen van ouderen mee in planvorming en afspraken, betrek ouderen bij 
initiatieven en bevorder zo voor oud én jong de kwaliteit van wonen. Dank voor uw aandacht.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel wordt door de commissieleden ingegaan 
op het gegeven dat men bestuurlijk gezien te maken heeft met de provincie Limburg, 
terwijl regionaal het Rijk van Nijmegen ook een belangrijke partner is; in dit verband 
wordt ook gerefereerd aan de woondeal Arnhem-Nijmegen en het gegeven dat men in 
de praktijk meer gericht is op het Rijk van Nijmegen; hoe het zit met de 
beschikbaarheid van de digitale kaarten van de oude bebouwing en voor nieuwe; of er 
zicht is op het realiseren van tijdelijke huisvesting en of de termijn van 10 jaar voor 
tijdelijke bewoning verlengd kan worden door het Rijk; op welke wijze mobiliteit en 
zorgindicaties worden meegenomen bij woonplannen en hoe er actie wordt 
ondernomen richting Destion en projectontwikkelaars.

De heer Heisen (PvdA) vraagt of de gemeenteraad aan de voorkant geïnformeerd kan 
worden over de doelen en plannen van Destion en het nakomen van de 
prestatieafspraken (bijvoorbeeld via een presentatie/bijeenkomst etc.).
De voorzitter stelt voor om dit verzoek in de volgende agendacommissie te behandelen 
en de behoefte hierover te peilen. 

Advies: Hamerstuk in de raad van 16 september

6 Onderzoek puingranulaat
De commissieleden kunnen zich vinden in het voorliggende voorstel. Kort komen aan 
de orde: de wijze van toezicht op de certificering van gebruikte materialen en hoe 
ideeën voor onderhoud worden geconcretiseerd (via een ‘onderhoudsplan onverharde 
wegen’).

Advies: Hamerstuk in de raad van 16 september

7 Coördinatieregeling Middelweg 98-100 te Molenhoek
De behandeling van dit agendapunt start met het inspreken door mevrouw J. Wijers, 
waarvan onderstaand verslag:

Omdat de wijziging bestemmingsplan en omgevingsverguning van Middelweg 98-100 in één 
procedure worden behandeld, wil ik mijn kritiek in deze commissievergadering voorleggen.
Ik praat in eerste instantie voor mijzelf, maar heb de weerstand van acht van de vijftien 
omliggende woningen meegenomen.
Mijn man en ik hebben in 2018 het huis aan de Middelweg 107 gekocht, omdat wij vele jaren 
overlast hebben gehad van huurders uit de straat. Wij wisten dat het perceel (Middelweg 98-
100) tegenover ons, bebouwd zou worden, maar dachten dat dit in dezelfde stijl als de 
bestaande woningen zou worden. 
Wij zijn dan ook erg geschrokken van de presentatie van de bouwschets door aannemer 
Jansen-Groesbeek. Recht tegenover ons komen 16 sociale huurwoningen en 16 
koopappartementen aan de ringbaan, in 2 complexen van 3 woonlagen.
Mijn, en vele mede omwonenden, grootste zorg is dat het woonplezier enorm achteruit gaat.
Dit is gebaseerd op de volgende 5 punten:

 Te veel sociale huurwoningen in de wijk. Keurvorststraat 10, Meulenveld 16, 
Brandenburgstraat 10. Als daar nog eens 16 bijkomen hebben we 52 sociale 
huurwoningen in de wijk. Dit baart mij grote zorg dat dit de wijk negatief gaat 
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beïnvloeden. Naar mijn mening is er meer vraag naar koopappartementen voor de 
ouderen in ons dorp.
In Molenhoek zijn meerdere particuliere huurwoningen aanwezig of in aanbouw, welke 
ook onder de huursubsidiegrens liggen. De bouwplannen zoals voorgesteld aan de 
commissie, verschillen met de bouwschets die aan de omwonenden is gepresenteerd.

 Huurwoningen staan gedraaid. De lange zijde met 3 woningen staan bij u aan de 
Middelweg, bij ons aan het Schoutenpad. Op onze schets staan veel minder 
parkeerplaatsen aan de achterkant getekend. Op onze schets staan beide 
appartementcomplexen veel verder van de bestaande woningen aan de Middelweg, af 
getekend. Deze verschillen werken niet mee aan het vertrouwen wat er precies gaat 
gebeuren op het perceel.

 Geluidsoverlast. Het Schoutenpad is een klankkast qua geluiden. Straatgeluiden 
worden teruggekaatst. Als daar een 9 meter hoog appartement komt te staan zal dit 
vele malen groter worden.

 Schending van privacy. Door 3 hoog met balkons te bouwen, is de inkijk in de 
achtertuinen aan de Keurvorststraat enorm. Er is daardoor geen privacy meer. 2 
woonlagen zou acceptabel zijn.

 Veiligheid. Het gevoel van veiligheid wordt een stuk minder doordat het bedrijventerrein 
nu een afgeschermd geheel is en straks een openbare gelegenheid wordt.

Als afsluiting wil ik namens vele omliggende bewoners mijn zorg uiten over de snelheid 
waarmee dit plan wordt doorgeduwd.
lk hoop dat de belangen van de omwonenden niet vergeten wordt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naar aanleiding van het raadsvoorstel wordt ingegaan op de achterliggende procedure 
van de coördinatieregeling. De bedoeling hiervan is om het voortraject van de 
bestemmingsplanprocedure zorgvuldiger te kunnen doorlopen. Het gehele plan 
(wijziging bestemmingsplan en afgeven omgevingsvergunning) wordt in een procedure 
behandeld (evenals evt. beroepsprocedures), waarbij alle informatie op een moment 
ter inzage beschikbaar komt en kan worden voorgelegd aan de raad. De weergave van 
de impressies in de schetsen verschillen als gevolg van een tussentijds advies door het 
Gelders Genootschap.

Advies: Hamerstuk in de raad van 16 september

8 Rondvraag
De heer Brinkhoff (VVD) vraagt om agendering van het raadsmemo 
‘natuurbrandbeheersing’.
De voorzitter geeft aan dat agendering hiervan kan worden gevraagd in de komende 
raadsvergadering, bij het agendapunt ingekomen stukken.
De heer Van den Berg (CDA) informeert naar de stand van zaken betreffende de 
renovatie van het Jachtslot. In dit verband wordt verwezen naar de recreatieve 
doeleinden en het nog aan te leggen fietspad tussen Groesbeek en Molenhoek.
GW geeft aan dat de vergunningsaanvraag m.b.t. de verbouwing en renovatie van het 
Jachtslot bijna is afgerond. Hierna zal door Natuurmonumenten worden gestart met de 
werkzaamheden. De aanleg van het fietspad staat los van het Jachtslot en is een vraag 
die bekeken moet gaan worden vanuit het vraagstuk mobiliteit en de ecozone. 

Mevrouw van Keulen (GroenLinks) informeert naar de overlast bij de spoorzone; er 
wordt al enige tijd veel afval achtergelaten en er vinden vernielingen plaats op het 
station. Is er contact geweest met Prorail, ook over de te nemen maatregelen?
WG geeft aan dat de mate van vernielingen uitermate zorgelijk is. Er is contact 
geweest met Prorail en hen is geadviseerd om hierover aangifte te doen. Dat is 
vooralsnog niet gedaan door Prorail. Prorail moet zelf maatregelen nemen; er zouden 
bijvoorbeeld camera’s opgehangen kunnen worden. Binnenkort is er een nieuw overleg 
met Prorail over deze vernielingen.

De heer Kamp (GroenLinks) informeert ernaar of de wethouder bekend is met het plan 
van Animo om 20 van de voorgenomen 89 bomen te sparen. GW antwoordt dat hij niet 
bekend is met het plan en verwijst daarnaast naar het antwoord in de Zomerrapportage 
over hetzelfde onderwerp. 
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De heer Broekmans (PvdA) geeft aan dat er zorgen zijn geuit door verschillende 
ouderen over de luchtcirculatie in gymzalen, zoals in het Môks café. Dit gelet op het 
belang van goede circulatie vanwege corona. Heeft het college zicht op wat de staat is 
van circulatiesystemen in diverse (sport)accommodaties, ook bijvoorbeeld als het gaat 
om het Kandinsky College? 
WG antwoordt dat de primaire verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar van het 
gebouw. Dit geldt zowel voor scholen als sportaccommodaties. Als het gaat om het 
onderwijs is de Rijksoverheid ook aan zet. De exploitant is er verantwoordelijk voor om 
de noodzakelijke maatregelen te nemen. Als het niet verantwoord is, dan kan er 
gehandhaafd worden. WG geeft aan dat de zorgen t.a.v. Môks café worden 
meegenomen en er contact zal worden opgenomen om dit nog eens aan te geven.
Naar aanleiding hiervan merkt de heer Brinkhoff (VVD) op dat er al verschillende 
maatregelen zijn genomen door het Môks café.

9 Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 
20.40 uur.

Aldus [gewijzigd/ongewijzigd] vastgesteld door de commissie Grondgebied op 4 november 2020.



4 Lijst ingekomen stukken
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Datum Onderwerp Afzender Toelichting Advies afdoening Rubriek
27-10-2020 Europe caught up in 

polycrisis
Instituut Clingendael V.K.A. Uitnodigingen

27-10-2020 Nood Verordening 
COVID19 - 22 oktober 
2020

Veiligheidsregio 
Limburg Noord

V.K.A.

27-10-2020 Uitstel Buitengewone 
ALV wel doorgaan 
VNG Bestuurdersdag 
27 november a.s. en 
bekendmaking 
benoeming 
waarnemers in VNG 
bestuur en commissies

VNG V.K.A.

27-10-2020 Steunbetuigingen 
bezwaar Mobiliteitsplan 
Mook en Middelaar 
(002)

Omwonenden V.K.A.

27-10-2020 Advies Camping de 
Geuldert

Zypp V.K.A.

27-10-2020 Updates over EWRC 
Polis 2020 Covid-19 
maatregelen en meer

Regio Arnhem 
Nijmegen

V.K.A. Nieuwsbrieven

27-10-2020 Zienswijze op 
ontwerpbestemmingspl
an  ‘Reconstructie 
N271 Mook – Milsbeek’

Natuur- en Milieugroep 
Animo

V.K.A.

27-10-2020 Nieuwsbrief  - week 44 Nederlandse 
Vereniging voor 
Raadsleden

V.K.A. Nieuwsbrieven

27-10-2020 Kaalslag op Limburgse 
kerkhoven en 
begraafplaatsen

Stiching Funerair 
Erfgoed Limburg 
(SFEL)

Voor advies / uitvoering 
naar B&W



27-10-2020 Uitnodiging - Online-
Werkconferentie - 
Jeugdzorg van de 
Toekomst - 6 
november 2020

Diverse instanties V.K.A. Uitnodigingen

27-10-2020 Thuiswerkvergoeding 
fiscaal onaantrekkelijk

Binnenlands Bestuur V.K.A. Nieuwsbrieven

27-10-2020 @Beeldspraak oktober-
2 2020

Gelders Genootschap V.K.A. Nieuwsbrieven

27-10-2020 Raden in verzet Actiecomité Raden in 
Verzet

V.K.A.

27-10-2020 Overzicht veel gestelde 
vragen

The Economic Board V.K.A.

22-10-2020 Regionale beleidsnota 
nieuwe Wet inburgering 
2021

Regio Arnhem 
Nijmegen

V.K.A.

22-10-2020 Kaart herinnering Piet 
Thijssen

Fam. Thijssen V.K.A.

20-10-2020 Uitnodiging gemeenten 
Orange the World

Orange the World V.K.A. Uitnodigingen

20-10-2020 Rekenkameronderzoek
: Kwaliteit gescheiden 
ingezameld 
huishoudelijk afval

Gemeente Nijmegen V.K.A. Gemeenschappelijke 
regelingen

20-10-2020 De competentiescan 
voor raadsleden haal 
meer uit jezelf

Info Raadsleden V.K.A. Nieuwsbrieven

20-10-2020 Uitnodiging 
informatiebijeenkomst 
raads en statenleden 2 
november 2020

Provincie Limburg V.K.A. Uitnodigingen

20-10-2020 Agenda 
volksvertegenwoordige

RES Noord- en 
Midden-Limburg

V.K.A.



rs irt RES Noord- en 
Midden-Limburg

20-10-2020 Uitnodiging 
Themasessies 2020

RES NML V.K.A. Uitnodigingen

20-10-2020 Nieuwsbrief  - week 43 Nederlandse 
Vereniging voor 
Raadsleden

V.K.A. Nieuwsbrieven

20-10-2020 Noodverordening 
COVID19 - 15 oktober 
2020

Veiligheidsregio 
Limburg Noord

V.K.A.

20-10-2020 Wijziging Model-APV VNG V.K.A.
20-10-2020 Sociaal 

ondersteuningspakket 
voor burgers in 
quarantaine en de rol 
van gemeenten

VNG V.K.A.

20-10-2020 Uitnodiging pitchsessie 
intermezzo 5 nov

RES NML V.K.A. Uitnodigingen

20-10-2020 Nieuwsbrief oktober 
2020

The Economic Board V.K.A. Nieuwsbrieven

13-10-2020 Link naar 4e 
radenbijeenkomst regio 
Arnhem - Nijmegen

Regio Arnhem 
Nijmegen

V.K.A.

13-10-2020 Model Verordening 
beslistermijn 
schuldhulpverlening

VNG V.K.A.

13-10-2020 Verdraaiende info voor 
leerlingen uit uw 
provincie

A.E.A.J. Graaff V.K.A.

13-10-2020 Steunbetuigingen 
bezwaar Mobiliteitsplan 
Mook en Middelaar

Omwonenden V.K.A.



13-10-2020 Nieuwsbrief  - week 42 Nederlandse 
Vereniging voor 
Raadsleden

V.K.A. Nieuwsbrieven

13-10-2020 Webinar autonomie 
beheer 
volksgezondheid 
burgerparticipatie t.a.v. 
uitrol van 5G

Voortrekkersgroep 
Platform 
Stralingsbewuste 
Gemeenten

V.K.A.

13-10-2020 @Beeldspraak oktober 
2020

Gelders genootschap V.K.A. Nieuwsbrieven

13-10-2020 Uitnodiging Raad op 
Zaterdag - 31 oktober

VNG V.K.A.

13-10-2020 'Woondeal regio 
Arnhem-Nijmegen' - 
oktober 2020

Regio Arnhem 
Nijmegen

V.K.A. Nieuwsbrieven

13-10-2020 Geef je nu op voor het 
Toiletsymposium 2020

Maag Lever Darm 
Stichting

V.K.A.

08-10-2020 Persbericht Groene 
Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen

Regio Arnhem-
Nijmegen

V.K.A. Gemeenschappelijke 
regelingen

07-10-2020 Corona Nieuwsbrief Sijthoff Media V.K.A. Nieuwsbrieven
07-10-2020 Gemeentelijke 

ondersteuning 
publiekscampagne 
CoronaMelder

VNG V.K.A.

07-10-2020 Nieuwsbrief relaties 
GGD Gelderland-Zuid - 
oktober 2020

GGD Gelderland-Zuid V.K.A. Nieuwsbrieven

07-10-2020 Rijk wil ambtenaar op 
de fiets zien

Binnenlands Bestuur V.K.A. Nieuwsbrieven

06-10-2020 Belangrijke informatie 
over EWRC 
Coronafonds en meer

Regio Arnhem 
Nijmegen

V.K.A. Nieuwsbrieven



06-10-2020 Noodverordening 
COVID-19 30 
september 2020

Veiligheidsregio 
Limburg Noord

V.K.A.

06-10-2020 Uitvoeringsbudget 
beschikbaar voor 
Lokale 
Preventieakkoorden

VNG V.K.A.

06-10-2020 Tussentijdse analyse 
over concept Regionale 
Energie Strategie

Griffie gemeente 
Nijmegen

V.K.A.

06-10-2020 Hoe dichten we het gat 
tussen Den Haag en 
Brussel Slovenia 2021 
preview of a post-
COVID EU Presidency

Instituut Clingendael V.K.A. Nieuwsbrieven

06-10-2020 Gevolgen 
aanscherping corona 
maatregelen voor 
gemeenten

VNG V.K.A.

06-10-2020 Persbericht 
tussenresultaat Lob 
van Gennep

Lob van Gennep V.K.A.

06-10-2020 jaarplanning 2021 DB 
en AB GR MARN

Marn V.K.A.

06-10-2020 Jaaroverzicht 2019 
Intos.

Intos V.K.A. Gemeenschappelijke 
regelingen

06-10-2020 Nieuwsbrief  - week 41 Nederlandse 
Vereniging voor 
Raadsleden

V.K.A. Nieuwsbrieven

06-10-2020 De digitale 
leeromgeving de juiste 
voorbereiding op de 
begrotingsbesprekinge
n

Min. BiZa V.K.A. Nieuwsbrieven



05-10-2020 Persbericht 
tussenresultaat Lob 
van Gennep

Project Lob van 
Gennep

V.K.A.

29-09-2020 Reactie op de 
Rijksbegroting 2021

VNG V.K.A.

29-09-2020 Binnenlands Bestuur 
Corona Nieuwsbrief

Binnenlands Bestuur V.K.A. Nieuwsbrieven

29-09-2020 concept-verslag 
vergadering 
Agendacommissie 
MGR 21-9-2020 - 
Nijmegen

Regio Rijk van 
Nijmegen

V.K.A. Gemeenschappelijke 
regelingen

29-09-2020 Archivering 
tekstberichten

VNG V.K.A.

29-09-2020 Bezwaar tegen 
aanpassing 
bestemmingsplan 
Middelweg 12A

Fam. Meindersma Voor advies / uitvoering 
naar B&W

29-09-2020 Zienswijze 
ontwerpbestemmingspl
an N271

Fam. Velthuis V.K.A.

29-09-2020 VNG dreigt deur met 
kabinet dicht te gooien

Binnenlands Bestuur V.K.A. Nieuwsbrieven

29-09-2020 Nieuwsbrief  - week 40 Nederlandse 
Vereniging voor 
Raadsleden

V.K.A. Nieuwsbrieven

29-09-2020 Brief investeringen infra 
gemeenten

Bouwend Nederland V.K.A.

29-09-2020 Lob krant Dorpsraden V.K.A. Nieuwsbrieven
29-09-2020 Limburgse 

Bestuurdersdag 24 
november 2021

Gemeente Roermond V.K.A. Uitnodigingen

29-09-2020 Tweede pakket en 
totaaloverzicht moties 

VNG V.K.A.



ALV 25 september 
2020

29-09-2020 @Beeldspraak 
september 2020-2

Gelders Genootschap V.K.A. Nieuwsbrieven

29-09-2020 Raadsledennieuwsbrief 
- sept. 2020 (o.a. met 
zorgfraude financiën 
online bijeenkomsten 
Algemene 
ledenvergadering VNG)

VNG V.K.A. Nieuwsbrieven

29-09-2020 Model Verordening op 
de gemeentelijke 
adviescommissie 
(nieuw)

VNG V.K.A.

29-09-2020 Notitie meerjarig 
financieel inzicht

Bdo V.K.A.

29-09-2020 Samen voor een vitale 
samenleving  juist nu

Huis voor de sport 
Limburg

V.K.A. Nieuwsbrieven

29-09-2020 Link t.b.v. uitnodiging 
webinar over 
verantwoording 
COVID-19 crisis door 
voorzitter 
Veiligheidsregio 
Limburg-Noord

Veiligheidsregio 
Limburg Noord

V.K.A.

23-09-2020 Aanwijzing lokale 
publieke media-
instelling Stichting 
Streekomroep RN7

Commissariaat voor de 
media

V.K.A.

22-09-2020 Link webinar  3 
september jl.

RES NML V.K.A.

22-09-2020 Nieuws over onze 
leefomgeving en 
grondstoffen

Dar V.K.A. Nieuwsbrieven



22-09-2020 Noodverordening 
COVID19 18 
september 2020

Veiligheidsregio 
Limburg Noord

V.K.A.

22-09-2020 Brief Voortgang 
versterkingsproces

Regio Arnhem 
Nijmegen

V.K.A.

22-09-2020 Motie raden in verzet Raden in verzet V.K.A.
22-09-2020 Opdrachtbevestiging 

controleopdracht 
jaarrekening 2020

BDO V.K.A.

22-09-2020 Brandveiligheid gevels 
18-09-2020

Brief BIZA V.K.A.

22-09-2020 Nieuws over MKB-deal 
uitleg over RES en 
meer

Regio Ah-Nijmegen V.K.A. Gemeenschappelijke 
regelingen

22-09-2020 Corona Nieuwsbrief Sijthoff Media V.K.A. Nieuwsbrieven
22-09-2020 Nieuwsbrief  - week 39 Nederlandse 

Vereniging voor 
Raadsleden

V.K.A. Nieuwsbrieven

22-09-2020 De competentiescan 
voor raadsleden: haal 
meer uit jezelf

Raadsleden.nl V.K.A. Nieuwsbrieven

22-09-2020 Belastingplan 2021  de 
belangrijkste 
wijzigingen

BDO V.K.A. Nieuwsbrieven

22-09-2020 Choosing opt-outs EU 
coronavirus recovery 
fund

Instituut Clingendael V.K.A. Nieuwsbrieven

22-09-2020 Eerste pakket moties 
ALV 25 september 
2020

VNG V.K.A.

18-09-2020 Brief aan omwonenden 
van Peutz nav brand

College V.K.A.



16-09-2020 Clingendael's public 
think tank activities

Instituut Clingendael V.K.A. Nieuwsbrieven

16-09-2020 Corona Nieuwsbrief Sijthoff Media V.K.A. Nieuwsbrieven
16-09-2020 Tussenrapportage 

MGR 2020
MGR V.K.A. Gemeenschappelijke 

regelingen
16-09-2020 Arbeidsvoorwaardenno

ta
VNG V.K.A.

16-09-2020 Presentatie 
raadsbijeenkomst DVO

Werkbedrijf MGR V.K.A. Gemeenschappelijke 
regelingen

16-09-2020 Nieuwsbrief  - week 38 Nederlandse 
Vereniging voor 
Raadsleden

V.K.A. Nieuwsbrieven

16-09-2020 Uitnodiging Webinar 
voorzitter 
veiligheidsregio over 
COVID-19

Veiligheidsregio 
Limburg Noord

V.K.A. Uitnodigingen

16-09-2020 Actualiteiten Will 
Scheepens

Will Scheepens V.K.A.



1 Ingekomen_stukken 1109020 tm 27102020_rubriek.docx 

Rubriek Datum Onderwerp Afzender Toelichting Advies afdoening
Uitnodigingen 20-10-2020 Uitnodiging 

informatiebijeenkomst 
raads en statenleden 2 
november 2020

Provincie Limburg V.K.A.

Uitnodigingen 20-10-2020 Uitnodiging 
Themasessies 2020

RES NML V.K.A.

Uitnodigingen 27-10-2020 Europe caught up in 
polycrisis

Instituut Clingendael V.K.A.

Uitnodigingen 29-09-2020 Limburgse 
Bestuurdersdag 24 
november 2021

Gemeente Roermond V.K.A.

Uitnodigingen 20-10-2020 Uitnodiging pitchsessie 
intermezzo 5 nov

RES NML V.K.A.

Uitnodigingen 20-10-2020 Uitnodiging gemeenten 
Orange the World

Orange the World V.K.A.

Uitnodigingen 27-10-2020 Uitnodiging - Online-
Werkconferentie - 
Jeugdzorg van de 
Toekomst - 6 
november 2020

Diverse instanties V.K.A.

Uitnodigingen 16-09-2020 Uitnodiging Webinar 
voorzitter 
veiligheidsregio over 
COVID-19

Veiligheidsregio 
Limburg Noord

V.K.A.

Nieuwsbrieven 06-10-2020 De digitale 
leeromgeving de juiste 
voorbereiding op de 
begrotingsbesprekinge
n

Min. BiZa V.K.A.

Nieuwsbrieven 13-10-2020 @Beeldspraak oktober 
2020

Gelders genootschap V.K.A.



Nieuwsbrieven 13-10-2020 'Woondeal regio 
Arnhem-Nijmegen' - 
oktober 2020

Regio Arnhem 
Nijmegen

V.K.A.

Nieuwsbrieven 20-10-2020 De competentiescan 
voor raadsleden haal 
meer uit jezelf

Info Raadsleden V.K.A.

Nieuwsbrieven 06-10-2020 Nieuwsbrief  - week 41 Nederlandse 
Vereniging voor 
Raadsleden

V.K.A.

Nieuwsbrieven 22-09-2020 Belastingplan 2021  de 
belangrijkste 
wijzigingen

BDO V.K.A.

Nieuwsbrieven 07-10-2020 Corona Nieuwsbrief Sijthoff Media V.K.A.
Nieuwsbrieven 29-09-2020 VNG dreigt deur met 

kabinet dicht te gooien
Binnenlands Bestuur V.K.A.

Nieuwsbrieven 07-10-2020 Rijk wil ambtenaar op 
de fiets zien

Binnenlands Bestuur V.K.A.

Nieuwsbrieven 29-09-2020 Lob krant Dorpsraden V.K.A.
Nieuwsbrieven 29-09-2020 @Beeldspraak 

september 2020-2
Gelders Genootschap V.K.A.

Nieuwsbrieven 20-10-2020 Nieuwsbrief oktober 
2020

The Economic Board V.K.A.

Nieuwsbrieven 27-10-2020 Nieuwsbrief  - week 44 Nederlandse 
Vereniging voor 
Raadsleden

V.K.A.

Nieuwsbrieven 07-10-2020 Nieuwsbrief relaties 
GGD Gelderland-Zuid - 
oktober 2020

GGD Gelderland-Zuid V.K.A.

Nieuwsbrieven 22-09-2020 Choosing opt-outs EU 
coronavirus recovery 
fund

Instituut Clingendael V.K.A.

Nieuwsbrieven 27-10-2020 Thuiswerkvergoeding 
fiscaal onaantrekkelijk

Binnenlands Bestuur V.K.A.



Nieuwsbrieven 29-09-2020 Samen voor een vitale 
samenleving  juist nu

Huis voor de sport 
Limburg

V.K.A.

Nieuwsbrieven 27-10-2020 @Beeldspraak oktober-
2 2020

Gelders Genootschap V.K.A.

Nieuwsbrieven 22-09-2020 Nieuwsbrief  - week 39 Nederlandse 
Vereniging voor 
Raadsleden

V.K.A.

Nieuwsbrieven 22-09-2020 De competentiescan 
voor raadsleden: haal 
meer uit jezelf

Raadsleden.nl V.K.A.

Nieuwsbrieven 13-10-2020 Nieuwsbrief  - week 42 Nederlandse 
Vereniging voor 
Raadsleden

V.K.A.

Nieuwsbrieven 22-09-2020 Corona Nieuwsbrief Sijthoff Media V.K.A.
Nieuwsbrieven 29-09-2020 Binnenlands Bestuur 

Corona Nieuwsbrief
Binnenlands Bestuur V.K.A.

Nieuwsbrieven 16-09-2020 Nieuwsbrief  - week 38 Nederlandse 
Vereniging voor 
Raadsleden

V.K.A.

Nieuwsbrieven 06-10-2020 Hoe dichten we het gat 
tussen Den Haag en 
Brussel Slovenia 2021 
preview of a post-
COVID EU Presidency

Instituut Clingendael V.K.A.

Nieuwsbrieven 16-09-2020 Clingendael's public 
think tank activities

Instituut Clingendael V.K.A.

Nieuwsbrieven 16-09-2020 Corona Nieuwsbrief Sijthoff Media V.K.A.
Nieuwsbrieven 20-10-2020 Nieuwsbrief  - week 43 Nederlandse 

Vereniging voor 
Raadsleden

V.K.A.

Nieuwsbrieven 06-10-2020 Belangrijke informatie 
over EWRC 
Coronafonds en meer

Regio Arnhem 
Nijmegen

V.K.A.



Nieuwsbrieven 22-09-2020 Nieuws over onze 
leefomgeving en 
grondstoffen

Dar V.K.A.

Nieuwsbrieven 29-09-2020 Nieuwsbrief  - week 40 Nederlandse 
Vereniging voor 
Raadsleden

V.K.A.

Nieuwsbrieven 29-09-2020 Raadsledennieuwsbrief 
- sept. 2020 (o.a. met 
zorgfraude financiën 
online bijeenkomsten 
Algemene 
ledenvergadering VNG)

VNG V.K.A.

Nieuwsbrieven 27-10-2020 Updates over EWRC 
Polis 2020 Covid-19 
maatregelen en meer

Regio Arnhem 
Nijmegen

V.K.A.

Gemeenschappelijke 
regelingen

22-09-2020 Nieuws over MKB-deal 
uitleg over RES en 
meer

Regio Ah-Nijmegen V.K.A.

Gemeenschappelijke 
regelingen

08-10-2020 Persbericht Groene 
Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen

Regio Arnhem-
Nijmegen

V.K.A.

Gemeenschappelijke 
regelingen

29-09-2020 concept-verslag 
vergadering 
Agendacommissie 
MGR 21-9-2020 - 
Nijmegen

Regio Rijk van 
Nijmegen

V.K.A.

Gemeenschappelijke 
regelingen

06-10-2020 Jaaroverzicht 2019 
Intos.

Intos V.K.A.

Gemeenschappelijke 
regelingen

16-09-2020 Tussenrapportage 
MGR 2020

MGR V.K.A.

Gemeenschappelijke 
regelingen

16-09-2020 Presentatie 
raadsbijeenkomst DVO

Werkbedrijf MGR V.K.A.

Gemeenschappelijke 
regelingen

20-10-2020 Rekenkameronderzoek
: Kwaliteit gescheiden 

Gemeente Nijmegen V.K.A.



ingezameld 
huishoudelijk afval

13-10-2020 Uitnodiging Raad op 
Zaterdag - 31 oktober

VNG V.K.A.

29-09-2020 Zienswijze 
ontwerpbestemmingspl
an N271

Fam. Velthuis V.K.A.

23-09-2020 Aanwijzing lokale 
publieke media-
instelling Stichting 
Streekomroep RN7

Commissariaat voor de 
media

V.K.A.

27-10-2020 Nood Verordening 
COVID19 - 22 oktober 
2020

Veiligheidsregio 
Limburg Noord

V.K.A.

22-09-2020 Link webinar  3 
september jl.

RES NML V.K.A.

20-10-2020 Noodverordening 
COVID19 - 15 oktober 
2020

Veiligheidsregio 
Limburg Noord

V.K.A.

27-10-2020 Uitstel Buitengewone 
ALV wel doorgaan 
VNG Bestuurdersdag 
27 november a.s. en 
bekendmaking 
benoeming 
waarnemers in VNG 
bestuur en commissies

VNG V.K.A.

20-10-2020 Wijziging Model-APV VNG V.K.A.
29-09-2020 Tweede pakket en 

totaaloverzicht moties 
ALV 25 september 
2020

VNG V.K.A.

27-10-2020 Steunbetuigingen 
bezwaar Mobiliteitsplan 

Omwonenden V.K.A.



Mook en Middelaar 
(002)

20-10-2020 Sociaal 
ondersteuningspakket 
voor burgers in 
quarantaine en de rol 
van gemeenten

VNG V.K.A.

27-10-2020 Advies Camping de 
Geuldert

Zypp V.K.A.

29-09-2020 Brief investeringen infra 
gemeenten

Bouwend Nederland V.K.A.

06-10-2020 Noodverordening 
COVID-19 30 
september 2020

Veiligheidsregio 
Limburg Noord

V.K.A.

06-10-2020 Uitvoeringsbudget 
beschikbaar voor 
Lokale 
Preventieakkoorden

VNG V.K.A.

18-09-2020 Brief aan omwonenden 
van Peutz nav brand

College V.K.A.

22-09-2020 Noodverordening 
COVID19 18 
september 2020

Veiligheidsregio 
Limburg Noord

V.K.A.

13-10-2020 Verdraaiende info voor 
leerlingen uit uw 
provincie

A.E.A.J. Graaff V.K.A.

22-09-2020 Brief Voortgang 
versterkingsproces

Regio Arnhem 
Nijmegen

V.K.A.

06-10-2020 Tussentijdse analyse 
over concept Regionale 
Energie Strategie

Griffie gemeente 
Nijmegen

V.K.A.

16-09-2020 Arbeidsvoorwaardenno
ta

VNG V.K.A.



07-10-2020 Gemeentelijke 
ondersteuning 
publiekscampagne 
CoronaMelder

VNG V.K.A.

22-10-2020 Kaart herinnering Piet 
Thijssen

Fam. Thijssen V.K.A.

27-10-2020 Zienswijze op 
ontwerpbestemmingspl
an  ‘Reconstructie 
N271 Mook – Milsbeek’

Natuur- en Milieugroep 
Animo

V.K.A.

06-10-2020 Gevolgen 
aanscherping corona 
maatregelen voor 
gemeenten

VNG V.K.A.

22-09-2020 Eerste pakket moties 
ALV 25 september 
2020

VNG V.K.A.

29-09-2020 Notitie meerjarig 
financieel inzicht

Bdo V.K.A.

16-09-2020 Actualiteiten Will 
Scheepens

Will Scheepens V.K.A.

13-10-2020 Link naar 4e 
radenbijeenkomst regio 
Arnhem - Nijmegen

Regio Arnhem 
Nijmegen

V.K.A.

13-10-2020 Model Verordening 
beslistermijn 
schuldhulpverlening

VNG V.K.A.

29-09-2020 Archivering 
tekstberichten

VNG V.K.A.

29-09-2020 Bezwaar tegen 
aanpassing 
bestemmingsplan 
Middelweg 12A

Fam. Meindersma Voor advies / uitvoering 
naar B&W



27-10-2020 Raden in verzet Actiecomité Raden in 
Verzet

V.K.A.

22-09-2020 Motie raden in verzet Raden in verzet V.K.A.
20-10-2020 Agenda 

volksvertegenwoordige
rs irt RES Noord- en 
Midden-Limburg

RES Noord- en 
Midden-Limburg

V.K.A.

13-10-2020 Geef je nu op voor het 
Toiletsymposium 2020

Maag Lever Darm 
Stichting

V.K.A.

27-10-2020 Overzicht veel gestelde 
vragen

The Economic Board V.K.A.

13-10-2020 Webinar autonomie 
beheer 
volksgezondheid 
burgerparticipatie t.a.v. 
uitrol van 5G

Voortrekkersgroep 
Platform 
Stralingsbewuste 
Gemeenten

V.K.A.

06-10-2020 Persbericht 
tussenresultaat Lob 
van Gennep

Lob van Gennep V.K.A.

22-10-2020 Regionale beleidsnota 
nieuwe Wet inburgering 
2021

Regio Arnhem 
Nijmegen

V.K.A.

27-10-2020 Kaalslag op Limburgse 
kerkhoven en 
begraafplaatsen

Stiching Funerair 
Erfgoed Limburg 
(SFEL)

Voor advies / uitvoering 
naar B&W

05-10-2020 Persbericht 
tussenresultaat Lob 
van Gennep

Project Lob van 
Gennep

V.K.A.

13-10-2020 Steunbetuigingen 
bezwaar Mobiliteitsplan 
Mook en Middelaar

Omwonenden V.K.A.

22-09-2020 Opdrachtbevestiging 
controleopdracht 
jaarrekening 2020

BDO V.K.A.



22-09-2020 Brandveiligheid gevels 
18-09-2020

Brief BIZA V.K.A.

29-09-2020 Reactie op de 
Rijksbegroting 2021

VNG V.K.A.

29-09-2020 Link t.b.v. uitnodiging 
webinar over 
verantwoording 
COVID-19 crisis door 
voorzitter 
Veiligheidsregio 
Limburg-Noord

Veiligheidsregio 
Limburg Noord

V.K.A.

06-10-2020 jaarplanning 2021 DB 
en AB GR MARN

Marn V.K.A.

29-09-2020 Model Verordening op 
de gemeentelijke 
adviescommissie 
(nieuw)

VNG V.K.A.
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Inleiding

In het Besluit bodemkwaliteit staan de eisen voor het ontgraven en toepassen van grond, 

baggerspecie en bouwstoffen. Het Besluit bodemkwaliteit biedt ook de mogelijkheid voor het 

opstellen van een bodemkwaliteitskaart. Een bodemkwaliteitskaart heeft als doel om een actueel 

en dekkend beeld te geven van de gebiedseigen bodemkwaliteit van het betreffende 

grondgebied en is onder voorwaarden een erkend bewijsmiddel bij het toepassen van grond 

(voor vrijkomende grond en ontvangende bodem).

De Noord- en Midden-Limburgse gemeenten hebben in het verleden apart of gezamenlijk met 

meerdere gemeenten een bodemkwaliteitskaart opgesteld, waarvan de geldigheid verliep en die 

voor evaluatie aan de orde was. Ook werd de ontwikkeling rondom de aanstaande 

Omgevingswet gezien als aanleiding om het bestaande beleid binnen deze gemeenten tegen 

het licht te houden. Zo ontstond een natuurlijk moment om te bezien of samenwerking met 

meerdere gemeenten mogelijk was. Hiervoor is aansluiting gezocht bij het werkgebied van de 

RUD Limburg Noord. Zo is er een gezamenlijke nota bodembeheer, bodemkwaliteitskaart en 

bodemfunctieklassenkaart voor alle 15 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten tot stand 

gekomen. Vanwege nieuwe regelgeving PFAS is de bodemkwaliteitskaart uitgebreid met een 

PFAS kaart.

Voorstel

1. De “Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029” en “Bodemfunctieklassenkaart en 

bodemkwaliteitskaart Regio Limburg Noord” vast te stellen;

2. De PFAS bodemkwaliteitskaart ter kennisgeving aan te nemen;

3. Het bodembeheergebied vast te stellen als zijnde de grondgebieden van de gemeenten; 

Beesel, Bergen L, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, 

Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray 

en Weert;

4. De door de onder punt 3. genoemde gemeenten vastgestelde bodemkwaliteitskaarten te 

accepteren als milieuhygiënische verklaring;

5. Vaststelling van toekomstige veranderingen van het bodembeheergebied aan het 

college van burgemeester en wethouders te delegeren;
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Argumenten

1.1 De nota legt beleid, regels en richtlijnen vast voor het (her)gebruik van grond.

De nota bevat beleid, regels en richtlijnen voor iedereen die bij het voorbereiden van projecten of het 

uitvoeren van bodemwerken rekening moet houden met de kwaliteit van de bodem. Middels deze nota 

wordt het in Limburg gehanteerde meersporenbeleid verankerd. De vier sporen van het 

meersporenbeleid zijn: grondverzet, ruimtelijke ontwikkeling, bouwen en bodemsanering. De filosofie 

achter het meersporenbeleid is dat de bodemkwaliteit zoveel mogelijk integraal wordt beoordeeld.

Bijgaand treft u de stukken aan: de nota bodembeheer (bijlage 1) en het rapport Bodemkwaliteitskaart 

/ bodemfunctieklassenkaart (bijlage 2). 

1.2  Met de aanvullende PFAS bodemkwaliteitskaart is inzichtelijk gemaakt dat de gemiddelde PFAS-

waarde in de regio ruim onder de geldende landelijke waarden ligt.

De Staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 8 juli 2019 het tijdelijk handelingskader 

PFAS aan de tweede kamer aangeboden. Het tijdelijk handelingskader is op 28 november 2019 en op 

2  juli 2020 aangepast. In het tijdelijk handelingskader beschrijft de Staatsecretaris dat PFAS en 

(mogelijk) GenX diffuus verspreid voorkomen in de Nederlandse bodem. Dat betekent dat zonder 

aanvullend onderzoek op die stoffen (en toetsing aan de normen) er geen grond mag worden 

hergebruikt tenzij de bodemkwaliteitskaart is uitgebreid met PFAS. De PFAS bodemkwaliteitskaart 

hoeft niet apart door de gemeenteraad te worden vastgesteld maar is conform het tijdelijk 

handelingskader PFAS door het college vastgesteld. We hebben de PFAS-kaart ter kennisname naar 

de raad worden meegestuurd.  

Omdat de Nota bodembeheer in de afrondende fase was, is ervoor gekozen om het onderdeel PFAS 

daarin niet meer op te nemen maar om een aparte PFAS kaart te laten opstellen. 

Bijgaand treft u de rapportage ‘PFAS bodemkwaliteitskaart’ (Bijlage 2, Sweco 3-9-20) aan.

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu 

voorkomen. Deze stofgroep bestaat uit ruim 6000 stoffen. PFAS zijn stoffen die door mensen 

zijn gemaakt vanwege hun specifieke eigenschappen, zoals brandwerendheid en vuil-, vet- en 

waterafstotendheid. Van sommige PFAS is aangetoond dat ze toxisch zijn.

Uit het rapport blijkt dat de regionale gemeten waarden van PFAS ruimschoots voldoen aan de 
geldende landelijke achtergrondwaarden. Dit betekent dat grond – onder de voorwaarden van het 
tijdelijk handelingskader en de nota bodembeheer (versie 19.3) beschreven generieke kader – 
hergebruikt kan worden en dat er geen noodzaak is tot het stellen van aanvullende 
(gebiedsspecifieke) beleidsregels.

6. De “Nota bodembeleid Regio Maasduinen” in te trekken.

Beoogd effect

Het faciliteren en stimuleren van hergebruik van grond en eenduidig bodembeleid in de regio.
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NB. De regio is onverdacht voor het diffuus voorkomen van GenX in de bodem. Deze hoeven daarom 

niet opgenomen te worden in de bodemkwaliteitskaart.

1.3 Kader voor duurzaam en efficiënt hergebruik van grond.

De Omgevingswet die 1 januari 2022 wordt ingevoerd, richt zich op het duurzaam en efficiënt gebruik 

van de bodem en de ondergrond. Met de nota wordt hierop ingespeeld. Door niet per gemeente naar 

de bodem te kijken, maar in de grotere regio, vinden grondstromen efficiënter hun weg. Dit levert 

bijkomstige voordelen op: minder transport, bijdragen aan een circulaire economie en verbeteren van 

de omgevingskwaliteit.

1.4 Vermindering van administratieve en financiële lasten.

Met het oog op het verminderen van de regeldruk en de administratieve lasten biedt de nota de 

mogelijkheid om -onder voorwaarden- de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel te gebruiken bij 

grondverzet binnen de regio, ruimtelijke initiatieven en bouwplannen. Hierdoor is het in veel gevallen 

niet nodig om (partijen) grond te onderzoeken door middel van een partijkeuring of verkennend 

bodemonderzoek.

1.5 Aflopen geldigheid Bodemkwaliteitskaart Maasduinen. 

In 2012 is door de gemeenteraad van Mook en Middelaar de gemeentelijke nota bodembeheer (regio 

Maasduinen) en bodemkwaliteitskaart vastgesteld. Dit beleid is opgesteld met de gemeenten Gennep 

en Bergen en loopt af in 2021. 

Het nu opstellen van nieuw beleid met alle Noord- en Midden-Limburgse biedt echter veel voordelen.  

Door gezamenlijk beleid op te stellen met alle gemeenten binnen de RUD-regio zijn de regels 

eenduidig en is de uitvoering van controle en handhaving door andere partners makkelijker op te 

pakken. Daarnaast is er een schaalvoordeel (kosten) voor het opstellen van de beleidstukken behaald 

en wordt er een regionale website ingericht voor raadpleging van de bodemkwaliteitskaart.

Kanttekeningen

1.1 Vooronderzoek blijft altijd noodzakelijk

De bodemkwaliteitskaart geeft de globale kwaliteit van de bodem in een gebied weer. Dit is minder 

nauwkeurig dan een partijkeuring van een partij grond of een bodemonderzoek conform NEN 5740. 

Grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart mag daarom alleen plaatsvinden op locaties die 

niet verdacht zijn voor het voorkomen van bodemverontreiniging. Om te voorkomen dat verontreinigde 

grond wordt afgegraven en ongewenst elders wordt toegepast moet voorafgaand aan het grondverzet 

altijd een vooronderzoek (conform NEN 5725) worden uitgevoerd.

Duurzaamheid
Het bodembeleid is erop gericht om duurzaam om te gaan met de ondergrond. Dat wil zeggen de 

bodem te beheren zodat deze geschikt blijft voor de beoogde functie zoals wonen of natuur. Onder 

meer is het beleid erop gericht dat de bodemkwaliteit niet verslechtert door het opbrengen van grond 

met een slechtere kwaliteit. 
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Financiën
Het instemmen met de adviespunten in deze nota heeft geen financiële gevolgen. 

Communicatie
In samenwerking met de andere gemeenten in de regio zal er intern en extra gecommuniceerd 

worden, bijvoorbeeld naar de aannemers. Ook komt er een regionale website waarop men de kaart en 

de regels voor hergebruik kan raadplegen.

De adviesraad ANM is niet om advies gevraagd vanwege het regionale karakter van dit beleid. Wel 

zijn de stukken ter kennisgeving aangeboden aan de adviesraad.

Mook, 13 oktober 2020,

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De secretaris, De burgemeester,

J.M.G. Smits - de Kinkelder mr. drs. W. Gradisen

Bijlage(n)
1. Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 (versie 19.3)
2. Bodemfunctieklassenkaart en Bodemkwaliteitskaart (Sweco, 14-5-19);
3. PFAS bodemkwaliteitskaart (Sweco, 3-9-20). 
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Raadsbesluit

Raadsbesluit
Documentnummer
Onderwerp Regionale nota bodembeheer 2020-2029

De raad der gemeente Mook en Middelaar,

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2020

Gelet op het advies van de raadscommissie d.d. 4 november 2020

Besluit: 

1. De “Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029” en “Bodemfunctieklassenkaart en 
bodemkwaliteitskaart Regio Limburg Noord” vast te stellen;

2. De PFAS bodemkwaliteitskaart ter kennisgeving aan te nemen;
3. Het bodembeheergebied vast te stellen als zijnde de grondgebieden van de gemeenten Beesel, 

Bergen L, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, 
Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert;

4. De door de onder punt 3. genoemde gemeenten vastgestelde bodemkwaliteitskaarten te 
accepteren als milieuhygiënische verklaring;

5. Vaststelling van toekomstige veranderingen van het bodembeheergebied aan het college van 
burgemeester en wethouders te delegeren;

6.  De “Nota bodembeleid Regio Maasduinen” in te trekken. 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering d.d. 18 november 2020

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,
mr. M. van Arensbergen mr. drs. W. Gradisen
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In het kader van de verlaging van de 
regeldruk kan op basis van deze Nota in 
bepaalde situaties worden afgezien van 
bodemonderzoek bij de aanvraag van een 
omgevingsvergunning nodig bij een ruim-
telijke procedure of bij het hergebruik van 
grond. In plaats van een bodemonderzoek 
uit te (laten) voeren, kan gebruik worden 
gemaakt van de gegevens van de bodem-
kwaliteitskaart (BKK). 
 
De BKK is met de grootste zorgvuldigheid 
vastgesteld. Deze biedt echter nooit uit-
sluitsel over onvoorziene omstandigheden 
op een locatie (bijvoorbeeld de aanwezig-
heid van puin in de bodem / onbekende 
dempingen / een niet geregistreerde 
olietank). Daarnaast geeft de BKK geen 
uitsluitsel over asbest in bodem.

Het is nadrukkelijk de keuze van de ini-
tiatiefnemer of hij gebruik maakt van de 
BKK of dat hij toch een bodemonderzoek 
of partijkeuring laat uitvoeren. Voordat 
hij deze keuze maakt, zal hij de voor- en 
nadelen en de eventuele risico’s moeten 
afwegen. 
 

Indien de initiatiefnemer gebruik maakt 
van de BKK kan het gebeuren dat tijdens 
de werkzaamheden zaken worden aange-
troffen die onderzoek alsnog noodzakelijk 
maken. In dergelijke gevallen is de ge-
meente niet aansprakelijk voor de onder-
zoekskosten en/of de gevolgschade.

De eindverantwoordelijkheid voor het
toepassen van een partij grond of bag-
gerspecie op basis van de BKK ligt bij de
toepasser van de grond of baggerspecie. 
De gemeente kan niet aansprakelijk wor-
den gesteld voor schade die voortkomt uit 
onzekerheden in de bodemkwaliteitsdata.

DISCLAIMER



De Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 (verder aan-
geduid als ‘de Nota’) is een gemeenschappelijke nota van de 15 
Noord- en Midden-Limburgse gemeenten (verder aangeduid als 
‘de Regio’). In de Nota staat hoe de regio omgaat met bodemver-
ontreiniging en welke mogelijkheden er zijn voor het toepassen en 
hergebruiken van grond. De Nota geeft regels en richtlijnen voor 
iedereen die bij het voorbereiden van projecten of het uitvoeren 
van bodemwerken rekening moet houden met de kwaliteit van de 
bodem. 

De Nota is onlosmakelijk verbonden met de bodemkwaliteitskaart 
(BKK). De bodemkwaliteitskaart is een kaart waarop de bodem-
kwaliteit binnen een bepaald gebied is aangegeven. Een BKK wordt 
opgesteld om grondverzet op een efficiënte, kosteneffectieve en 
verantwoorde manier mogelijk te maken. De bodemkwaliteitskaart 
geeft inzicht in de bodemkwaliteit van de bodemlagen van 0 tot 
0,5 meter onder het maaiveld en van 0,5 tot 2,0 meter onder het 
maaiveld. 

SAMENVATTING  
NOTA  
BODEMBEHEER

De Nota heeft 2 doelen: 
1. Het stellen van een kader voor het 

duurzaam en efficiënt hergebrui-
ken van grond binnen de regio. Of, 
simpeler gezegd: regels opstellen 
voor het hergebruik van vrijko-
mende grond.

2. Het beleidsmatig verankeren van 
het in Limburg gehanteerde meer-
sporenbeleid. Dat komt erop neer 
dat voor de activiteiten grond-
verzet, ruimtelijke ontwikkeling, 
bouwen en bodemsanering de 
bodemkwaliteit zo eenduidig mo-
gelijk wordt beoordeeld. 

In Module 1 wordt dieper op de doelen 
ingegaan:

Kader voor duurzaam en efficiënt herge-
bruiken van grond
De Omgevingswet die (naar verwachting) 
in 2021 wordt ingevoerd, richt zich op het 
duurzaam en efficiënt beheren en gebrui-
ken van de bodem en de ondergrond. Met 
de Nota wordt hierop ingespeeld. Door 
niet meer per gemeente naar de bodem 
te kijken, maar in de grotere regio, vinden 

| 4



grondstromen soepeler en dus efficiënter 
hun weg. Dit levert bijkomstige voordelen 
op: minder transport (winst voor milieu), 
bijdragen aan de circulaire economie en 
verbeteren van de omgevingskwaliteit. 
Verder zullen de administratieve en de fi-
nanciële lasten voor burgers, bedrijfsleven 
en overheid verminderen.

Beleidsmatig verankeren van het meer-
sporenbeleid
De vier sporen van het meersporenbeleid 
zijn: grondverzet, ruimtelijke ontwikkeling, 
bouwen en bodemsanering. Het meerspo-
renbeleid zorgt ervoor dat de bodemkwa-
liteit zo eenduidig mogelijk wordt beoor-
deeld. Dit maakt het beleid helder voor 
burgers en bedrijven in de regio en voor 
bedrijven die binnen de regio werkzaam-
heden in de bodem uitvoeren.

Voordat werkzaamheden of maatregelen 
op of aan de bodem worden uitgevoerd, 
is een milieuhygiënische verklaring no-
dig. Een milieuhygiënische verklaring is 
een bewijsmiddel dat de kwaliteit van de 
grond aantoont. Volgens het meersporen-
beleid is het mogelijk om bij ruimtelijke 

initiatieven – onder voorwaarden – de bo-
demkwaliteitskaart (BKK) als bewijsmiddel 
te accepteren. Daarover is meer te lezen in 
Module 2. 

Kiezen voor de BKK als bewijsmiddel heeft 
gunstige effecten: de kosten voor het uit-
voeren van bodemonderzoeken worden zo 
veel mogelijk beperkt en de voorbereiding 
en uitvoering van bodemprojecten en 
-werken wordt eenvoudiger en verloopt 
sneller.

In Module 2 gaat het om regelgeving:

Met het oog op het verminderen van 
de regeldruk en de administratieve las-
ten biedt de Regio de mogelijkheid om 
– onder voorwaarden - de bodemkwa-
liteitskaart (BKK) als milieuhygiënische 
verklaring (= bewijsmiddel) te gebruiken. 
De regels waaronder de BKK als milieuhy-
giënische verklaring kan worden gebruikt, 
zijn in Module 2 beschreven. De regels zijn 
gegroepeerd per spoor: grondverzet, ruim-
telijke ontwikkeling, bouwen en bodemsa-
nering.
Voor ieder spoor geldt dat de bodem-

kwaliteitskaart nooit zelfstandig een mi-
lieuhygiënische verklaring is. Er is altijd 
een vooronderzoek (conform NEN 5725) 
nodig. Het doel van dat vooronderzoek is 
om te toetsen of de BKK een voldoende 
betrouwbare uitspraak doet over de bo-
demkwaliteit. Als tijdens het vooronder-
zoek blijkt dat de bodemkwaliteit mogelijk 
afwijkt van wat de BKK aangeeft, is een 
vervolgonderzoek noodzakelijk.

De keuze om de BKK als bewijsmiddel te 
gebruiken ligt bij de initiatiefnemer. Bij 
het gebruiken van de BKK als milieuhygië-
nische verklaring gelden de in de Module 2 
beschreven zorgplicht en disclaimer. 
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| 7

Voor u ligt de Nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 (verder 
aangeduid als ‘de Nota’). De Nota geldt voor de 15 Noord- en Mid-
den-Limburgse gemeenten. De regio Noord- en Midden-Limburg 
wordt verder aangeduid met ‘de Regio’. De regio met de daarin 
gelegen gemeenten is te zien in Figuur 1. 

Deze Nota heeft 2 doelen:
•  Het stellen van een kader voor het duurzaam en efficiënt herge-

bruiken van grond binnen de regio. 
•  Het beleidsmatig verankeren van het in Limburg gehanteerde 

meersporenbeleid. (Voor uitleg meersporenbeleid zie pagina 9). 

Op de volgende pagina’s wordt het belang van de doelen toege-
licht.

Duurzaam en efficiënt beheer van 
grondstromen draagt bij aan de 
maatschappelijke opgaven

Het bodembeleid ondergaat een transitie. 
Met de invoering van de Omgevingswet 
(waarschijnlijk in 2021) maakt het huidige 
sectorale beleid (gericht op de chemi-
sche kwaliteit) plaats voor een beleid dat 
zich richt op het duurzaam en efficiënt 
beheren en gebruiken van de bodem en 
ondergrond. Met de Nota wordt hierop 
ingespeeld.  
Maatschappelijke opgaven zoals het 
aanpassen aan de klimaatverandering en 
de energietransitie vragen om ruimtelijke 
ingrepen, waarbij grondstromen ontstaan. 
De Regio wil de vrijkomende grond op een 
duurzame en efficiënte manier kunnen 
hergebruiken. De basis hiervoor wordt ge-
legd doordat de deelnemende gemeenten 
de Nota bodembeheer vaststellen en het 
beheergebied verruimen tot de Regio (zie 
paragraaf 1.1.3). 

Door het verruimen van het beheerge-

Inleiding1.0
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bied van gemeente tot de Regio kunnen 
grondstromen soepeler hun weg vinden 
in de regio. Daarnaast helpt inzicht in de 
regionale bodemkwaliteit bij het maken 
van ruimtelijke keuzes die horen bij de 
maatschappelijke opgaven. Bijkomende 
effecten zijn (in willekeurige volgorde):

 •  Administratieve lasten: door het be-
heergebied te verruimen tot de Regio 
kan - onder voorwaarden - de bodem-
kwaliteitskaart binnen de regio als 
milieuhygiënische verklaring worden 
gebruikt. Hierdoor is feitelijk onder-
zoek (monsterneming en analyses) 
niet in alle gevallen noodzakelijk. Dat 
zorgt voor minder administratieve 
lasten.

 •  Klimaat: doordat hergebruik van 
grond binnen de regio aantrekkelijk 
wordt gemaakt, wordt transport van 
grondstromen over langere afstanden 
minder aantrekkelijk. Minder trans-
port leidt tot brandstofbesparing, 
wat een positief effect heeft op het 
klimaat. 

 •  Circulaire economie: door hergebruik 
te stimuleren wordt minder aanspraak 
gemaakt op grond uit groeves. Hier-
door worden delfstoffen bewaard 
voor toekomstige generaties en wor-
den kringlopen gesloten. 

 •  Omgevingskwaliteit: minder transport 
en kortere transportafstanden heb-
ben een positief effect op de lucht-
kwaliteit en op de veiligheid. Minder 
transport betekent immers minder 
uitstoot én minder kans op verkeers-
ongelukken.

Figuur 1:  Overzicht van de Regio en de  
deelnemende gemeenten aan de Nota.
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Het meersporenbeleid

De Beleidsgroep Bodembeheer Limburg 
(BBL) ontwikkelde het meersporenbeleid 
[Ref. 2]. De filosofie achter het meerspo-
renbeleid (zie ook paragraaf 1.2.1) is dat de 
bodemkwaliteit zoveel mogelijk integraal 
wordt beoordeeld: “Onze opvatting over 

de kwaliteit van de bodem die we geschikt 
vinden voor een bepaald gebruik wordt 
niet anders doordat er een ander wettelijk 
regime geldt.” 

Met het meersporenbeleid wordt ge-
streefd naar een zo eenduidig mogelijke 
beoordelingssystematiek. Omdat er goede 

ervaringen zijn met het meersporenbeleid 
en omdat de gedachte ervan aansluit op 
de verbeterdoelen van de Omgevingswet 
(zie bladzijde 11) hecht de regio veel waar-
de aan het verankeren van het meerspo-
renbeleid in het regionale bodembeleid.  
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Achtergrond, uitgangspunten  
en procedures1.1

1.1.1  Achtergrond totstandko-
ming van de Nota

In 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in 
werking getreden. Voor de invoering van 
het Besluit bodemkwaliteit was de regel-
geving voor het toepassen van bouwstof-
fen, grond en baggerspecie versnipperd 
over het Bouwstoffenbesluit, de Vrijstel-
lingregeling grondverzet en andere regels. 
De regelgeving werd als complex, star en 
slecht handhaafbaar ervaren. Met het 
Besluit bodemkwaliteit werd voor het her-
gebruik van grond, bouwstoffen en bag-
gerspecie een eenduidig kader geschapen 
en werd een stap gezet richting duurzaam 
bodembeheer. Daarnaast werd de moge-
lijkheid geïntroduceerd om onder bepaal-
de voorwaarden grond te hergebruiken op 
basis van een bodemkwaliteitskaart (BKK). 
Om gebruik te maken van deze mogelijk-
heid zijn in het verleden in de regio diver-
se bodemkwaliteitskaarten en bijbehoren-
de nota’s bodembeheer vastgesteld. 

Van een aantal gemeenten in de regio 
verliep de geldigheid van de bodemkwa-
liteitskaart. Vanwege de ontwikkelingen 
in het ruimtelijk fysieke domein (zoals de 
invoering van de Omgevingswet) ontstond 
de wens om voor de Regio één kaart met 
bijbehorende Nota bodembeheer op te 
stellen. Eén regionale Nota draagt na-
melijk bij aan het duurzaam en efficiënt 
beheren van bodem en grondstromen. 
Bijkomend positief effect is dat het stimu-
leren van hergebruik in de regio bijdraagt 
aan de maatschappelijke opgaven (Zie 
inleiding).

 

1.1.2  Uitgangspunten bij het  
opstellen van de Nota

Bij het opstellen van de Nota zijn de vol-
gende uitgangspunten gehanteerd:
•  Het meersporenbeleid is het “funda-

ment” van de Nota vanwege de goede 
ervaringen met dit beleid;

•  Het beleid is zo veel mogelijk uniform. 
Maatwerk alleen als de eigen verorde-
ning, politieke keuzes of de gebieds-
kwaliteit dit noodzakelijk maken;

•  De BKK wordt zo veel mogelijk als be-
wijsmiddel gehanteerd (verlichting van 
de administratieve lasten);

•  De regels zijn te handhaven;
•  Extra op te stellen (beleids)regels 

moeten passen binnen de kaders van 
het beleid om bodem en ondergrond 
duurzaam en efficiënt te gebruiken en 
beheren; 

•  Daar waar mogelijk al anticiperen op 
de Omgevingswet (beoogde invoering: 
2021).
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Omgevingswet
In de Omgevingswet zijn vier verbeterdoelen opgenomen:
1. Vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het om-

gevingsrecht;
2. Zorgen voor een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, be-

sluitvorming en regelgeving;
3. Vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak moge-

lijk te maken om doelen voor de fysieke leefomgeving te bereiken;
4. Versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.

Tijdens het schrijven van deze Nota waren de Omgevingswet en de voor het bodembeheer rele-
vante Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit nog in ontwikkeling. Desondanks sluit de Nota 
al aan op de verbeterdoelen uit de Omgevingswet, doordat:
•  Eén Nota in de regio resulteert in een eenduidig beleid, waardoor de voorspelbaarheid 

wordt vergroot;
•  Digitaal ontsluiten van de Nota en de bodemkwaliteitskaart onderdeel uitmaakt van dit 

project. Dit vergroot de inzichtelijkheid en het gebruiksgemak;
•  Eén regionale bodemkwaliteitskaart en bijbehorende Nota bijdragen aan maatschappelij-

ke opgaven, zoals in de inleiding beschreven. Daarmee is een eerste stap gezet richting de 
samenhangende benadering van bodem(kwaliteit) in relatie tot de fysieke leefomgeving;

• De regionale bodemkwaliteitskaart en de Nota bodembeheer – onder voorwaarden – vrij 
grondverzet in de regio mogelijk maken. Dit kan bijdragen aan het versnellen van de be-
sluitvorming over projecten.
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1.1.3 Procedurele aspecten

Gebiedsspecifiek beleid noodzakelijk om 
grondverzet in de Regio te faciliteren
In de Regeling bodemkwaliteit is be-
paald dat de bodemkwaliteitskaart onder 
bepaalde voorwaarden als milieuhygië-
nische verklaring kan worden gebruikt bij 
grondverzet. Eén van de voorwaarden is 
dat de ontgravingslocatie en de toepas-
singslocatie in hetzelfde beheergebied 
liggen. Standaard (onder het zogenaamde 
generieke beleid) zijn de grenzen van het 
beheergebied dezelfde als de grenzen van 
het grondgebied van de gemeente. Ge-
meenten hebben echter de mogelijkheid 
om aan de gemeenteraad voor te stellen 
om, met toepassing van gebiedsspecifiek 
beleid, een groter beheergebied aan te 
wijzen. 

Om duurzaam en efficiënt grondverzet 
binnen de regio mogelijk te maken, wordt 
aan de raden van de deelnemende ge-
meenten voorgesteld om met gebruikma-
king van het gebiedsspecifieke beleid het 
grondgebied van de Regio aan te wijzen 
als beheergebied.

Vaststellen van de Nota
Om een duurzaam en efficiënt beheer 
van grondstromen in de Regio mogelijk te 
maken dient de Nota door de raden van 
de 15 deelnemende gemeenten te worden 
vastgesteld. Daarnaast dienen de raden 
ook het grondgebied van de Regio aan te 
wijzen als beheergebied. Hiervoor is een 
“uniforme openbare voorbereidingsproce-
dure” gevolgd. Dit betekent dat iedere be-
langhebbende bij de besluitvorming wordt 
betrokken via een inspraakprocedure. 

De Nota was op grond van het Besluit 
bodemkwaliteit zes weken voor iedereen 
in te zien. De reacties die binnenkwamen, 
zijn gebruikt bij de vaststelling van de 
definitieve Nota.

Deze Nota met de daarbij behorende 
kaarten, is van kracht vanaf het moment 
van vaststelling door de raad van de 
betreffende gemeente. Voor de exacte 
vaststellingsdatum wordt verwezen naar 
de betreffende Raadsbesluiten. 

Deze Nota is de opvolger van de eerdere 
nota’s bodembeheer en bodembeheer-

plannen in de regio. Als de Nota wordt 
vastgesteld, vervallen de eerdere nota’s 
en plannen. De documenten die worden 
ingetrokken, staan vermeld in paragraaf 
1.4.2 “Regionale beleidskeuzes”.

Geldigheidsduur van de Nota
Aan de Nota mag een geldigheidsduur 
worden gesteld van maximaal 10 jaar. 
Besloten is om deze termijn te hanteren. 
Hiervoor is gekozen omdat in het kader 
van de Omgevingswet gemeenten worden 
verplicht om een Omgevingsplan op- en 
vast te stellen. Een Omgevingsplan bevat 
ook regels voor grondverzet. Bij het vast-
stellen van een Omgevingsplan verliest de 
Nota zijn geldigheid. De gehanteerde ter-
mijn van 10 jaar voorkomt dat er voor de 
tussenliggende periode opnieuw een Nota 
bodembeheer moet worden vastgesteld, 
als er binnen 10 jaar geen Omgevingsplan 
is vastgesteld.
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Aanvulling in de Nota

1.1.4  (Water)bodemkwaliteits-
kaart en Nota bodembeheer 
Ooijen-Wanssum 

Het plangebied Ooijen-Wanssum beschikt 
over een eigen (water)bodemkwaliteits-
kaart [Ref. 7]. De gemeenten Venray en 
Horst aan de Maas zijn bevoegd gezag 
voor de landbodem binnen dat plange-
bied. Ze hebben besloten om het deel van 
de (water)bodemkwaliteitskaart dat be-
trekking heeft op de landbodem integraal 
op te nemen in de BKK Limburg Noord. Dit 
is verwerkt op de ontgravings- en toepas-
singskaarten van de BKK Limburg Noord 
[Ref. 4]. Voor grondverzet van en naar 
de waterbodem kunnen de bodemkwa-
liteitskaarten niet als milieuhygiënische 
verklaring worden gebruikt. Uitzondering 
is grondverzet dat binnen plangebied 
Ooijen-Wanssum zelf plaatsvindt. 
 

De woonkernen binnen plangebied 
Ooijen-Wanssum zijn niet gezoneerd. In 
module 1 is beleidsmatig gemotiveerd dat 
voor de sporen Bouwen en RO (in eerste 
instantie) volstaan kan worden met een 
historisch onderzoek (zie module 1, para-
graaf 1.2.1).  
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 Reikwijdte 
en begrenzingen  
van de Nota

1.2

1.2.1 Meersporenbeleid

De Regio kiest voor het  
meersporenbeleid 

In de Regeling bodemkwaliteit is vastge-
legd dat een bodemkwaliteitskaart als 
milieuhygiënische verklaring kan worden 
gebruikt bij het hergebruiken van grond. 
Om (voor zo ver mogelijk) te komen tot 
een eenduidige beoordelingssystematiek 
is in Limburg het meersporenbeleid [Ref. 
2] ontwikkeld. Volgens het meersporenbe-

leid is het mogelijk om – onder voorwaar-
den – de bodemkwaliteitskaart ook als 
milieuhygiënische verklaring te accepte-
ren bij ruimtelijke initiatieven (ruimtelijke 
ordening en/of bouwen). Het meerspo-
renbeleid kan worden geëffectueerd door 
deze op te nemen in het gemeentelijke 
bodembeleid. 

De Regio kiest er nadrukkelijk voor om het 
meersporenbeleid te verankeren in deze 
Nota. De keuze om de bodemkwaliteits-
kaart – onder voorwaarden – als milieu-

hygiënische verklaring te gebruiken voor 
ruimtelijke initiatieven is legitiem, omdat 
uit de bodemkwaliteitskaart [Ref. 4] blijkt 
dat de diffuse verontreinigingen bedui-
dend lager zijn dan de interventiewaar-
den. Ook is de P95 (beduidend) lager dan 
de maximale waarde industrie, waardoor 
de risicogrenswaarden - die bij een ruim-
telijke ontwikkeling als toetsingswaarde 
gelden - niet worden overschreden. (P95 
is een statistische waarde; 95 % van de 
waarnemingen ligt onder deze waarde).
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Reparatie omissie  
woonkernen Ooijen-Wanssum
BKK niet voor het grondverzetspoor 
De bebouwde gebieden binnen het plan-
gebied Ooijen-Wanssum zijn onderdeel 
van de (water)bodemkwaliteitskaart [(w)
BKK] projectgebied Ooijen-Wanssum. 
Deze geactualiseerde (w)BKK is in april 
2018 vastgesteld en de daar in gelegen 
bebouwde gebieden zijn niet gezoneerd. 
Dit betekent dat de (w)BKK voor deze niet 
gezoneerde gebieden niet gebruikt kan 
worden als een milieuhygiënische verkla-
ring in het kader van het Besluit bodem-
kwaliteit. Met andere woorden: voor het 
toepassen van grond afkomstig uit deze 
gebieden en voor het toepassen van grond 
in deze gebieden is altijd een ander er-
kend bewijsmiddel nodig. 

Voor een gebied kan maar één bodemkwa-
liteitskaart van toepassing zijn. Daarom 
kan de recent opgestelde regionale BKK 
deze omissie niet repareren. Reparatie is 
alleen mogelijk indien een nieuwe (w)BKK 

van Ooijen-Wanssum wordt vastgesteld. 

Omdat: 
• De (w)BKK de basis is voor privaat-

rechtelijke afspraken over de uitvoe-
ring van het hoogwaterproject;

• De verwachte dynamiek in de betref-
fende bebouwde gebieden laag is. 

Staat de inspanning van deze reparatie 
niet in verhouding tot de te behalen winst 
(verlaging van de administratieve lasten)”.

BKK wel voor de sporen Bouwen en RO
Bij het doorrekenen van de regionale 
bodemkwaliteitskaart was er geen aan-
leiding om te veronderstellen dat de 
bebouwde gebieden in het projectgebied 
Ooijen-Wanssum als aparte zone moeten 
worden beschouwd. Ook uit de geactuali-
seerde (w)BKK van Ooijen-Wanssum blijkt 
niet dat de bebouwde gebieden vanwege 
een afwijkende/heterogene bodemkwa-
liteit niet zijn gezoneerd. In de BKK van 

Venray waren deze bebouwde gebieden 
ingedeeld in bodemkwaliteitsklasse 
Landbouw en Natuur. Omdat de gemeente 
Horst aan de Maas nog geen BKK had, zijn 
deze bebouwde gebieden nogmaals ge-
verifieerd door de bodemonderzoeksrap-
porten van de laatste 15 jaar te screenen. 
Deze screening bevestigt het beeld.

Bij de doorontwikkeling van het meerspo-
renbeleid is gekozen om bij het opleggen 
van verbeterdoelstelling van de bodem-
kwaliteit aan te sluiten op de systematiek 
van de Wbb. Dat betekent dat sanerende 
maatregelen enkel worden voorgeschre-
ven indien er sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. Binnen 
Ooijen-Wanssum is er voor de diffuse bo-
demkwaliteit van de bebouwde gebieden 
geen vermoeden van ernstige bodemver-
ontreiniging. Daarom is het legitiem om 
voor de sporen Bouwen en RO op basis 
van een historisch onderzoek te onder-
bouwen of er al dan niet sprake is van een 
vermoedelijk geval van bodemverontrei-
niging. 
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1.2.2  Bevoegdheden op het terrein van grondverzet, ruimtelijke ordening, 
omgevingsrecht en bodemsanering

De gemeenten zijn niet voor alle locaties bevoegd gezag

De gemeenten zijn niet voor alle locaties in hun grondgebied bevoegd gezag voor de wet-
gevingen waarop het meersporenbeleid zich richt. Tabel 1 beschrijft de bevoegdheden in de 
Regio. 

Tabel 1:  overzicht bevoegdheden bodem(gerelateerde) wet- en regelgeving

Gemeente Provincie Rijkswater-
staat

Waterschap 
Limburg

Besluit
bodem-
kwaliteit

In/op de droge land-
bodem

Voor bedrijven waar 
de provincie bevoegd 
gezag volgens Wet 
algemene bepalingen 
omgevingsrecht is

Maas, incl. win-
terbed en ha-
vens

Primaire en 
secundaire 
wateren 1) 

Wet
algemene
bepalingen
omgevings-
recht

Gehele grondgebied, 
m.u.v. de inrichtingen 
waarvoor de provin-
cie bevoegd gezag is

Inrichtingen waar-
voor de provincie 
bevoegd gezag is

N.v.t. N.v.t.

Wet
ruimtelijke
ordening

Gehele grondgebied 
van de gemeente

N.v.t. (behoudens een 
inpassingsplan)

N.v.t. N.v.t.

| 16Module 1 beleid

[Module 1 beleid]



Wet
bodem-
bescherming

Het hele gebied, met 
uitzondering van de 
gebieden waar RWS 
en het Waterschap 
bevoegd zijn vanuit 
de Waterwet.

De bevoegdheid 
beperkt zich tot de 
handhaving van 
zorgplicht en niet 
ernstige historische 
verontreinigingen die 
niet onder de sane-
ringsparagraaf van de 
Wbb vallen 3).

Het hele gebied, met 
uitzondering van de 
gebieden waar RWS 
en het Waterschap 
bevoegd zijn vanuit 
de Waterwet 3)

De bevoegdheid richt 
zich op de sanering 
van gevallen van ern-
stige bodem-veront-
reiniging die onder 
de sanerings-para-
graaf van de Wbb 
vallen. 

Maas, incl. win-
terbed en ha-
vens 2)

Primaire en 
secundaire 
wateren 1) 2)

1)  De ligging van de primaire en secundaire wateren 
is weergegeven op kaartmateriaal (leggers) die 
zijn te raadplegen op de website van Waterschap 
Limburg.

2)  Wet bodembescherming is hier niet meer van toe-
passing. Beoordeling en aanpak van de waterbo-
dem is geïntegreerd in de Waterwet.

3)  De gemeente Venlo is een zogenaamde “recht-
streekse gemeente” en is bevoegd gezag voor alle 
Wbb-taken in haar grondgebied. 

1.2.3 Inhoudelijke begrenzing

Niet voor grondwater
Grondwaterverontreinigingen vallen bui-
ten de strekking van de BKK en deze Nota. 
In de Regio zijn een aantal grondwater-
verontreinigingen bekend. Er is sprake van 
grondwaterverontreiniging als stoffen of 
materialen in het grondwater terecht zijn 

gekomen die schadelijk zijn voor de mens, 
plant en/of dier. Veel grondwaterveront-
reinigingen zijn ontstaan door wat men-
sen in het verleden op een bepaald punt 
hebben gedaan. Deze verontreinigingen 
noemen we dan ook puntbronverontrei-
nigingen (relatief lokale verontreinigingen 
die zijn veroorzaakt door bijvoorbeeld een 
voormalige chemische wasserij). Veront-

reinigingen kunnen ook het gevolg zijn 
van een diffuse belasting (voorbeelden: 
uitlogen van zware metalen ten gevolge 
van overbemesting, verzuring in Noord- en 
Midden-Limburg en uitlogen van cadmium 
en zink vanuit toegepaste zinkassen in de 
Kempen). Voor (bouw)activiteiten op deze 
plekken sluit de Regio aan bij het provinci-
ale bodembeleid [Ref. 3].
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Niet voor asbest
De BKK doet geen uitspraak over eventu-
ele aanwezigheid van asbest in de bodem. 
Asbest neemt een bijzondere positie in. 
In tegenstelling tot andere stoffen is een 
bodembelasting met asbest vaak niet te 
relateren aan een combinatie van histori-
sche activiteiten, maar veel meer aan de 
gebruikte bouwstoffen in een (voormalige) 
woning of (bedrijfs)gebouw of aan de aan-
wezigheid van asbest in bepaalde ophoog-
lagen en/of erfverhardingen. Daarnaast 
biedt de wet- en regelgeving rondom 
asbest de gemeenten geen (normatieve) 
afwegingsruimte, wat bij andere bodem-
verontreinigende stoffen wel het geval is, 
Voor asbest is er maar 1 toetsingsnorm: de 
zogenaamde restconcentratie norm (= 100 
mg/kg d.s.).  
 

Bij overschrijding van de norm:
•	 Is de grond niet toepasbaar in het 

kader van het Besluit bodemkwa-
liteit;

•	 Is er ongeacht de omvang (kubieke 
meters) van de bodemverontrei-
niging sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging 
waarop de Wbb van toepassing is. 

Bodemkwaliteitskaart ook voor de onver-
dachte ondergrond
De bodemkwaliteitskaart geeft inzicht in 
de bodemkwaliteit van de bodemlagen 
van 0 tot 0,5 m-mv en 0,5 tot 2,0 m-mv. 
Locaties waarvan bekend is of verwacht 
wordt dat ze verontreinigd zijn als gevolg 
van een puntbron zijn geen onderdeel van 
de bodemkwaliteitskaart. De bodemkwa-
liteitskaart geeft daarmee inzicht in de 
aanwezige diffuse verontreinigingen. 

Uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat 
voor het grootste deel van het beheerge-
bied de  kwaliteit van de (onverdachte/on-
geroerde) bodemlaag van 0,5 tot 2,0 m-mv 
voldoet aan de norm voor Landbouw en 

Natuur, ook wel aangeduid met de ach-
tergrondwaarde (AW2000). Bodem/grond 
die voldoet aan deze norm is duurzaam 
geschikt voor elke gebruiksvorm en wordt 
in de praktijk schone grond genoemd. 

Binnen de Regio mag de bodemkwaliteits-
kaart onder voorwaarden ook als milieu-
hygiënische verklaring worden gebruikt 
voor de bodemlagen dieper dan 2 m-mv. 
Dit is het geval als wordt gemotiveerd 
waarom de kwaliteit van de bodemlaag 
van 0,5 tot 2,0 m-mv qua opbouw, samen-
stelling en kwaliteit representatief kan 
worden gesteld voor de kwaliteit van de 
dieper gelegen bodemlagen. Die motivatie 
moet worden opgenomen in het vooron-
derzoek conform de NEN5725. Daarnaast 
zijn op het roeren van de diepere bodem-
lagen de zorgplichtbeginselen van toepas-
sing (zie paragraaf 2.2.2). 
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1.3.1  Beschrijving van het  
bodemgebruik van de Regio

De regio kent vele gebruiken en bestem-
mingen die het uiterlijk bepalen. Samen-
gevat ziet de Regio er als volgt uit:

•	 De Regio kenmerkt zich over het 
algemeen door een landelijk ka-
rakter waarin wonen, landbouw, 
natuur, toerisme en recreatie be-
langrijke gebruiksvormen zijn.

•	 De Maas stroomt van het zuidwes-
telijke deel van de Regio naar het 

noordoostelijke deel van de Regio. 
De Maas deelt de Regio daarmee 
op in een oostelijk en westelijk 
deel. In Midden-Limburg vormen 
de Maas en de (door grindwinning 
ontstane) Maasplassen een groot 
watersport en -recreatie gebied. 
Verspreid over de regio is langs de 
Maas sprake van “watergebonden 
bedrijvigheden” zoals scheepswer-
ven en havens. 

•	 Aan de oostzijde van de Regio – op 
de grens met Duitsland – bevinden 

zich de nationale parken Maasdui-
nen en De Meinweg. In het noord-
westen van de Regio bevind zich 
nationaal park De Groote Peel, dat 
een onderdeel is van een groter 
natuurgebied De Peel. 

•	 Verspreid over de Regio bevinden 
zich buurtschappen, gehuchten en 
dorpen waar op kleinere schaal 
bedrijfsterreinen aan gekoppeld 
zijn. Uitgebreide bedrijventerrei-
nen zijn te vinden bij Echt-Suste-
ren, Roermond, Weert, Venlo en 

 De  
bodemambities  
in de Regio

1.3
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Venray. Diverse bedrijfstakken zijn 
op deze terreinen vertegenwoor-
digd, waarvan ‘logistiek’ het vaakst 
voorkomt.

•	 Daarnaast komen in de Regio ook 
intensieve veehouderij en (glas)
tuinbouw voor. De meeste inten-
sieve veehouderij bevindt zich in 
de westelijke zijde van de Regio. 
Glastuinbouw concentreert zich 
meer in het midden van de Regio. 

1.3.2 Geomorfologische opbouw

Tektoniek Noord Limburg
Tektonische bewegingen langs de Tege-
lenbreuk en de Grensbreuk hebben een 
belangrijke rol gespeeld in de geologische 
geschiedenis van het gebied. Deze breu-
ken verdelen het gebied van zuidwest naar 
noordoost in:

•	 de Peelhorst (tektonisch hoogge-
legen)

•	 de Slenk van Venlo (tektonisch 
laaggelegen)

•	 de Viersener Horst (tektonisch 
hooggelegen)

Tektoniek Midden Limburg
De Roerdalslenk of Roerslenk, soms ook 
wel Centrale Slenk genoemd, is een slenk 
in de ondergrond van Midden Limburg. De 
Roerdalslenk wordt gevormd door twee 
grote afschuivingsbreuken: in het noord-
oosten de Peelrandbreuk die de Roerdal-
slenk scheidt van de Peelhorst en in het 
zuidwesten de Feldbissbreuk.

Zandafzettingen - zandlandschappen
Door de overheersende noordwestelijke 
wind tijdens het Weichselien (ca. 150.000 
- 12.000 jaar geleden) werd vanuit de 
drooggevallen Noordzeebodem zand en 
löss naar Limburg aangevoerd. Het zand 
werd in Noord- en Midden-Limburg door 
de wind afgezet en gevormd tot landdui-
nen (=stuifduinen), dekzandruggen en 
dekzandvlakten. Deze zandvlakten zijn 
vervolgens door de Maas (en verschillende 
beken) schoksgewijs doorsneden waar-
door de Maasterrassen en terrasranden 
ontstonden. Gedeelten die niet opnieuw 
door de Maas weggeschuurd zijn, vormen 
nu hoger gelegen plateaus. De Maas heeft 
met name in de periode vlak na de laatste 
ijstijd door de grote hoeveelheden smelt-

water een vlechtend karakter (meerdere 
strengen binnen één bedding) gehad, 
waarbij veel grind en zand is afgezet. 
Naderhand, in rustiger tijden, is de Maas 
meer gaan meanderen, waarbij één wa-
terloop zich door één bedding slingerde. 
Dit is te zien aan de verschillende oude 
rivierarmen die nog in het landschap en 
op de kaart herkenbaar zijn. Het dal van 
de Maas en van de Roer is aangemerkt als 
rivierdal.

Veenvorming
Op een aantal plaatsen, vooral op de 
Peelhorst, was de natuurlijke wateraf-
voer beperkt, bijvoorbeeld door ondoor-
dringbare leemlagen vrij dicht aan de 
oppervlakte. Hierdoor kon regenwater 
moeilijk wegzakken. Toen na de ijstijden 
het klimaat warmer en vochtiger werd, 
ontstonden daar vennen. In deze vennen 
heeft zich gedurende duizenden jaren een 
dik hoogveenpakket gevormd. Het overge-
bleven veen bevindt zich in De Groote Peel 
en Mariaveen (veenrestvlakte).

Menselijk handelen
Niet alleen de natuur, ook de mens 
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heeft sterk ingegrepen in het natuurlijk 
fundament. Dit betreft met name ingre-
pen in de waterhuishouding en de bo-
demgesteldheid. Veelal zijn waterlopen 
gegraven in van nature natte gronden. 
Eeuwenlange verrijking van bouwlanden 
met plaggenmest heeft geresulteerd in 
dikke eerdlagen (type grond met bepaalde 
samenstelling). De bodems van ontgonnen 
veenvlakten zijn ontstaan na de afgraving 
en ontginning van het oorspronkelijke 
hoogveengebied. Verspreid in Noord- en 
Midden-Limburg komen kleigroeves, ont-
zandingen en grindgaten voor. Door deze 
ontgrondingen zijn veel plassen ontstaan.

De kenmerkende bodem van het zand-
landschap is de podzolbodem. Een 
podzol bodem is niet erg vruchtbaar. Deze 
bodem ontwikkelt zijn opvallende ge-
laagdheid doordat mineralen met regen-
water uit de bovenste lagen wegspoelen 
en dieper in de bodem neerslaan.

1.3.3 Bodemkwaliteit

Beschrijving van de algemene regionale 
bodemkwaliteit
Door Sweco is een BKK opgesteld [Ref. 4]. 
Hieruit blijkt dat - met uitzondering van 
een aantal specifieke regionale aan-
dachtsgebieden (zie Tabel 5) - de bo-
demkwaliteit binnen de Regio prima past 
bij de functies. De algemene regionale 
bodemkwaliteit is als volgt te omschrijven: 

•	 Overwegend is er sprake van een 
schoon gebied (de bodem voldoet 
hier aan de norm voor schone 
grond: AW2000)

•	 In enkele kernen (stedelijk ge-
bied en dorpen) is de bodem niet 
schoon, maar voldoet wel aan de 
Maximale Waarde Wonen (MWW). 
Dit is een landelijke generieke 
norm, waarbij de bodem duur-
zaam geschikt is voor wonen met 
tuin. 

•	 De gemiddelde waarden zijn be-
duidend lager dan de interventie-
waarde en de P95 en de Maximale 
Waarde Industrie (MWI). Hierdoor 
kan met zekerheid worden gesteld 

dat voor de diffuse bodemkwali-
teit geen sanerende maatregelen 
noodzakelijk zijn en er geen be-
lemmering is om deze grond bin-
nen de regio te hergebruiken. 

Specifieke regionale aandachtsgebieden
In de Regio liggen een aantal specifieke 
regionale aandachtsgebieden. Dit zijn 
gebieden waarvan op basis van mense-
lijk handelen en/of natuurlijke processen 
sprake is van een afwijkende bodemkwa-
liteit. Deze gebieden zijn in paragraaf 1.4.2 
(Tabel 5) benoemd. 

Diffuse bodemkwaliteit voor lood
In 2016 publiceerde het RIVM een rapport 
[Ref. 5] dat nieuwe inzichten geeft in de 
risico’s van diffuse verontreinigingen met 
lood. De nieuwe inzichten zijn vertaald in 
de in Tabel 2 weergegeven risicowaarden. 
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Tabel 2: risicowaarden voor lood in bodem (mg/kg d.s.) op basis van geschat IQ-puntverlies

Bodemgebruik IQ-puntverlies door bodemlood
<1 1 – 3 > 3

Grote moestuin (> ca. 200 m2) <60 60 – 260 >260

Wonen met tuin (kleine moestuin) <90 90 – 370 >370

Plaatsen waar kinderen spelen <100 100 – 390 >390

Uit de binnen de Regio vastgestelde 
bodemkwaliteitskaarten blijkt dat in 3 
diffuus verontreinigde gebieden de risi-
cowaarde van 60 mg/kg d.s. wordt over-
schreden. Dit betreffen:

•	 Ondergrond Wonen Roermond 
(gemiddelde loodconcentratie = 
76,81 mg/kg d.s.);

•	 Ondergrond Industrie Roermond 
(gemiddelde loodconcentratie = 
92.36 mg/kg d.s.);

•	 Deelgebied 23a van Ooijen-Wans-
sum (gemiddelde loodconcentratie 
= 80 mg/kg d.s.).

Voor deze gebieden kan toch worden 
geconcludeerd dat de aanwezige lood-
verontreinigingen geen risico vormen. Als 
motivatie geldt:

•	 Ondergrond Wonen Roermond:
• Verontreiniging bevindt 

zich in de ondergrond 
(dieper dan 0,5 meter on-
der maaiveld) waardoor er 
geen contactmogelijkhe-
den zijn. 

• Het betreft een binnenste-
delijk gebied waardoor het 
aantal moestuinen met 
een oppervlakte van meer 
dan 200 m2 beperkt zal 
zijn. Voor kleinere moes-
tuinen wordt wel aan de 
risicowaarde voldaan. 

•	 Ondergrond Industrie Roermond:
• Verontreiniging bevindt 

zich in de ondergrond 
(dieper dan 0,5 meter on-
der maaiveld) waardoor er 

geen contactmogelijkhe-
den zijn.

• Het gebied is in gebruik 
als havengebied/bedrij-
venterrein waarin geen 
grondgebonden woningen 
en volks-/moestuinen zijn 
gelegen. 

•	 Deelgebied 23a van Ooijen-Wans-
sum:

• Het betreft een waterbo-
dem. Hier wordt dus niet 
gewoond of getuinierd.

Op basis van de bodemkwaliteitskaart 
wordt geconcludeerd dat de diffuse ver-
ontreinigingen in de Regio geen risico voor 
bodemlood veroorzaken. Lokaal kunnen 
kleine of grotere gebieden een verhoogd 
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(achtergrond)gehalte kennen. Nader 
onderzoek naar of beleid over bodemlood 
maakt geen onderdeel uit van het opstel-
len van de bodemkwaliteitskaart of de 
Nota bodembeheer. In samenwerking met 
de provincie Limburg (is voor de betref-
fende gebieden het bevoegd gezag Wet 
bodembescherming) wordt bekeken of 
aanvullend beleid noodzakelijk is binnen 
de Regio, na het bekend worden van de 
rijksregels. 

Roerdelta
De gemeente Roermond heeft in de Nota 
bodembeheer en bijbehorende bodem-
kwaliteitskaart van 2011 Lokale Maximale 
Waarden (LMW’s) vastgesteld voor Roer-
delta. Roerdelta fase 1 is voor een groot 
deel al gerealiseerd en de voorbereidin-
gen voor fase 2 zijn gestart. Bij de reali-
satie zijn sterke bodemverontreinigingen 
gesaneerd. Grond die van elders wordt 
aangevoerd dient minimaal te voldoen 
aan de ‘kwaliteit wonen’ (MWW). Door de 
beleidskeuzes uit 2011 is de bodemkwa-
liteit van dit deelgebied inmiddels sterk 
verbeterd. Om een verdere kwaliteitsver-
betering te bevorderen, is besloten om het 

bestaande beleid uit 2011 te continueren. 
Na afloop van de geldigheid van deze Nota 
of bij het opstellen van het Omgevings-
plan moet worden bepaald of LMW’s nog 
langer noodzakelijk zijn. 

In deze Nota worden de LMW’s opnieuw 
vastgesteld. Hierbij wordt opgemerkt dat 
de LMW voor cyanide-totaal afwijkt van 
de in 2011 vermelde waarde. Dit is niet het 
gevolg van het opnieuw doorrekenen van 
de LMW’s, maar van het feit dat de in 2011 
vermelde LMW (= 5,2 mg/kg d.s.) lager is 
dan de AW2000 (= 5,5 mg/kg d.s.). Feite-
lijk was daarmee de LMW strenger dan 
de norm voor schone grond. In deze Nota 
wordt dit gecorrigeerd. 

Voor achtergrondinformatie over Roer-
delta en de bepaling van de LMW’s wordt 
verwezen naar Bijlage 2 van deze Nota.

1.3.4 Ambities

Uit de BKK [Ref. 4] blijkt dat, met uitzonde-
ring van de regionale aandachtsgebieden, 
de bodem in de Regio overwegend schoon 
is en geschikt voor alle mogelijke bo-

demgebruiksvormen. In enkele dorps- en 
stadskernen is de grond niet schoon, maar 
voldoet de grond wel aan de landelijk 
opgestelde generieke norm voor wonen 
(= Maximale Waarde Wonen). Op basis van 
dit gegeven worden de volgende ambities 
geformuleerd:
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Tabel 3 Regionale ambities

Ambitie Toelichting
1. De Regio zet in op passieve verbetering 

van de bodemkwaliteit in de regio.
De BKK toont aan dat de algemene regionale bo-
demkwaliteit geen belemmering vormt voor het 
duurzaam gebruiken van de bodem voor de huidige 
functies. Een actieve (programmatische) verbete-
ring van de bodemkwaliteit wordt daarom als niet 
doelmatig beschouwd. De Regio zal dan ook niet 
sturen op het actief verbeteren van de bodemkwa-
liteit. Bij de uitvoering van projecten zal een even-
tueel grondoverschot conform de geldende regels 
van het Besluit bodemkwaliteit worden hergebruikt. 
Hierdoor zal – op termijn – een passieve verbe-
tering van de bodemkwaliteit in de Regio plaats-
vinden. Immers vrijkomende (licht) verontreinigde 
grond mag alleen worden hergebruikt in de diffuus 
verontreinigde gebieden of in een grootschalige 
bodemtoepassing.

2. Stand still op gebiedsniveau. De Regio zet in op het voorkomen dat hergebruik 
van grond uit de specifieke regionale aandachts-
gebieden leidt tot een verslechtering van de al-
gemene regionale bodemkwaliteit. Met stand still 
wordt bedoeld dat de kwaliteit van de bodem op 
gebiedsniveau gelijk blijft of beter wordt.
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1.4.1 Beleidsmatige kaders

Op basis van het Besluit bodemkwaliteit 
[Ref. 1] hebben gemeenten de mogelijk-
heid om te kiezen tussen een algemeen 
generiek beleid en een gebiedsspecifiek 
beleid. Paragraaf 1.1.3 beschrijft al dat 
-in verband met verruiming van het be-
heergebied- de Regio is gebonden aan het 
gebiedsspecifieke beleid. De Regio heeft 
echter ook nog vrijheid in de keuze van de 
toetsingswaarde die ze wil hanteren. Hier-
bij kan gekozen worden tussen landelijk 

vastgestelde Generieke Maximale Waarden 
of lokaal vast te stellen maximale waar-
den.

Voor de meeste gebieden in Nederland 
leveren de Generieke Maximale Waarden 
voldoende ruimte om een duurzaam en 
efficiënt bodembeheer mogelijk te ma-
ken. Er zijn echter gebieden waar deze 
generieke waarden, gezien de bodemkwa-
liteit ter plaatse, te weinig mogelijkheden 
bieden voor een duurzaam en efficiënt 
bodembeheer. Om te vermijden dat in 

deze gebieden een stagnatie bij het herge-
bruik ontstaat of dat materiaal over grote 
afstanden moet worden getransporteerd, 
kunnen lokaal gebiedsspecifieke normen 
worden vastgesteld. Deze zogenaamde 
Lokale Maximale Waarden gelden dan op 
lokaal niveau als toetsingskader voor het 
hergebruik van grond. 

De keuze tussen de Generieke of Lokale 
Maximale Waarden is geen exacte we-
tenschap. Het is een afweging tussen het 
creëren van mogelijkheden om grond te 

 Beleids-
matige keuzes van 
de Regio

1.4
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hergebruiken en de gemeentelijke bode-
mambities. In Tabel 4 staan een aantal 
vuistregels die illustreren wanneer er 
een voorkeur is voor Generieke Maximale 
Waarden of Lokale Maximale Waarden. 

Tabel 4 Vuistregels voor keuze van Maximale Waarden

Generieke Maximale Waarden bij Lokale Maximale Waarden bij

• Overwegend schone gebieden, zonder spe-
cifieke probleemstoffen

• Gebieden met een landbouw- of natuur-
functie

• Gebieden met weinig grondverzet en een 
beperkte baggeropgave

• Gebieden zonder bijzondere ambities ten 
aanzien van de gebiedskwaliteit

• Gebieden met diffuse (ernstige) verontrei-
nigingen

• Gebieden met specifieke probleemstoffen 
(zoals DDT, lood of van nature verhoogde 
achtergrondconcentraties arseen)

• Gebieden met veel grondverzet of een grote 
baggeropgave

• Gebieden met bijzondere ambities, bijvoor-
beeld kwaliteitsverbetering voor natuuront-
wikkeling
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1.4.2 Regionale beleidskeuzes

Op basis van de BKK [Ref. 4] en ervaringen 
worden in deze paragraaf beleidsmatige 
keuzes gemaakt voor de in de regio te 
onderscheiden deelgebieden (in de BKK 
aangeduid met zones). Hierbij wordt een 
afweging gemaakt tussen de verwachte 
dynamiek en de regionale bodemambities. 
De beleidsmatige keuzes, evaluatie en mo-
tivatie zijn in Tabel 5 beschreven. Tevens is 
aangegeven of op de zone/het deelgebied 
het meersporenbeleid van toepassing is. 

Bij de evaluatie zijn de ervaringen meege-
nomen die zijn opgedaan met de volgende 
eerder in de regio vastgestelde Nota’s 
bodembeheer:
• Bodembeheernota Peel en Maas (2012-

2017);
• Nota bodembeheer Regio Maas en 

Roer, Gemeente Roermond 2011-2021;
• Nota bodembeheer Regio Maas en 

Roer, Gemeente Maasgouw 2011-2021;
• Nota bodembeheer Regio Maas en 

Roer, Gemeente Roerdalen 2013- 2021;
• Nota bodembeheer Regio Maas en 

Roer, Gemeente Leudal 2011-2021;

• Nota bodembeheer Regio Maas en 
Roer, Gemeente Echt-Susteren 2012-
2022;

• Nota bodembeheer Regio Maas en 
Roer, Gemeente Beesel 2011-2021;

• Nota bodembeleid Regio Maasduinen, 
gemeenten Mook en Middelaar, Gen-
nep, Bergen 2012-2017;

• Nota bodembeheer Venray 2011;
• Nota bodembeheer 2016 Venlo.

Ooijen-Wanssum
De Nota bodembeheer van plangebied 
Ooijen-Wanssum [Ref. 6] wordt integraal 
in deze Nota opgenomen. Het meerspo-
renbeleid wordt door vaststelling van deze 
Nota ook van toepassing verklaard binnen 
het gezoneerde deel van het plangebied. 
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Tabel 5 Overzicht beleidskeuze en motivatie.

Omschrijving zone/
deelgebied

Beleidskeuze in voorgaande 
Nota’s bodembeheer #)

Evaluatie van voorgaand beleid Beleidskeuze Nota bodem-
beheer Limburg Noord 2020-
2029

Meersporenbeleid van 
toepassing? 

(BKK geschikt als mili-
euhygiënsiche verkla-
ring?) 

1 Algemene regio-
nale bodemkwa-
liteit (AW2000 + 
MWW).

Alle nota’s: Generiek. Goede ervaringen met generieke be-
leid.

Geen knelpunten opgetreden.

Generiek Beleid. Ja.

2 Van nature voor-
komend arseen.

Gemeente Peel en Maas: 
Gebiedsspecifiek met Lokale 
Maximale Waarden.

Alle overige nota’s: Generiek .

Het generieke beleid heeft niet tot pro-
blemen geleid. 

In Peel en Maas is geen/weinig gebruik 
gemaakt van het gebiedsspecifieke 
beleid. Dit omdat in de arseengebieden 
weinig dynamiek is. Daarnaast is het 
hergebruiken alleen mogelijk indien de 
grond onder dezelfde condities wordt 
hergebruikt. Door de strikte toepas-
singsvoorwaarden is de kans klein dat 
er “werk met werk” gemaakt kan wor-
den. 

Generiek Beleid met extra 
regels die van toepassing zijn 
in arseen kansrijke gebieden. 
Arseen kansrijke gebieden 
worden op kaart weergegeven.

De Regio sluit aan op het 
arseen beleid zoals door de 
provincie Limburg is verwoord 
in de haar beleidskader bo-
dem [Ref. 3].  

Mogelijk. (De gebieden 
waarin mogelijk sprake 
is van van nature voor-
komend arseen vragen 
extra aandacht. In de 
Module Regelgeving is 
beschreven welke aan-
vullende acties moeten 
worden ondernomen in 
de betreffende gebie-
den).
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3 Mijnsteen in 
gemeente Maas-
gouw.

Nog niet eerder benoemd in 
de Nota bodembeheer.  

Mijnsteen valt onder de Mijnsteenpa-
ragraaf (artikelen 33 a t/m 33d) van het 
Besluit bodemkwaliteit. Bij grotere pro-
jecten in de Oostelijke Mijnstreek bleek 
echter dat door hoge nikkelconcentra-
tie het toepassen / hergebruiken van 
mijnsteen onder de strekking van de 
mijnsteenparagraaf niet mogelijk is. 

Bij het opstellen van de Nota bodem-
beheer is overwogen om voor het 
mijnsteengebied binnen de gemeente 
Maasgouw gebiedsspecifiek beleid op 
te stellen. Uiteindelijk is hiervan afge-
zien. Onder andere vanwege:

• Weinig dynamiek in het gebied;
• Binnen de gemeente Maasgouw 

aangewezen mijnsteengebieden 
bevinden zich hoofdzakelijk in de 
waterbodem (valt buiten de scope 
van deze Nota. Het Aanvullingsbe-
sluit bodem Omgevingswet gaat 
specifiek in op de mijnsteenpro-
blematiek). 

De bodemkwaliteitskaart is 
niet van toepassing op mijn-
steen. De mijnsteengebieden 
worden op de kaart weerge-
geven.

Nee. (Is uitgesloten van 
de kaart. Het betreft een 
weinig dynamisch ge-
bied dat voor het groot-
ste deel in het beheers-
gebied van RWS ligt.)
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4 Projectplan Ooij-
en-Wanssum.

Gebiedsspecifiek met Lokale 
Maximale Waarden 

Motivatie:

• Maakt vrij grondverzet 
tussen de beheersgebie-
den van verschillende 
gemeenten en Rijkswa-
terstaat mogelijk;

• Het vaststellen van LM-
W’s maakt het mogelijk 
om grond uit de uiter-
waarden toe te passen 
bij uitbreiding van een 
industrieterrein.

Op basis van het gebiedsspecifieke 
beleid is het werk aanbesteed. 

De betreffende Nota geeft geen invul-
ling aan het meersporenbeleid. De ge-
meenten Horst aan de Maas en Venray 
wensen het meersporenbeleid ook in 
dit gebied te hanteren. Dit geldt zowel 
voor het landelijke gebied als de be-
bouwde kom.  

Het vastgestelde gebiedsspe-
cifieke beleid wordt gehand-
haafd.

Beleidsmatig verankeren van 
het meersporenbeleid in het 
plangebied Ooijen Wanssum.

Ja. (De Lokale Maximale 
Waarden (LMW’s) zijn 
lager dan de Maxima-
le Waarde Industrie 
(= landelijk genieriek 
norm, waarbij de bodem 
duurzaam geschikt is 
voor een bedrijfsfunc-
tie. Aangezien de LMW’s 
alleen gelden voor de 
uitbreiding van Indus-
trieterrein Wanssum 
is het legitiem om het 
meersporenbeleid te 
omarmen).

5 Roerdelta. Gebiedsspecifiek met Lokale 
Maximale Waarden. 

Motivatie: maakt vrij grond-
verzet in het kader van plan-
ontwikkeling mogelijk. 

Goede ervaring met het gebiedsspeci-
fieke beleid. Er is nog steeds dynamiek 
in het gebied (een deel van fase 1 en 
fase 2 moet nog worden gerealiseerd). 
Na uitvoering van fase 1 en 2 zal de 
bodemkwaliteit in Roerdelta sterk ver-
beterd zijn.

Gebiedsspecifiek

(met betrekking tot de zone 
Roerdelta heeft de gemeente 
Roermond in de BKK van 2011 
Lokakele Maximale Waarden 
vastgesteld. Deze zijn onge-
wijzigd overgenomen in deze 
Nota).  

Deels

(voor hergebruikspoor 
BKK in combinatie met 
een verkennend onder-
zoek). 
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6 Zinkassen(wegen) 
(Actief Bodembe-
heer de Kempen).

Op 20 januari 2004 (kenmerk 
2004/1078) stelde de Provin-
cie Limburg de “Gevalsde-
finitie in de Kempen” vast. 
Aanpak van het zinkassen-
probleem valt daarmee on-
der de strekking van de Wet 
bodembescherming en niet 
onder de strekking van voor-
liggende Nota bodembeheer.

Goede ervaring. 

  

Zinkassenwegen worden be-
schouwd als een verdachte 
locatie en zijn daardoor uit-
gesloten van de bodemkwali-
teitskaart. 

Nee.

7 Niersdal en Roer-
dal.

In eerdere nota’s zijn de ri-
vierdalen van de Niers en 
Roer (in eerste instantie) 
aangeduid als waterbodem 
waarvoor het Waterschap 
bevoegd gezag is in het kader 
van het Besluit bodemkwa-
liteit. Uit gesprekken tussen 
de betreffende gemeenten en 
het Waterschap is gebleken 
dat het Niersdal en Roerdal 
onder te verdelen zijn in 
(droge) waterbodem en droge 
landbodem. In tegenstelling 
tot in eerdere nota’s werd 
verondersteld zijn gemeenten 
voor delen van het Niersdal 
en Roerdal daarom bevoegd 
gezag in het kader van het 
Besluit bodemkwaliteit.

De rivierdalen van de Niers en de Roer 
stromen overwegend door buitenge-
bied dat op basis van de bodemkwali-
teitskaart in de bodemklasse AW2000 
(schoon) is ingedeeld. Bekend is dat de 
kwaliteit van het rivierwater in het ver-
leden sterk werd beïnvloed door lozin-
gen van afvalwater op de rivieren. Door 
sedimentatie van verontreinigd rivier-
slib is in de loop der jaren de kwaliteit 
van de bodem in de inundatiegebieden 
beïnvloed. De bodemkwaliteitskaart 
doet voor de (droge) waterbodem en 
landbodem in deze inundatiegebieden 
dan ook geen betrouwbare uitspraak 
over de bodemkwaliteit. 

In de betreffende rivierdalen is sprake 
van weinig dynamiek. Daarom wordt 
er voor gekozen om de bodem van de 
betreffende rivierdalen niet te zoneren. 

Niet zoneren. Nee.
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8 Bermgrond in de 
gemeenten Ber-
gen, Gennep en 
Mook en Midde-
laar.

In de Nota van de gemeenten 
Bergen, Gennep en Mook en 
Middelaar werd een vrijstel-
ling verleend voor het ont-
graven en elders toepassen 
van bermgrond. Voorwaar-
den:

• Ontgravings- en toepas-
singslocatie betreffen 
een wegberm van een 
doorgaande weg buiten 
de bebouwde kom;

• De hoeveelheid grond 
bedraagt maximaal 25 m3.

De betreffende gemeenten maakten 
gebruik van deze vrijstelling. 

De overige gemeenten beschikten niet 
over een dergelijke vrijstelling en dit 
werd ook niet gemist. Deze vrijstelling 
wordt niet overgenomen in deze nota. 
De redenen hiervoor zijn:

1. Zie hier onder bij punt 9.  Ge-
meenten Bergen, Gennep 
en Mook en Middelaar be-
schouwen bij grondverzet < 
25 m3 feitelijk de bermen van 
doorgaande wegen buiten de 
bebouwde kom als één toepas-
singslocatie. 

2. De BKK nooit zelfstandig een 
milieuhygienische verklaring is. 
Er is altijd een onderzoek (con-
form NEN5725) nodig.

3. Uit het concept aanvullingsbe-
sluit bodem Omgevingswet valt 
op te maken dat het toepas-
sen van grond moet worden 
gemeld. Een vrijstelling geldt 
o.a. voor toepassen van minder 
dan 50m3 schone grond. Hier is 
in dit geval geen sprake van.  

De beleidskeuze voor vrij-
stelling van onderzoek bij 
hergebruik van bermgrond < 
25 m3 wordt niet door de regio 
omarmd.

N.v.t.
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9 Alle verharde 
wegen (en bijbe-
horende bermen) 
beschouwen 
als één toepas-
singslocatie.

In de nota’s van de gemeen-
ten Echt-Susteren, Leudal, 
Maasgouw, Roerdalen en 
Roermond werden alle ver-
harde wegen binnen de 
grenzen van de betreffende 
gemeente gezien als één toe-
passingslocatie. 

Op basis van deze nota’s is 
het mogelijk om grond – die 
voldoet aan de voorwaarden 
voor tijdelijke uitname – af-
komstig van wegreconstruc-
ties zonder verder onderzoek  
toe te passen in een andere 
wegreconstructie binnen de 
betreffende gemeente. 

Binnen de betreffende gemeenten zijn 
goede ervaringen opgedaan met deze 
beleidskeuze. Het bood de mogelijk-
heid om grond snel en goedkoop te 
kunnen hergebruiken. 

De overige gemeenten in de Regio had-
den dit niet in hun beleid opgenomen 
en het werd in die gemeenten ook niet 
als gemis gezien. Dit omdat bijvoor-
beeld in sommige gemeenten bij een 
wegreconstructie – op privaatrechtelij-
ke  basis – altijd een onderzoek wordt 
uitgevoerd. 

De Regio streeft naar zoveel mogelijk 
eenduidig beleid en heeft er uiteinde-
lijk voor gekozen om dit beleidsaspect 
niet door te voeren naar de hele Regio. 
Een van de redenen om hiervoor te 
kiezen is dat door Bodem+ werd aan-
gegeven dat het wel een hele ruime 
interpretatie is van het begrip “op en 
nabij dezelfde plaats”. 

De beleidskeuze om alle ver-
harde wegen te zien als één 
toepassingslocatie wordt niet 
door de Regio omarmd. 

N.v.t.

#) Sommige regionaal opgestelde nota’s hebben een gebiedsspecifiek karakter omdat de gemeenten het beheergebied verruimen waardoor ook bij grondverzet over de gemeente gren-
zen de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel kan worden gebruikt. Op basis van goede ervaringen is het streven om binnen de gehele regio elkaars bodemkwaliteitskaart als bewijs-
middel te hanteren. 
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Bovengenoemde beleidskeuzes bieden in 
combinatie met het zorgplichtbeginsel van 
het Besluit bodemkwaliteit voldoende mo-
gelijkheden om:

• Grondverzet binnen de regio mogelijk 
te maken. Zie ook de grondstromen-
matrix in paragraaf 2.3.2 van deze nota

• Te voorkomen dat er een verslechte-
ring van de bodemkwaliteit plaats-
vindt (stand still op gebiedsniveau).
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De regels waaraan een initiatiefnemer zich 
dient te houden, zijn beschreven in Mo-
dule 2 regelgeving. Bij het stellen van de 
regels zal aandacht worden gevraagd voor 
bewust bodemgebruik. Hiermee speelt de 
Regio in op de toekomstige Omgevingswet. 
Beleidsmatige uitgangspunten bij het op-
stellen van de regels zijn:

• Zoveel mogelijk gebruik maken van de 
BKK als bewijsmiddel; 

• Stand still op gebiedsniveau;
• Loslaten in vertrouwen: daar waar 

mogelijk als overheid niet meer alles 
tot in detail willen regelen, maar het 
overlaten aan “de markt”;

• Verlagen adminstratieve lasten: geen 
aanvullende regels indien de landelij-
ke regels toereikend zijn;

• Uniforme handhaafbaarheid van de 
regels.

 

 Verdere  
uitwerking van  
het beleid door  
het voorschrijven 
van regels

1.5
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In de Wet vergunningverlening, toezicht en 
handhaving is vastgelegd dat toezicht- en 
handhavingstaken die vallen onder het 
basistakenpakket omgevingsrecht via een 
mandaat door de regionale uitvoerings-
dienst (RUD) moeten worden uitgevoerd. 
Gemeenten en provincie blijven daarbij 
bevoegd gezag voor deze taken. In de wet 
zijn daarvoor procescriteria opgenomen, 
waarin onder andere is vastgesteld dat 
provincies en gemeenten bij verordenin-
gen regels opstellen om een goede kwali-
teit van de uitvoering en handhaving van 
de basistaken door de omgevingsdiensten 
te waarborgen. 

Deze Nota is een aanzet tot (verdere) 
uniformering van het beleid in de regio. 
Dit maakt het voor de RUD mogelijk om 
bodemtoezicht en –handhaving in de regio 
efficienter en effectiever te organiseren. 

 Toezicht  
en handhaving
1.6
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Module 2 
regelgeving

| 37Module regelgeving

[Module 2 regelgeving]



De module Regelgeving is opgebouwd uit de 4 sporen van het 
meersporenbeleid: grondverzet, ruimtelijke ontwikkeling, bouwen 
en bodemsanering. Uitgangspunt bij elk spoor is dat er zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt kan worden van de BKK als bewijsmiddel 
of milieuhygiënische verklaring. Algemene informatie over het ge-
bruik van de bodemkwaliteitskaart en de spelregels die er gelden, 
is opgenomen in paragraaf 2.1 en 2.2. In de daaropvolgende para-
grafen zijn eventuele specifieke regels opgenomen voor elk spoor. 
Deze module wordt afgesloten met een aantal specifieke paragra-
fen over regionale aandachtsgebieden en gebiedsspecifiek beleid.

Inleiding2.0
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De bestaande bodemkwaliteitskaarten van 
de gemeenten Venlo, Nederweert en het 
plangebied Ooijen-Wanssum zijn opgeno-
men in de Regionale Bodemkwaliteitskaart 
Limburg Noord  2020-2025. 
Door het integreren van alle bodemkwali-
teitskaarten tot één regionale kaart wordt 
op uniforme wijze inzicht verschaft in de 
bodemkwaliteit binnen de regio. 

De Regionale Bodemkwaliteitskaart Lim-
burg Noord moet dan ook in samenhang 
gezien worden met de volgende bestaande 
bodemkwaliteitskaarten in de regio:

•	 Bodemkwaliteitskaart gemeente 
Venlo;

•	 Bodemkwaliteitskaart gemeente 
Nederweert;

•	 (Water)bodemkwaliteitskaart plan-
gebied Ooijen-Wanssum.

De gecombineerde bodemkwaliteitskaart 
vormt de basis voor het opstellen van de 
Nota bodembeheer waarin beleid en be-
leidsregels een plek hebben gekregen. 

De BKK met de Nota kunnen gebruikt 
worden bij:

•	 Het hergebruiksspoor (zie para-
graaf 2.3): ontgravingskaart en toe-
passingskaart;

•	 Het ruimtelijke ordening (RO)-
spoor (zie paragraaf 2.4): ontgra-
vingskaart;

•	 Het bouwspoor (zie paragraaf 2.5): 
ontgravingskaart;

•	 Het saneringsspoor (zie paragraaf 
2.6): ontgravingskaart en bodem-
functieklassekaart;

•	 Regionale aandachtsgebieden (zie 
paragraaf 2.8).

Daarnaast bieden de statistische ken-
tallen uit de 4 bodemkwaliteitskaarten 
input voor de CROW 400 (Arbo-spoor); zie 
paragraaf 2.7.

 Algemene 
doorvertaling  
van de BKK naar  
de Nota 

2.1
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 De bodem-
kwaliteitskaart als 
bewijsmiddel 

2.2
De bodemkwaliteitskaart beschrijft de 
(diffuse) bodemkwaliteit in de regio. De 
bodemkwaliteitskaart geeft alleen een 
indicatie van de bodemkwaliteit op on-
verdachte locaties die zijn gelegen in een 
gezoneerd gedeelte van de bodemkwali-
teitskaart. Verdachte locaties, niet-gezo-
neerde gebieden, puntbronnen en beken-
de verontreinigingen maken geen deel 
uit van de diffuse bodemkwaliteit en zijn 
uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. 

Het vaststellen van een kaart of van een 
lijst met uitgesloten locaties is steeds een 
momentopname en doet geen recht aan 
het dynamische karakter van bodeminfor-
matie. Daarom is door de Regio gekozen 
voor een trapsgewijze benadering om 
na te gaan of de bodemkwaliteitskaart 

gebruikt kan worden als bewijsmiddel bij 
procedures. Een vooronderzoek NEN 5725 
is het vertrekpunt om na te gaan of de 
bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel 
gebruikt kan worden. 

Door het schaalniveau en het gebruik van 
veelal rechte lijnen op de kaarten van de 
bodemkwaliteitskaart kan in de nabijheid 
van een grens de daadwerkelijke situatie 
soms afwijken van een toegekende zone 
of functie. In die gevallen waar dit leidt 
tot een onjuiste kwalificering kan overleg 
plaatsvinden met het bevoegd gezag. 

Bodemonderzoek in het  
privaatrechtelijke kader
Deze Nota gaat niet in op het uitvoeren 
van bodemonderzoek bij private transac-

ties. Of bij private transacties een bode-
monderzoek wordt uitgevoerd of gebruik 
wordt gemaakt van de informatie uit de 
BKK is aan de betrokken partijen.

Arbo-wetgeving
Bij het werken in of met verontreinigde 
grond is naast de bodemregelgeving ook 
de Arbo-wetgeving van toepassing. Deze 
Nota gaat nadrukkelijk niet in op de eisen 
die vanuit de Arbo-wetgeving gesteld 
worden. In paragraaf 2.7 staan verwij-
zingen naar de percentielwaarden van 
de verschillende bodemkwaliteitszones. 
Deze percentielwaarden kunnen worden 
gebruikt voor de bepaling van de bodem-
kwaliteit op basis van de bodemkwaliteits-
kaart volgens de CROW 400 (werken in en 
met verontreinigde bodem).
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2.2.1   Onderzoek bij gebruik  
bodemkwaliteitskaart

Vooronderzoek NEN 5725
Het doel van het vooronderzoek NEN 5725 
is om inzicht te krijgen in de eventuele 
aanwezigheid van (punt)verontreinigingen 
op de onderzoekslocatie. Zonder een goed 
en gedegen vooronderzoek, is het niet 
mogelijk om een goede uitspraak te doen 
over een eventueel vervolgonderzoek. 
Ook is een vooronderzoek nodig voor 
een juiste interpretatie van de resultaten 
van een bodemonderzoek of de gegevens 
van een bodemkwaliteitskaart. De Regio 
hecht daarom veel waarde aan het correct 
uitvoeren van een vooronderzoek conform 
NEN 5725. 

Bij veel procedures wordt begonnen met 
een NEN 5725 vooronderzoek. De zwaarte 
van eventueel vervolgonderzoek is afhan-
kelijk van de aanleiding en van de mate 
van verdenking van aanwezige bodemver-
ontreiniging. Er zullen potentieel verdach-
te locaties zijn waarbij een verkennend 
bodemonderzoek kan aantonen dat de 
kwaliteit van de locatie toch blijkt aan te 

sluiten bij de te verwachten kwaliteit van 
de bodemkwaliteitskaart. De eerdere ver-
denking is dan onterecht. In dergelijke ge-
vallen kan alsnog gebruik worden gemaakt 
van de aandachtsgebieden milieuhygië-
nische verklaring. In de paragrafen 2.3, 2.4 
en 2.5 is voor elk spoor nader toegelicht 
wanneer de bodemkwaliteitskaart als be-
wijsmiddel gebruikt kan worden.

Bij grotere verharde oppervlaktes dient er 
in het vooronderzoek uitsluitsel gegeven 
te worden over de eventueel toegepaste 
funderingslaag onder de verharding en de 
eventuele asbestverdachtheid hiervan. Bij 
het ontbreken van voorinformatie hierover 
kan het noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld 
profileringsboringen uit te voeren als aan-
vulling op het vooronderzoek. 

Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
Op de BKK ontgravingskaarten zijn enkele 
gearceerde gebieden weergegeven in de 
gemeenten Roermond en Weert. Vanwege 
de heterogene bodemkwaliteit van deze 
gebieden in Roermond en de mogelijke 
aanwezigheid van zinkassen in Weert is 
enkel een vooronderzoek onvoldoende. 
Feitelijk bodemonderzoek conform NEN 
5740 is hier altijd nodig. Indien een ver-
kennend bodemonderzoek wordt gedaan 
dan kan dat onderzoek alleen maar wor-
den gebruikt om aan te tonen of de grond 
voldoet aan de in de bodemkwaliteits-
kaart vastgestelde bodemkwaliteitsklasse. 
Het verkennend onderzoek heeft slechts 
een indicatief karakter. Wanneer de te 
ontgraven grond wordt onderzocht door 
middel van een partijkeuring dan geldt die 
keuring als een erkende milieuhygiënische 
verklaring. De partijkeuring bepaald dan 
de kwaliteit van de te ontgraven grond. 

In niet-gezoneerde gebieden moet een 
verkennend bodemonderzoek worden uit-
gevoerd op de toepassingslocatie en moet 
een partijkeuring worden gedaan of een 
fabrikanteigen-verklaring worden overlegd 
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van de toe te passen grond. De resultaten 
van het verkennend bodemonderzoek van 
de toepassingslocatie in combinatie met 
de functiekaart vormen de dubbele toets 
waaruit moet blijken of een gekeurde 
partij grond toepasbaar is binnen een niet 
gezoneerd gebied. Alleen bij schone grond 
die onderzocht is met een partijkeuring of 
fabrikant-eigenverklaring kan een verken-
nend bodemonderzoek van de toepas-
singslocatie achterwege blijven.

2.2.2  Onverwachte situaties  
(zorgplicht)

Het kan voorkomen dat tijdens de ont-
graving toch onverwacht een (mogelijke) 
afwijking van de
bodemkwaliteit wordt geconstateerd. Een 
dergelijke onverwachte situatie doet zich 
voor indien:

•	 De grond een afwijkende kleur, 
geur of samenstelling heeft (bij-
voorbeeld benzinegeur);

•	 De grond een bijmenging aan 
bodemvreemde materialen be-
vat (puin, gruis, kooltjes, etc.) 
waardoor wordt verwacht dat 

de bodemkwaliteitskaart niet 
meer representatief is voor de 
milieuhygiënische kwaliteit, of 
waardoor redelijkerwijs vermoed 
kan worden dat de bijmenging de 
bodemkwaliteit negatief kan beïn-
vloeden;

•	 In de grond visueel asbest (ver-
dacht materiaal) wordt waargeno-
men.

In die gevallen kan de bodemkwaliteits-
kaart niet gebruikt worden als milieuhygi-
enische verklaring. Bij waarnemingen van 
bijvoorbeeld benzinegeur, asbestverdacht 
materiaal en blauwkleurige grond kan 
er sprake zijn van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Wordt een onver-
wachte situatie aangetroffen, dan moeten 
de graaf- en/of toepassingsactiviteiten 
altijd worden gestaakt en moet de situatie 
worden gemeld bij de gemeente. Vervol-
gens wordt de verdere voortgang bepaald. 

Voorbeeld: onverwachte situatie bijmenging

De ondergrond van een locatie uit een stadscentrum wordt op basis van de bodemkwaliteitskaart 
ergens anders in de gemeente toegepast als bovengrond in de zone landbouw/natuur. Volgens de 
bodemkwaliteitskaart is er in beide gevallen sprake van grond die voldoet aan de Achtergrond-
waarde en volgens het vooronderzoek is er sprake van een onverdachte locatie. Tijdens het graven 
in de centrumlocatie blijkt er 5 tot 10% puin in de ondergrond aanwezig te zijn. Deze zintuiglijk 
waarneembare bijmenging past niet bij de kwalificatie schone ondergrond en heeft een verdacht 
karakter. Toepassing van de grond is dan niet toegestaan op basis van de BKK. Er is een partijkeu-
ring nodig om na te gaan of de grond in een andere zone of in een grootschalige bodemtoepassing 
(GBT) toegepast kan worden. Afvoeren van de grond is een alternatief. (Voor meer informatie over 
GBT, zie paragraaf 2.3.4). 
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2.2.3 Voorrang bewijsmiddelen 

Het uitgangspunt is om de BKK zoveel mo-
gelijk als bewijsmiddel te gebruiken bin-
nen de sporen. In sommige gevallen kun-
nen er bij grondverzet of bij het doorlopen 
van een ruimtelijke procedure al eerdere 
onderzoeken bekend zijn. Voorbeelden 
zijn een verkennend bodemonderzoek bij 
een RO-procedure of een partijkeuring bij 
grondverzet. De informatie uit deze onder-
zoeken is mede bepalend voor de vraag 
of de bodemkwaliteitskaart een voldoen-
de betrouwbare uitspraak doet over de 
bodemkwaliteit ter plaatse. Informatie uit 
eerdere onderzoeksrapporten kan en mag 
daarbij niet worden genegeerd. Van belang 
is of de resultaten van het verkennend 
bodemonderzoek binnen de statistische 
variatie liggen van de zone waaruit de par-
tij grond ontgraven is of gaat worden. Als 
de resultaten passen binnen de statisti-
sche variatie en er is geen sprake van een 
verdachte (puntbron)locatie, dan kan de 
bodemkwaliteitskaart gebruikt worden. 

Een partijkeuring is een zelfstandig bewijsmiddel voor grondverzet en heeft voorrang op de 
veronderstelde kwaliteit op basis van de BKK. Een verkennend onderzoek is bij grondverzet geen 
zelfstandig bewijsmiddel, maar kan net als een vooronderzoek worden gebruikt om aan te tonen 
dat de grond van een ontgravingslocatie voldoet aan de veronderstelde kwaliteit van de ontgra-
vingskaart. Indien de resultaten uit het verkennend onderzoek overeenkomen met de veronder-
stelde kwaliteit dan kan de BKK dienen als bewijsmiddel voor grondverzet. Indien het onderzoek 
een slechtere kwaliteit aantoont, kan grondverzet alleen plaatsvinden nadat er een partijkeuring is 
uitgevoerd.

Voorbeeld 1: grondverzet 

In een gemeente binnen de regio wil een initiatiefnemer 140 m3 grond verzetten van een onver-
dachte locatie in het buitengebied naar een andere locatie in de gemeente. Op basis van de Nota 
is dit toegestaan met de BKK als milieuhygiënische verklaring. Uit het vooronderzoek NEN 5725 
blijkt al een partijkeuring beschikbaar te zijn van de ontgravingslocatie. Uit de partijkeuring blijkt 
dat de bodemkwaliteit van de ontgravingslocatie matig is verontreinigd met polycyclische aroma-
tische koolwaterstoffen (PAK) (klasse industrie) door restanten van een oude parkeerplaats. De 
resultaten van een partijkeuring hebben altijd voorrang op de BKK waardoor dit grondverzet niet is 
toegestaan. Afvoer kan naar een verwerker of een GBT, of de grond krijgt een nuttige toepassing in 
of buiten de regio waar klasse industrie is toegestaan.
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Voorbeeld 2: grondverzet

In een gemeente binnen de regio wil een initiatiefnemer 200 m3 grond verzetten van een on-
verdachte locatie in het buitengebied naar een andere locatie in de gemeente. Op basis van de 
Nota is dit toegestaan met de BKK als milieuhygiënische verklaring. Uit het vooronderzoek blijkt 
dat er al een verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd op de ontgravingslocatie. In 2 van de 5 
grondmengmonsters van de bovengrond is het gehalte zink vergelijkbaar met de klasse wonen. 
Het gemiddelde gehalte aan zink in de bovengrond is ongeveer 1,5 x de Aw. In dit soort gevallen is 
sprake van maatwerk en dient de initiatiefnemer contact op te nemen met het bevoegde gezag. In 
dit geval ligt het gehalte dusdanig dicht bij de berekende gemiddelde zonekwaliteit dat er geen 
sprake is van zonevreemde gehalten. De BKK kan hierdoor als bewijsmiddel gebruikt worden voor 
het voorgenomen grondverzet. 

Voorbeeld 3: omgevingsvergunning bouwen

In een gemeente wil een initiatiefnemer een woning bouwen en hij vraagt hiervoor een omgevings-
vergunning aan. De woning wordt gebouwd in de zone landbouw/natuur. Uit het vooronderzoek 
blijken geen verdachte activiteiten, maar er is wel een oud indicatief onderzoek bekend. Uit dit 
onderzoek blijkt dat er destijds lichte verontreinigingen zijn aangetoond met koper, zink en PAK 
met de kwaliteit industrie. De waarden zijn aanmerkelijk hoger dan de gemiddelde zonekwaliteit 
maar er is geen sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging. De BKK blijkt hierdoor 
samen met het indicatief onderzoek geschikt te zijn als bewijsmiddel voor de procedure die door-
lopen moet worden. Sanerende maatregelen zijn niet noodzakelijk. Vanwege de kwaliteit industrie 
is grondverzet naar een andere locatie op basis van de BKK niet mogelijk aangezien de kwaliteit 
van de grond naar verwachting niet overeenkomt met de gebiedskwaliteit. Voor toepassing elders 
is een partijkeuring nodig.
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2.2.4  Geldigheidstermijn en  
actualisatie bewijsmiddelen

In deze Nota zijn geen eisen vastgelegd 
over de geldigheidstermijn van eerder 
uitgevoerde onderzoeken. In zijn alge-
meenheid geldt dat er sprake moet zijn 
van representatieve gegevens. Om de 
representativiteit van een onderzoek te 
bepalen, moeten de volgende zaken wor-
den afgewogen:

•	 Wijzigingen in het gebruik van een 
perceel sinds de uitvoering van 
het eerdere onderzoek;

•	 Bodembedreigende activiteiten 
die hebben plaatsgevonden sinds 
het uitvoeren van het eerdere on-
derzoek;

•	 Verrichtte grondwerkzaamheden 
op een perceel;

•	 Calamiteiten op een perceel;
•	 Asbestverdachtheid van een per-

ceel;
•	 Mobiliteit van eerder aangetoonde 

verontreinigingen;
•	 Stortingen bij een partij grond;
•	 Wijzigingen in stoffenpakketten, 

toetsingsnormen, protocollen en/
of richtlijnen.

Indien een onderzoek niet meer repre-
sentatief is voor een locatie of een partij, 
dient de initiatiefnemer opdracht te geven 
tot een vooronderzoek, bodemonderzoek 
of partijkeuring.
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2.3.1 Inleiding

Het Besluit bodemkwaliteit vormt het 
wettelijke kader bij hergebruik van grond. 
Deze paragraaf beschrijft de spelregels 
die gelden voor grondverzet binnen de 
regio. Dit geeft een uitgebreid beeld van 
generieke regels (deels met een regiona-
le invulling), van samenhangende regels 
(voortvloeiend uit provinciaal beleid) en 
van zaken die in de praktijk vaak tot inter-
pretatieverschillen leiden (zoals wegen en 
bermen).

Deze paragraaf geeft een nadere toelich-
ting voor onderstaande aspecten:

•	 Grootschalige bodemtoepassing 

(zie paragraaf 2.3.4); 
•	 Tijdelijke uitname en tijdelijke 

opslag (zie paragraaf 2.3.5);
•	 Melden (zie paragraaf 2.3.6);
•	 Zintuiglijke bijmengingen en duur-

zaam grondverzet (zie paragraaf 
2.3.7);

•	 Agrariërs en particulieren (zie pa-
ragraaf 2.3.8); 

•	 Provinciale regelgeving (zie para-
graaf 2.3.9);

•	 Grondverzet binnen wegen en ber-
men (zie paragraaf 2.3.10). 

Naast de opgesomde aspecten gelden on-
verkort de algemene generieke regels. Dat 

er bij grondverzet sprake moet zijn van 
een nuttige en een functionele toepassing 
is hier een voorbeeld van. Daarnaast geldt 
altijd de zorgplicht.

Uitgangspunt: voor zover niet nader in-
gevuld in deze Nota, gelden de generie-
ke regels uit het Besluit bodemkwaliteit.

Voordat wordt ingaan op het gebruik van 
de BKK binnen het grondverzetspoor wor-
den de hergebruiksmogelijkheden binnen 
de gehele regio inzichtelijk gemaakt met 
een grondstromenmatrix.

 Spoor 1: 
Grondverzet
2.3
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2.3.2  Grondstromenmatrix regio 
Limburg Noord 2017-2022 

De grondstromenmatrix toont de herge-
bruiksmogelijkheden binnen de Regio in 
de verschillende deelgebieden/zones.
De grondstromenmatrix houdt rekening 
met de dubbele toetsing die binnen het 
generieke kader van de BKK geldt voor het 
toepassen van grond: de kwaliteit van de 
toe te passen grond moet gelijk zijn aan of 
beter zijn dan de kwaliteit van de ontvan-
gende bodem én de kwaliteit van de toe 
te passen grond mag geen belemmering 
vormen voor het gewenste gebruik van de 
locatie. 

De generieke grondstromenmatrix is opge-
nomen in Tabel 6. De toepassingskaarten 
boven- en ondergrond zijn opgenomen in 
respectievelijk bijlage 4. 

Tabel 6   Grondstromenmatrix
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Van:
Bovengrond (ontgravingskaart)
Landbouw/Natuur
Wonen
Industrie
Wegbermen Nederweert
Roerdelta 

Ondergrond (ontgravingskaart)
Landbouw/Natuur 
Wonen Roermond Binnenstad *)
Industrie Roermond Havengebied *)
Roerdelta 

BKK kan dienen als milieuhygienische verklaring indien door middel van een NEN 5725 onderzoek is aangetoond 
dat de ontgravingslocatie onverdacht is. Voor de op de ontgravingskaart gearceerde gebieden in Weert en  
Roermond gelden specifieke eisen (zie nota bodembeheer).

Hergebruik binnen Roerdelta is alleen mogelijk op basis van de voorwaarden die staan beschreven in de Nota 
bodembeheer van de regio Limburg Noord

BKK kan niet worden gebruikt als milieuhygienische verklaring. Er dient onderzoek plaats te vinden conform de 
geldende wetten en normen.

*) Alleen in Roermond zijn in de ondergrond enkele gebieden waar de bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm 
voor Landbouw/Natuur.
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2.3.3 Stroomschema grondverzet

In Afbeelding 1 is weergegeven op wel-
ke wijze de BKK gebruikt kan worden als 
milieuhygiënische verklaring bij grond-
verzet in de regio. Het stroomschema is 
een hulpmiddel dat mogelijk niet voor alle 
situaties voldoende duidelijkheid biedt. In 
die gevallen ligt de uiteindelijke beslissing 
bij de betreffende gemeente. 

  

PROCEDURE GRONDVERZET
De bodemkwaliteitskaart (BKK) geeft een indicatie van de gemiddelde bodemkwali-
teit op onverdachte locaties binnen een gezoneerd gedeelte van de BKK. Verdachte 
locaties, puntbronnen en bekende verontreinigingen maken geen deel uit van de 
diffuse bodemkwaliteit en zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. De BKK in 
combinatie met een vooronderzoek conform NEN 5725 kan in onverdachte situaties 
gebruikt worden om de bodemkwaliteit te bepalen. De keuze is aan de initiatiefne-
mer om wel of geen gebruik te maken van de bodemkwaliteitskaart (zie disclaimer 
Nota bodembeheer Limburg Noord)

Melden van het grondverzet is vaak verplicht. Dit kan via het meldpunt Bodemkwali-
teit. (www.meldpuntbodemkwaliteit.nl)
Bij het aantreffen van een afwijkende bodemkwaliteit tijdens het graven of 
toepassen dient men contact op te nemen met de gemeente.

IS TOEPASSING VOLGENS
DE GRONDSTROMENMATRIX TOEGESTAAN?
De grondstromenmatrix uit de BKK geeft de 
hergebruiksmogelijkheden weer binnen de 
Regio. Deze matrix volgt uit de ontgravings- 
en toepassingskaart. Alleen als toepassing is 
toegestaan kan de BKK als bewijsmiddel 
dienen (stap 2). In alle andere gevallen is een 
partijkeuring noodzakelijk.

CHECK OP VERONTREINIGING
Bij grondverzet dient een vooronderzoek 
conform NEN 5725 te worden uitgevoerd 
om puntbronnen of andere verontreini-

gingen uit te sluiten. 
In uitzonderingsgevallen is er vrijstelling 

voor particulieren en agrariërs. 
Onderzoek en melden is dan niet nodig 

bij toepassing van grond op locatie. 
Natuurlijk blijven de regels van het 
Besluit Bodemkwaliteit van kracht.

CONCLUSIE
Uit het vooronderzoek volgt of de locatie 
verdacht is op bodemverontreiniging.

WEL VERDACHT?
Aanvullend onderzoek is noodzakelijk. Mocht 
uit dit aanvullend onderzoek blijken dat de 
kwaliteit overeenkomt met de verwachte 
kwaliteit van de BKK, is de BKK in combinatie 
met de vervolg-onderzoeken bruikbaar als 
milieuhygiënisch bewijsmiddel.
Indien een partijkeuring is uitgevoerd, geldt 
deze als milieuhygiënische verklaring.

NIET VERDACHT?
De BKK kan in combinatie met het 

vooronderzoek conform NEN 5725 als 
milieuhygienische verklaring worden 

gehanteerd!

Voor de zones Roermond Binnenstad, 
Roermond Havengebied en Roermond 

Roerdelta is meestal  een partijkeuring nodig 
bij toepassing buiten de zone

STAP
01

STAP
02

STAP
03

STAP
04

Afbeelding 1  
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2.3.4  Grootschalige bodemtoe-
passing (GBT)

Een grootschalige bodemtoepassing is een 
bijzondere toepassingscategorie waarin 
een grote hoeveelheid (minimaal 5.000 m3) 
grond of baggerspecie wordt toegepast. 
Naast het volumecriterium gelden een 
aantal andere toepassingsvoorwaarden 
zoals opgenomen in het Besluit en de 
Regeling bodemkwaliteit. Grond met de 
kwaliteit industrie mag in de kern wor-
den toegepast. De leeflaag moet dezelfde 
kwaliteit hebben als het gebied waarin de 
GBT ligt.

Voor toepassingen van grond in een groot-
schalige bodemtoepassing, dient de grond 
getoetst te worden aan de emissietoets-
waarde (Regeling bodemkwaliteit). Hier-
voor zijn de (rekenkundige) gemiddelde 
gehalten uit de diverse bodemkwaliteits-

zones getoetst aan de emissietoetswaar-
den en opgenomen in de rapportage van 
de BKK.

Uit de BKK blijkt dat in alle gezoneerde 
gebieden de gemiddelde waarde (bedui-
dend) lager is dan de maximale waarde 
industrie (MWI). Bovendien is in alle 
gebieden de gemiddelde waarde lager 
dan de emissietoetswaarden die gelden 
voor grootschalige bodemtoepassingen. 
Grond en/of baggerspecie mag indien een 
milieuhygienische verklaring beschikbaar 
is in een grootschalige bodemtoepas-
sing worden verwerkt. In de Regio kan de 
verwerking in een GBT op basis van de 
bodemkwaliteitskaart plaatsvinden. In Ta-
bel 7 is weergegeven wanneer de BKK als 
milieuhygienische verklaring geldt. Voor 
de overige eisen wordt verwezen naar het 
Besluit bodemkwaliteit.
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Tabel 7: Bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor grootschalige toepassing

Deelgebied van de 
ontgravingskaar-
ten

Ontgravings-
klasse

Ontgravingsklassekaart is bewijsmiddel voor grootschalige toepassing

Bovengrond

Landbouw/Natuur AW2000 Ja, mits uit vooronderzoek volgt dat sprake is van een onverdachte locatie

Landbouw/Natuur gear-
ceerd gebied Weert

AW2000 Ja, mits uit verkennend bodemonderzoek eenzelfde kwaliteit volgt

Wonen Wonen Ja, mits uit vooronderzoek volgt dat sprake is van een onverdachte locatie

Wonen Roermond bin-
nenstad 

Wonen Ja, mits uit verkennend bodemonderzoek eenzelfde kwaliteit volgt of beter

Industrie Industrie Ja, mits uit vooronderzoek volgt dat sprake is van een onverdachte locatie

Roermond Havengebied Industrie Ja, mits uit verkennend bodemonderzoek eenzelfde kwaliteit volgt of beter

Roerdelta Industrie Nee

Wegbermen Nederweert Industrie Ja, mits uit verkennend bodemonderzoek eenzelfde kwaliteit volgt of beter

Ondergrond

Landbouw/Natuur AW2000 Ja, mits uit vooronderzoek volgt dat sprake is van een onverdachte locatie

Landbouw/Natuur gear-
ceerd gebied Weert

AW2000 Ja, mits uit verkennend bodemonderzoek eenzelfde kwaliteit volgt

Roermond Binnenstad Wonen Ja, mits uit verkennend bodemonderzoek eenzelfde kwaliteit volgt of beter

Roermond Havengebied Industrie Ja, mits uit verkennend bodemonderzoek eenzelfde kwaliteit volgt of beter

Roerdelta Industrie Nee
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2.3.5  Tijdelijke uitname en  
tijdelijke opslag

Het Besluit bodemkwaliteit maakt onder-
scheid tussen verschillende vormen van 
tijdelijke opslag, die voorafgaan aan een 

definitieve toepassing. De verschillende 
vormen en de bijbehorende voorwaarden 
zijn weergegeven in Tabel 8. Binnen de 
regio gelden de algemene regels zoals die 
voor opslag gelden. 

Tabel 8: Eisen aan opslag

Vorm van 
tijdelijke 
opslag

Voorwaarden van het Besluit
Maximale duur 
opslag

Kwaliteitseisen Meldingsplicht

Kortdurende 
opslag

6 maanden Geen1) Ja

Tijdelijke op-
slag op land-
bodem

3 jaar Kwaliteit moet voldoen aan 
de kwaliteit v.d. ontvangen-
de bodem 

Ja, met voorziene 
duur van opslag en 
eindbestemming

Weilanddepot2) 3 jaar Alleen baggerspecie die 
voldoet aan de normen 
voor verspreiding over aan-
grenzende percelen

Ja, met voorziene 
duur van opslag en 
eindbestemming

Opslag bij 
tijdelijke uit-
name

Looptijd werk-
zaamheden

Geen1,3) Nee

1) Zorgplicht Wet bodembescherming blijft gelden
2) Opslag van baggerspecie op aangrenzend perceel
3) Voor eisen tijdelijke uitname wordt verwezen naar het handvat Tijdelijke uitname, opgesteld door Bodem+

Het opmengen van verschillende kwalitei-
ten grond is niet toegestaan. Het samen-
voegen van kleine hoeveelheden grond 
tot partijen groter dan 25 m3 is alleen 
toegestaan door bedrijven die erkend zijn 
volgens het protocol BRL 9335. Wanneer 
verspreid over een gemeente bijvoorbeeld 
bomen worden geplant, mag de grond die 
daarbij vrijkomt niet zonder deze erken-
ning worden samengevoegd tot een partij 
groter dan 25 m3.

2.3.6 Melden

Gaat iemand grond of baggerspecie 
toepassen, dan moet hij dit uiterlijk vijf 
werkdagen van te voren melden via het 
Meldpunt Bodemkwaliteit (www.meldpunt-
bodemkwaliteit.nl). De generieke regels 
uit het Besluit bodemkwaliteit zijn van 
toepassing. Voor particulieren en agrariërs 
kan er sprake zijn van een vrijstelling van 
de meldingsplicht (zie paragraaf 2.3.8). 

Wanneer er wordt gekozen om de bodem-
kwaliteitskaart als milieuhygiënische ver-
klaring te gebruiken bij grondverzet dan 
zal voorafgaand aan de melding duidelijk 
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moeten zijn dat de ontgravingslocatie 
gezoneerd is en er geen sprake is van een 
verdachte locatie. Om dit aan te tonen 
moet de initiatiefnemer een vooronder-
zoek NEN 5725 aan de melding toevoegen. 
Bij toepassing van grond met de kwali-
teit wonen of industrie geldt ook voor de 
toepassingslocatie dat een vooronderzoek 
NEN 5725 moet uitwijzen of de bodemkwa-
liteitskaart als bewijsmiddel gebruikt kan 
worden. 

Voorbeeld: onderzoek toevoegen aan melding

Een grondverzetbedrijf meldt via het landelijke meldpunt grondverzet van locatie A naar 
locatie B. Op het formulier staat aangegeven dat de BKK als milieuhygiënische verklaring 
gebruikt wordt en het bedrijf heeft een vooronderzoek NEN 5725 toegevoegd dat recent is 
uitgevoerd. Beide percelen liggen in het buitengebied en zijn in gebruik als akker. Volgens 
de grondstromenmatrix kan de BKK als milieuhygiënische verklaring gebruikt worden. De 
gemeente informeert (eventueel) het grondverzetbedrijf dat de melding voldoet aan de ge-
stelde eisen uit het Besluit bodemkwaliteit en de Nota. Indien er geen recent vooronderzoek 
was toegevoegd, had dit onderzoek door de melder alsnog toegevoegd moeten worden.
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2.3.7  Toepassing moet nuttig en 
functioneel zijn

De wet- en regelgeving stelt dat het 
toepassen van grond, baggerspecie en 
bouwstoffen alleen is toegestaan indien er 
sprake is van een nuttige en functionele 
toepassing (artikelen 5 en 35 Besluit bo-
demkwaliteit of BBK). Dit betekent dat het 
toepassen alleen is toegestaan voor zover:

a. Geen grotere hoeveelheden bouw-
stoffen, grond of baggerspecie 
worden toegepast dan volgens 
gangbare maatstaven nodig zijn 
voor het functioneren van de toe-
passing; 

b. De toepassing volgens gangbare 
maatstaven nodig is op de plaats 
waarop, of onder de omstandighe-
den waarin deze plaatsvindt.

Dit betekent dat de Regio – naast de che-
mische kwaliteit – ook op andere aspecten 
kan aangeven dat de (beoogde) toepas-
sing niet gewenst is. Zo nodig kan handha-
vend worden opgetreden. De zorgplichtar-
tikelen artikel 13 Wet bodembescherming 
en artikel 7 Besluit bodemkwaliteit liggen 

hieraan ten grondslag. Deze zorgplichtar-
tikelen houden in dat iedereen die op of 
in de bodem handelingen verricht en die 
weet of redelijkerwijs had kunnen vermoe-
den dat door die handelingen de bodem 
kan worden verontreinigd of aangetast, 
verplicht is alle maatregelen te nemen om 
die verontreiniging of aantasting onge-
daan te maken. 

Hieronder staan voorbeelden waarbij de 
chemische bodemkwaliteit van een partij 
grond voldoet aan de voorwaarden, maar 
de grondtoepassing toch als niet functi-
oneel of niet nuttig gezien wordt met het 
oog op een goede bodemkwaliteit en een 
goed functionerend bodem- en grond-
watersysteem. Binnen de regio is het niet 
toegestaan om: 

•	 Grond met resten van de Japanse 
duizendknoop (of andere inva-
sieve exoten) toe te passen of te 
verspreiden. Dit moet altijd wor-
den voorkomen. Dit geldt ook voor 
vergelijkbare schadelijke exoten.

•	 Afsluitende (klei)lagen in een 
kwel-, infiltratiegebied of andere 

daarvoor gevoelige locatie te ge-
bruiken, waardoor het watersys-
teem negatief wordt beïnvloed. 
Dit kan onomkeerbare gevolgen 
hebben voor de natuurontwikke-
ling en natuurdoelstellingen in het 
gebied.  

•	 Grond met zintuiglijk waarneem-
bare asbestverdachte en/of 
-houdende delen toe te passen 
in speeltuinen en tuinen. Grond 
met een asbestgehalte < 100 mg/
kg d.s. mag in principe vrij worden 
toegepast, ook als daar zintuig-
lijk asbestdeeltjes in voorkomen. 
Indien de grond wordt toegepast 
onder een verhardingslaag zal dat 
niet snel tot problemen leiden. 
Maar zintuiglijke asbestdeeltjes 
in een speeltuin of tuinen in een 
nieuwbouwwijk kunnen leiden tot 
maatschappelijke onrust. 

•	 Niet draagkrachtige grond te 
gebruiken op ontwikkellocaties 
waarvan bekend is dat deze een 
zeker mate van stabiliteit moeten 
hebben in de toekomst. Bij het 
ophogen van locaties waar de 
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mogelijkheid bestaat dat er in de 
toekomst gebouwd gaat worden, 
moet rekening worden gehouden 
met de draagkracht van de toe te 
passen grond.  

•	 Grond met 5-20% aan puinbij-
mengingen in een tuin-, land-
bouw- of natuurfunctie toe te 
passen. Dergelijke gehalten geven 
een aantasting van de functionele 
eigenschappen die aan een derge-
lijke bodem worden gesteld. Ook 
het toepassen van grond van een 
voormalige hondenuitlaatplaats 
in een (speel)tuin wordt als niet 
gangbaar beschouwd;

•	 Sterk humeuse lagen toe te 
passen in natuur- en agrarische 
gebieden waar dit kan leiden tot 
buitensporige en dus ongewenste 
onkruidgroei.

Bij bedrijfsterreinen met de bodemfunc-
tieklasse industrie en de toepassings-
klasse AW of wonen kan -  wanneer een 
verkennend bodemonderzoek uitwijst 
dat er sprake is van industriekwaliteit - in 

principe ook industriekwaliteit toegepast 
worden. Het toepassen van grond met 
industriekwaliteit mag alleen plaatsvinden 
na goedkeuring van het bevoegd gezag. 
Het bevoegd gezeg stemt alleen in als het 
om een nuttige en functionele toepassing 
gaat. Bij haar beoordeling kijkt het be-
voegd gezag naar diverse factoren zoals:

•	 De mate waarin de betreffende 
parameters de zonekwaliteit over-
schrijden (is er sprake van “ruis” 
danwel natuurlijke achtergrond-
gehalten of van een significant, 
afwijkende bodemkwaliteit);

•	 De parameters/gehalten van de 
ontvangende bodem in relatie tot 
de kwaliteit van de voorziene par-
tij waarbij verslechtering op stof-
niveau ongewenst kan zijn; 

•	 De omvang van de locatie (de be-
kende “postzegels” met slechtere 
bodemkwaliteit zijn met het oog 
op duurzaam en efficiënt bodem-
beheer niet gewenst). 
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2.3.8  Vrijstellingen voor agrariërs 
en particulieren

Particulieren en agrariërs zijn in het 
Besluit bodemkwaliteit vrijgesteld van de 
volgende verplichtingen:

•	 De onderzoeksplicht bij het toe-
passen van grond en baggerspe-
cie;

•	 De meldingsplicht bij het toepas-
sen van grond en baggerspecie.

Voor particulieren geldt dat het om 
niet-bedrijfsmatige hoeveelheden moet 
gaan (maximaal 
25 m3). Wanneer een aannemer werkzaam-
heden voor een particulier uitvoert, geldt 
de vrijstelling niet. 

Voor agrariërs geldt de vrijstelling voor de 
onderzoeks- en meldingsplicht alleen als 
de grond of de baggerspecie afkomstig 
is van een tot datzelfde landbouwbedrijf 
behorend perceel. Bovendien moet op het 
perceel waar de grond vandaan komt en 
waar de grond naartoe gaat een vergelijk-
baar gewas worden geteeld. Voor de inde-

ling in vergelijkbare gewassen kan worden 
aangesloten bij de indeling van gewassen 
in de Meststoffenwet.

Bij de toepassing van grond geldt in alle 
gevallen dat er sprake moet zijn van een 
nuttige en functionele toepassing. De 
zorgplicht voor agrariërs en particulie-
ren blijft wel gelden (zie paragraaf 2.2.2). 
Hoewel de kwaliteit niet hoeft te worden 
aangetoond, mag door grondverzet de 
kwaliteit van de ontvangende bodem niet 
verslechteren. Wanneer er vermoedens of 
aanwijzingen zijn dat de kwaliteit van een 
partij grond of baggerspecie niet voldoet 
aan de eisen van het Besluit bodemkwa-
liteit, kan het bevoegd gezag de kwaliteit 
controleren en indien nodig handhavend 
optreden.

2.3.9  Provinciale regelgeving bij 
grondverzet

Naast het Besluit bodemkwaliteit heeft 
provinciale regelgeving ook invloed op de 
toepassingsvoorwaarden voor grond en 
baggerspecie. Binnen de Omgevingsveror-
dening Limburg 2014 is een aantal verbo-

den opgenomen voor het toepassen van 
bepaalde kwaliteit grond en baggerspecie 
(en bouwstoffen) binnen grondwaterwin-
gebieden en grondwaterbeschermingsge-
bieden.

De ligging van deze gebieden en de bij-
behorende verboden zijn te raadplegen 
onder www.polviewer.nl/ van de provincie 
Limburg. De ligging van deze gebieden is 
weergegeven op de toepassingskaarten 
van de BKK. 
Meer informatie over de waterwingebie-
den en grondwaterbeschermingsgebieden 
vindt u op www.pol-viewer.nl. 

2.3.10  Grondverzet bij  
(spoor)wegen en bermen

Bekend is dat de bodemkwaliteit van 
(spoor)wegen inclusief bermen kan af-
wijken van de kwaliteit van de BKK-zone 
waarin deze zijn gelegen. Deze afwijkende 
kwaliteit kan verschillende oorzaken heb-
ben zoals gebruikte materialen, calami-
teiten, depositie en afspoeling. Op deze 
plekken vinden regelmatig grondroerende 
activiteiten plaats vanwege wegwerk-
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zaamheden. De werkzaamheden hebben 
vaak een civieltechnische insteek: aanleg, 
herinrichting en/of beheer en onderhoud. 

In de praktijk bestaat vaak onduidelijk-
heid over grondverzet rondom wegen en 
bermen. De Regio hanteert onderstaande 
uitgangspunten.

Verticale begrenzing (spoor)wegen en 
bermen
De begrenzing van het gebied met een 
afwijkende bodemkwaliteit wordt naast de 
bodem onder
de weg zelf bepaald door bermen, berm-
sloten, geluidswallen etc. Gezien het 
geroerde karakter (kabels, leidingen en 
eventuele opgebrachte materialen) wordt 
in de regel het traject 0-1,0 m-mv gere-
kend tot de omvang van de bodem met 
een afwijkende bodemkwaliteit. Daarnaast 
kan de fysische samenstelling (civieltech-
nische eisen) van dit materiaal afwijken 
van de omliggende bodem. Dieper gelegen 
trajecten zijn vaak van betere kwaliteit en 
bestaan veelal uit de originele bodem. On-
der riolering zal de bodemkwaliteit (moge-
lijk) tot grotere diepte zijn beïnvloed.

Horizontale begrenzing (spoor)wegen en 
bermen
De horizontale begrenzing van wegen en 
bermen zorgt in de praktijk vaak voor 
onduidelijkheid. 
De Regio hanteert hierbij de volgende 
uitgangspunten:

•	 Het betreffende gebied moet ver-
keersdoeleinden als bestemming 
hebben.

•	 Indien er een hekwerk langs de 
(spoor)wegstaat, geldt dat tussen 
het hekwerk en de infrastructuur 
sprake is van de toegekende bo-
demfunctieklasse.

•	 Indien er een geluidswal naast de 
(spoor)weg ligt, geldt de toegeken-
de bodemfunctieklasse tot aan de 
kruin van de geluidswal. Bij een 
grootschalige bodemtoepassing 
(GBT) geldt het regiem van de GBT.

•	 Indien er een afwateringsgreppel 
naast de (spoor)weg ligt, geldt de 
toegekende bodemfunctieklasse 
tot aan de buitenzijde van deze 
greppel. 

•	 Indien er een berm of fietspad 

naast de (spoor)weg ligt, geldt ook 
voor deze onderdelen de toege-
kende bodemfunctieklasse.

Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat er nog 
meer voorbeelden zijn dan bovenstaande 
punten. Altijd moet per situatie worden 
bekeken of er omstandigheden zijn die 
leiden tot een indeling die anders is dan 
de toegekende bodemfunctieklasse. 

Bodemonderzoek blijft veelal 
noodzakelijk
Werkzaamheden aan wegen zijn meestal 
civieltechnisch: aanleg, herinrichting
en/of beheer en onderhoud. Ten behoeve 
van de aanbesteding en in het kader van 
de Arbowetgeving dient inzicht gegeven te 
worden in de te verwachten bodemkwali-
teit. Het onderzoek bestaat minimaal uit 
een vooronderzoek (NEN 5725) en wordt 
veelal aangevuld met een verkennend 
bodemonderzoek (NEN 5740, NEN 5707, 
NEN 5897). De uiteindelijke diepgang van 
het bodemonderzoek zal afhankelijk zijn 
van de specifieke situatie en is daarom 
maatwerk.
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Bodemkwaliteitskaart bruikbaar
De ontgravingskaart van de BKK doet voor 
het geroerde traject (doorgaans 0-1,0 m 
–mv) rondom wegen of bermen niet altijd 
een betrouwbare uitspraak over de te ver-
wachten bodemkwaliteit. Bovengrond uit 
bijvoorbeeld een wegberm kan daardoor 
niet altijd zonder partijkeuring worden 
toegepast in de bouwvoor van een akker-
land. In de volgende voorbeelden vindt de 
Regio de ontgravingskaart BKK wel bruik-
baar voor wegen en bermen.

1. Indien uit een vooronderzoek blijkt 
dat de ongeroerde (onder)grond 
onverdacht is ten opzichte van de 
bodemkwaliteitsklasse voor de zone 
waarin deze ligt. In dat geval kan als-
nog gebruik worden gemaakt van de 
BKK als milieuhygiënische verklaring. 

2. Indien uit een verkennend bodemon-
derzoek blijkt dat van de geroerde 
laag onder een weg de bodemkwaliteit 
(zowel fysisch als chemisch) verge-
lijkbaar is met de zone waarin de weg 
ligt. In dat geval mag de grond worden 
toegepast in een GBT met de BKK als 
milieuhygiënische verklaring. Toepas-

sing dient vooraf te worden goedge-
keurd door de beheerder van de GBT 
en het bevoegd gezag. 

Aan de hand van enkele voorbeelden 
wordt de systematiek verduidelijkt.

Voorbeeld 1: ongeroerde grond onder wegcunet

Onder een bestaande weg in de zone landbouw/natuur wordt een riolering aangelegd op 
een diepte van ongeveer 3,0 m -mv. Op dat moment ligt er nog geen riolering. Uit een ver-
kennend onderzoek blijkt dat er sprake is van ongeroerde grond vanaf 1,2 m –mv. De kwa-
liteit van 1,2 – 2,0 m -mv voldoet overal aan de Aw. De gemeente wil de grond die vrijkomt 
vanaf 1,2 m –mv tot onderzijde (circa 3,5 m –mv) cunet gebruiken als ophoging van een te 
drassig perceel in de zone landbouw natuur. Op basis van het verkennend onderzoek inclu-
sief vooronderzoek blijkt dat de grond vanaf 1,2 m –mv voldoet aan de bodemkwaliteit van 
de gehele zone. Voor de bodemlaag van 2,0 – 3,5 m –mv kan ervan uit worden gegaan dat de 
bodemkwaliteit voldoet aan de gebiedskwaliteit ook al is deze niet verkennend onderzocht. 
De BKK kan als milieuhygiënische verklaring worden gebruikt en een partijkeuring van het 
traject 1,2 - 3,5 m -mv is niet nodig. (Een cunet is een uitgegraven gedeelte.)  
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Voorbeeld 2: geroerde grond in bovenlaag weg of wegberm vergelijkbaar met omgevingskwaliteit 

Onder een bestaande weg in een woonwijk die op de ontgravingskaart van de BKK is ingedeeld in 
klasse wonen is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de weg is gefun-
deerd op een laag menggranulaat van 0,1-0,3 m -mv met daaronder een bodemlaag met zwakke 
bijmengingen met baksteen. De gehalten van de bodemlaag direct onder het menggranulaat 
voldoen aan Aw. De zintuiglijke bijmengingen zijn vergelijkbaar met de zone waarin de weg ligt. Bij 
de reconstructie wordt de weg verlaagd en komt 300 m3 grond vrij van het traject 0,3-0,5 m –mv. 
Deze grond mag op basis van de BKK in combinatie met het verkennend bodemonderzoek gebruikt 
worden in het vullichaam van een GBT in de gemeente waar de grond vrijkomt. 

Schrapen van wegbermen
Een bijzondere activiteit is het schrapen 
van wegbermen. Bij het vrijkomende ma-
teriaal kan sprake zijn van een organische 
afvalstof of van grond (< 20% organisch 
materiaal). Eventueel kan het vrijgeko-
men materiaal uitgezeefd worden tot een 
stroom grond en een stroom organisch 
materiaal. Wanneer er sprake is van grond 
en hergebruik op basis van de BKK is 
voorzien dan zal er minimaal een vooron-
derzoek conform NEN 5725 moeten wor-
den uitgevoerd. Over het algemeen kan 
gesteld worden dat de kwaliteit van het 
bermschraapsel wordt beïnvloedt door de 
gebruiksintensiteit van de wegen en het 
eventueel aanwezige verhardingsmateriaal 

langs de weg. Na uitvoering van een voor-
onderzoek (al dan niet in combinatie met 
een verkennend bodemonderzoek) dient 
met het lokale bevoegd gezag afgestemd 
te worden of hergebruik in een GBT mo-
gelijk is op basis van de bodemkwaliteits-
kaart. Alternatieven zijn het uitvoeren van 
een partijkeuring of afzet bij bijvoorbeeld 
een BRL 9335 erkend bedrijf.

Bodemkwaliteitskaart Nederweert als mi-
lieuhygiënische verklaring voor de boven-
grond bermen buitengebied
In de bodemkwaliteitskaart van de ge-
meente Nederweert zijn een groot aantal 
onverharde wegbermen in het buitenge-
bied gezoneerd (traject 0,0-0,3 m -mv). 

Volgens de ontgravingskaart is sprake van 
klasse industrie. De bodemkwaliteitskaart 
kan voor deze zone als milieuhygiënische 
verklaring (op basis van de BKK) worden 
gebruikt. 

Zinkassenwegen
Binnen de Regio bevinden zich met name 
in de gemeente Weert, Nederweert, Maas-
gouw, Leudal en Peel en Maas zinkassen-
wegen. Voor de omgang met zinkassen 
wordt verwezen naar paragraaf 2.8.2.

Aandachtspunt in situ partijkeuring bij 
wegen en bermen
Binnen de regio is vaker geconstateerd dat 
de resultaten van een in situ partijkeuring 
ter plaatse van een openbare weg niet 
overeenkomen met de kwaliteit die erna 
elders wordt toegepast. Redenen hiervoor 
zijn dat er binnen de in situ partijkeuring 
(funderings)lagen worden uitgesloten 
maar hier wordt bij het graven onvoldoen-
de rekening mee gehouden. Er kan ook 
sprake zijn van een zekere heterogeniteit 
die niet bij het onderzoek is aangetroffen. 
Daarnaast kunnen na het frezen van een 
asfaltverharding asfaltresten achterblijven 
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die een onderliggende grondlaag negatief 
beïnvloeden. Zowel de ontdoener als de 
toepasser van een partij grond moeten 
zich ervan bewust zijn dat de grond die 
wordt toegepast ook qua samenstelling en 
bijmengingen overeenkomt met de be-
schrijving van de onderzochte partij. 
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2.4.1 Inleiding

In de planvorming moet rekening worden 
gehouden met de bodemkwaliteit in re-
latie tot de toegestane functies. Wanneer 
blijkt dat de bodemkwaliteit niet geschikt 
is voor de gewenste bestemming dan 
moet een afweging worden gemaakt of er 
een sanering wordt uitgevoerd, het plan 
wordt aangepast of dat het plan niet door-
gaat. Hierbij speelt het kosteneffect een 
belangrijke rol. Bij het wijzigen van een 
bestemmingsplan moet daarom de econo-
mische haalbaarheid worden aangetoond. 
De BKK in combinatie met een vooronder-

zoek NEN 5725 kan in onverdachte situa-
ties gebruikt worden om de haalbaarheid 
van het plan aan te tonen ten aanzien van 
het aspect bodem.

2.4.2  Wanneer en welk soort  
bodemonderzoek nodig  
voor de activiteit afwijken  
bestemmingsplan

In Afbeelding 2 is aan de hand van de gel-
dende regelgeving opgenomen wanneer 
en welk type onderzoek nodig is in de re-
gio. Het stroomschema is een hulpmiddel 
dat mogelijk niet voor alle situaties vol-

doende duidelijkheid biedt. In die gevallen 
ligt de uiteindelijke beslissing over het uit 
te voeren onderzoek door de initiatiefne-
mer bij de betreffende gemeente.
Om gebruik te maken van een vooron-
derzoek in combinatie met de bodem-
kwaliteitskaart, geldt dat het plangebied 
onverdacht moet zijn én binnen een gezo-
neerd deel van de regionale bodemkwali-
teitskaart moet liggen. Het vooronderzoek 
om aan te tonen of een locatie onverdacht 
is,  dient te voldoen aan de onderzoeksas-
pecten zoals opgenomen in de NEN 5725. 
Wanneer een locatie (mogelijk) verdacht 
is maar aangetoond of gevalideerd kan 
worden dat deze verdenking niet leidt tot 
(het vermoeden van) een ernstig geval van 
bodemverontreiniging of tot beperkingen 
van de uitvoerbaarheid van het plan dan 
is vervolgonderzoek niet noodzakelijk. 

Bij grotere verharde oppervlaktes moet 
het vooronderzoek uitsluitsel geven over 
de funderingslaag onder de verharding en 
de eventuele asbestverdachtheid hiervan. 
Bij het ontbreken van voorinformatie hier-
over kan het noodzakelijk zijn om bijvoor-

 Spoor 2: Om-
gevingsvergunning afwijken 
of bestemmingsplan

2.4
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beeld profileringsboringen uit te voeren 
als aanvulling op het vooronderzoek.

Bij (nog niet eerder of onvoldoende on-
derzochte) verdachte locaties, niet-gezo-
neerde gebieden, uitgesloten locaties, de 
zones Roermond Havengebied, Roermond 
Roerdelta en Roermond binnenstad en de 
op de BKK aangeduide aandachtsgebieden 
in Weert is normaliter een verkennend 
bodemonderzoek NEN 5740 noodzakelijk, 
vaak aangevuld met een verkennend on-
derzoek asbest NEN 5707. 

2.4.3  Bodemkwaliteitstoets  
op basis van het  
meersporenbeleid 

Het meersporenbeleid streeft voor alle 
sporen naar een duurzame bodemge-
schiktheid. Getalsmatig is dit ingevuld 
door het hanteren van de in het kader van 
het Besluit bodemkwaliteit vastgestelde 
generieke maximale waarden (AW2000, 
Maximale Waarde Wonen en Maximale 
Waarde Industrie). 

Het realiseren van deze bodemkwaliteit 
kunnen we niet in alle gevallen verplicht 
stellen. In het kader van de Wet bodem-
bescherming en de Woningwet kunnen we 
alleen een (kwalitatieve) saneringsplicht 
opleggen indien de bodemverontreiniging 
leidt tot (humane) risico’s. In de regel is er 
pas sprake van  mogelijke risico’s indien 
er sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. In het meersporen-
beleid is ervoor gekozen deze lijn door te 
trekken naar het ruimtelijke spoor. 

Dit betekent dat zolang er geen sprake is 
van (een vermoeden van) een geval van 
ernstige bodemverontreiniging er geen 
sanerende maatregelen worden voorge-
schreven.

PROCEDURE RUIMTELIJKE ORDENING
De bodemkwaliteitskaart (BKK) geeft een indicatie van de gemiddelde bodemkwali-
teit op onverdachte locaties binnen een gezoneerd gedeelte van de BKK. Verdachte 
locaties, puntbronnen en bekende verontreinigingen maken geen deel uit van de 
diffuse bodemkwaliteit en zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. De BKK in 
combinatie met een vooronderzoek conform NEN5725 kan in onverdachte situaties 
gebruikt worden om de bodemkwaliteit te bepalen.

Op de ontgravingskaarten staan gearceerde gebieden in Roermond en Weert waar 
meestal meer uitgebreide onderzoekseisen gelden.

IS BODEMONDERZOEK NODIG?
Wil men  een klein bouwwerk bijvoorbeeld 
ten behoeve van nutsvoorzieningen 
realiseren? Of betreft het een verandering in 
gebruik waarbij er qua bodem geen (extra) 
risico's zijn voor het beoogde gebruik en/of 
uitvoerbaarheid van het plan? Dan is 
bodemonderzoek waarschijnlijk niet 
noodzakelijk. Bij twijfel kan contact worden 
opgenomen met de gemeente. 
Let op! Vanuit andere regelgeving kan 
bodemonderzoek toch nodig zijn.

ALLE ANDERE
ONTWIKKELINGEN

Bij alle andere ontwikkelingen kan de BKK 
in combinatie met een vooronderzoek 

conform NEN 5725 als bewijsmiddel 
worden gebruikt (stap 3). De initiatiefne-

mer heeft de vrijheid om direct een 
verkennend bodemonderzoek uit te 

voeren conform NEN 5740 (stap 4). Hierin 
is het vooronderzoek standaard 

opgenomen.

CONCLUSIE
Uit het vooronderzoek volgt of de locatie 
verdacht is op bodemverontreiniging.

WEL VERDACHT?
De BKK kan niet als bewijsmiddel worden 
gebruikt. Aanvullend onderzoek door de 
initiatiefnemer is noodzakelijk. Dit heeft 
minimaal de vorm van een verkennend 
onderzoek conform NEN 5740 (Kwalibo 
erkend). Al het  vervolgonderzoek gaat als 
bewijsmiddel dienen 

NIET VERDACHT?
De BKK kan samen met het vooronderzoek 
als bewijsmiddel worden gehanteerd voor 

de verdere ruimtelijke procedure!

STAP
01

STAP
02

STAP
03

STAP
04

2.3.82.3.8

Afbeelding 2 
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2.5.1  Inleiding

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in wer-
king getreden. Doel van de Wabo is een 
eenvoudigere en snellere vergunningver-
lening en een betere dienstverlening door 
de overheid op het terrein van bouwen, 
ruimte en milieu. De Wabo heeft hiervoor 
de omgevingsvergunning geïntroduceerd, 
dit is het centrale instrument in de Wabo. 
De omgevingsvergunning voegt een aantal 
vergunningen en toestemmingen samen, 
waaronder:

•	 De bouwvergunning ingevolge de 
Woningwet;

•	 De gebruiksvergunning en melding 
ingevolge het Gebruiksbesluit;

•	 De milieuvergunning ingevolge de 
Wet milieubeheer;

•	 Ontheffingen bestemmingsplan 
en aanlegvergunning ingevolge de 
Wet ruimtelijke ordening.

Het meersporenbeleid geeft de mogelijk-
heid om in sommige gevallen de bodem-
kwaliteitskaart te kunnen gebruiken om 
uit te sluiten dat er gebouwd gaat worden 
op ernstig verontreinigde grond.

2.5.2  Wanneer is bodemonder-
zoek nodig en welk soort 
bodemonderzoek is nodig 
voor de activiteit bouwen

In Afbeelding 3 is aan de hand van de 
geldende regelgeving opgenomen wan-
neer en welk type onderzoek nodig is in 
de regio. Het stroomschema is een hulp-
middel dat mogelijk niet voor alle situa-
ties voldoende duidelijkheid biedt. In de 
onduidelijke gevallen ligt de uiteindelijke 
beslissing over welk onderzoek de initia-
tiefnemer moet uitvoeren bij de betreffen-
de gemeente.

Om gebruik te maken van een vooron-
derzoek in combinatie met de bodem-
kwaliteitskaart, geldt dat het plangebied 
onverdacht moet zijn én binnen een gezo-
neerd deel van de regionale bodemkwali-
teitskaart moet liggen. Het vooronderzoek 
dient te voldoen aan de onderzoeksaspec-
ten zoals opgenomen in de geldende NEN 
5725.  

Met betrekking tot verdachte locaties 
wordt opgemerkt dat voor spoor 3 geen 

  Spoor 3:  
Omgevingsvergunning  
voor het bouwen
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verder onderzoek noodzakelijk is indien 
in het vooronderzoek NEN 5725 is aan-
getoond of gemotiveerd dat er mogelijk 
sprake is van een verdachte locatie (lokale 
puntbron) maar op basis van beschikba-
re en valide informatie blijkt dat er geen 
sprake is van (een vermoeden) van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging 
(zie ook paragraaf 2.5.3).

Bij grotere verharde oppervlaktes dient 
het vooronderzoek uitsluitsel te geven 
over de funderingslaag onder de verhar-
ding en de eventuele asbestverdachtheid 
hiervan. Bij ontbreken van voorinforma-
tie hierover kan het noodzakelijk zijn om 
bijvoorbeeld profileringsboringen uit te 
voeren als aanvulling op het vooronder-
zoek.

Bij (nog niet eerder onderzochte) verdach-
te locaties, niet-gezoneerde gebieden, 
uitgesloten locaties en de zones Roer-
mond Havengebied, Roermond Roerdelta, 
Roermond binnenstad en BKK de gear-
ceerde gebieden in Weert is normaliter 
een verkennend bodemonderzoek NEN 
5740 noodzakelijk, vaak aangevuld met een 
verkennend onderzoek asbest NEN 5707. 

2.5.3  Bodemkwaliteitstoets  
op basis van het  
meersporenbeleid 

Het meersporenbeleid streeft voor alle 
sporen naar een duurzame bodemge-
schiktheid. Getalsmatig is dit ingevuld 
door het hanteren van de in het kader van 
het Besluit bodemkwaliteit vastgestelde 
generieke maximale waarden (AW2000, 
Maximale Waarde Wonen en Maximale 
Waarde Industrie). 

Het realiseren van deze bodemkwaliteit 
kunnen we niet in alle gevallen verplicht 
stellen. In het kader van de Woningwet 
kunnen we alleen een (kwalitatieve) sane-
ringsplicht opleggen indien de bodemver-
ontreiniging leidt tot humane risico’s. In 
de regel is er pas sprake van mogelijke hu-
mane risico’s indien er sprake is van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging. 

Dit betekent dat zolang er geen sprake is 
van (een vermoeden van) een geval van 
ernstige bodemverontreiniging er geen 
sanerende maatregelen worden voorge-
schreven.

  

PROCEDURE BOUWEN
De bodemkwaliteitskaart (BKK) geeft een indicatie van de gemiddelde bodemkwali-
teit op onverdachte locaties binnen een gezoneerd gedeelte van de BKK. Verdachte 
locaties, puntbronnen en bekende verontreinigingen maken geen deel uit van de 
diffuse bodemkwaliteit en zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. De BKK in 
combinatie met een vooronderzoek conform NEN 5725 kan in onverdachte situaties 
gebruikt worden om de bodemkwaliteit te bepalen.

Op de ontgravingskaarten staan gearceerde gebieden in Roermond en Weert waar 
meestal meer uitgebreide onderzoekseisen gelden

IS BODEMONDERZOEK NODIG?
Geen bodemonderzoek nodig wanneer:
• Het is een bouwwerk wat staat beschreven  
   in de  artikelen 2 en 3 van de bijlage II uit 
   het Besluit Omgevingsrecht of vergelijkbaar 
   in aard en omvang;
• Het bouwwerk raakt de grond niet;
• Het bouwwerk is kleiner dan 50 m2;
• In het bouwwerk verblijven minder dan 2 
   uur per dag mensen.
Let op! Vanuit andere regelgeving kan 
bodemonderzoek toch nodig zijn.

ALLE ANDERE
BOUWINITIATIEVEN

Bij alle andere bouwinitiatieven kan de 
BKK in combinatie met een vooronder-

zoek conform NEN 5725 als bewijsmiddel 
worden gebruikt (stap 3). De initiatiefne-

mer heeft de vrijheid om direct een 
verkennend bodemonderzoek uit te 

voeren conform NEN 5740 (stap 4). Hierin 
is het vooronderzoek standaard 

opgenomen.

CONCLUSIE
Uit het vooronderzoek volgt of de locatie 
verdacht is op bodemverontreiniging.

WEL VERDACHT?
De BKK kan niet als bewijsmiddel worden 
gebruikt. Aanvullend onderzoek door de 
initiatiefnemer is noodzakelijk. Dit heeft 
minimaal de vorm van een verkennend 
onderzoek conform NEN 5740 (Kwalibo 
erkend).  Al het  vervolgonderzoek gaat als 
bewijsmiddel dienen

NIET VERDACHT?
De BKK kan samen met het vooronder-

zoek als milieuhygienische verklaring 
worden gehanteerd voor de verdere 

bouwprocedure!

STAP
01

STAP
02

STAP
03

STAP
04

Afbeelding 3  
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2.6.1  Hergebruik van grond op 
saneringslocaties

Deze Nota gaat in op het hergebruiken 
van grond en het gebruiken van de bo-
demkwaliteitskaart als bewijsmiddel. De 
basis voor de Nota is het Besluit bodem-
kwaliteit en de daarbij horende Regeling 
bodemkwaliteit. Hergebruik van grond 
komt ook voor op locaties waar de ver-
ontreiniging wordt verwijderd (sanering) 
en/of de gevolgen van de verontreiniging 
ongedaan worden gemaakt. Het wettelijke 
kader hiervoor is de Wet bodembescher-
ming. Voor de regio geldt dat de provincie 
Limburg bevoegd gezag is voor de Wet bo-
dembescherming. Een uitzondering hierop 
is het grondgebied van de gemeente Venlo 
(waar de gemeente het aangewezen be-

voegd gezag is).
Naast de regels in deze Nota zijn op 
werkzaamheden op of in de bodem ook de 
regels van de Wet bodembescherming van 
toepassing. De provincie Limburg heeft 
deze regels beschreven in het provinciaal 
Beleidskader bodem. 
In sommige situaties zijn er raakvlak-
ken tussen saneren en het toepassen of 
hergebruiken van grond. Dit geldt onder 
andere voor:

•	 Terugsaneerwaarde in relatie 
tot de bodemfunctieklasse (bij 
BUS-meldingen, BUS staat voor 
Besluit uniforme saneringen);

•	 Aanvullen van ontgravingsput na 
sanering.

In het provinciale Beleidskader bodem van 

de provincie Limburg zijn deze overlappin-
gen uitgewerkt.

2.6.2   Niet ernstige gevallen van 
bodemverontreiniging en 
zorgplicht 

Het in paragraaf 2.6.1 genoemde provin-
ciale Beleidskader bodem richt zich met 
name op de verontreinigingen waarvoor 
de provincie bevoegd is in het kader 
van de Wet bodembescherming. Voor de 
volgende verontreinigingen geldt dat de 
gemeente bevoegd gezag is of kan zijn in 
het kader van de Wet bodembescherming:
1. Niet ernstige gevallen van bodemver-

ontreiniging (voor 1987);
2. Zorgplicht (na 1987).

Niet ernstige gevallen van bodemveront-
reiniging:
Er is sprake van een niet ernstig geval van 
bodemverontreiniging indien het volume 
aan sterk verontreinigde grond (concen-
tratie > interventiewaarde) minder dan 
25 m3 bedraagt. Voor asbest geldt dat de 
concentratie de interventiewaarde niet 
mag overschrijden. 

  Spoor 4:  
Saneringen
2.6
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Voor graafwerkzaamheden in een niet 
ernstig geval van bodemverontreiniging 
geldt dat:
• De regels van BRL 6000/7000 niet ver-

plicht zijn op de graafwerkzaamheden;
• Een saneringsplan of BUS-melding 

niet verplicht is;
• 10 werkdagen voor aanvang van de 

werkzaamheden een plan van aanpak 
moet worden ingediend bij de ge-
meente waar de activiteit plaatsvindt. 
Het plan van aanpak dient inzicht te 
geven in de voorgenomen handelingen 
die worden uitgevoerd en wat er met 
de vrijkomende grond gebeurt. 

Zorgplicht
Alle verontreinigingen die zijn ontstaan 
op of na 1 januari 1987 betreffen nieu-
we gevallen van bodemverontreiniging 
waarop het zorgplichtartikel van de Wet 
bodembescherming (art. 13 Wbb) van toe-
passing is. Dit betekent dat – voor zover 
dat redelijkerwijs vergbaar is – de veront-
reiniging en de gevolgen daarvan volledig 
ongedaan moeten worden gemaakt. In 
geval van een calamiteit of een ongewoon 
voorval dient de veroorzaker dit direct te 
melden bij het bevoegde gezag. In de regel 
is de gemeente bevoegd tot handhaving 
van de zorgplicht van nieuwe gevallen van 
verontreiniging. Er zijn echter ook situaties 
waarin de provincie (bijvoorbeeld bij een 
zorgplicht op een bedrijfsterrein waarvoor 
de provincie bevoegd gezag is in het kader 
van de milieuwetgeving), Rijkswaterstaat 
of het Waterschap bevoegd gezag is.

2.6.3   Onverwachte bodemveront-
reinigingen tijdens graafac-
tiviteiten

Tijdens het graven in de bodem kunnen 
zich situaties voordoen die niet voorzien 
waren op basis van een vooronderzoek of 
verkennend bodemonderzoek. Gedacht 
kan worden aan een sterke oliegeur, be-
graven afval, asbestnesten, etc. In derge-
lijke gevallen moet de ontgraving gestaakt 
worden en het bevoegd gezag worden 
ingelicht. Hierna kan in overleg met ge-
meente en/of provincie bekeken worden 
op welke wijze met de verontreiniging 
moet worden omgegaan.

Onder alle omstandigheden moet bij het 
ontgraven en toepassen van grond en 
baggerspecie de wettelijke zorgplicht in 
acht worden genomen. Dit geldt overigens 
ook voor het toepassen van bouwstoffen.
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De BKK is opgesteld volgens de geldende 
eisen. De CROW-publicatie 400 ‘Werken 
in en met verontreinigde bodem’ staat in 
sommige gevallen het gebruik van een 
bodemkwaliteitskaart toe als voorspeller 
van de te bepalen veiligheidsklasse. De 
gemeenten hebben niet de bevoegdheid 
hier nadere eisen voor te stellen, omdat 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid (SZW) hier het bevoegd gezag 
voor is. De in de CROW-publicatie 400 ge-
noemde percentielwaarden (P80 of hoger) 
bevinden zich in de bijlagen (statistische 
kentallen) van desbetreffende bodemkwa-
liteitskaarten binnen de regio. 

Onderstaand volgt een opsomming van de 
vindplaats van deze statistische kentallen 
per bodemkwaliteitszone:

•	 BKK Regio Limburg Noord;
•	 BKK gemeente Venlo;
•	 BKK gemeente Nederweert;
•	 (W)BKK plangebied Ooijen-Wans-

sum. 

  Arbo2.7
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Binnen de regio zijn er gebieden die door 
menselijk handelen of van nature een 
afwijkende bodemkwaliteit hebben. Hier-
naast zijn deze in deze paragraaf worden 
deze gebieden nader toegelicht en is be-
schreven waarmee rekening moet worden 
gehouden tijdens bijvoorbeeld grondver-
zet of bodemonderzoek in zo’n gebied. 

2.8.1  Lokale Maximale Waarden 
(LMW’s) bodemkwaliteits-
zone Roerdelta Roermond

Het deelgebied Roerdelta is als gevolg van 
ophogingen uit het verleden, industriële 
activiteiten en overstromingen van Maas 
en Roer diffuus verontreinigd. Uit de bij de 
gemeente Roermond bekende bodemon-
derzoeken die zijn uitgevoerd binnen dit 
deelgebied blijkt dat de diffuse verontrei-
nigingen in zowel boven- als ondergrond 
zeer heterogeen verdeeld zijn en dat er 
hoge waarden van diverse stoffen diffuus 
kunnen voorkomen. 

Omdat het deelgebied Roerdelta wordt 
ontwikkeld tot onder andere een woonge-
bied is ervoor gekozen om Lokale Maxi-
male Waarden (LMW’s) vast te stellen, 
zodat grondverzet binnen dit deelgebied 
mogelijk is en zodat wordt gewaarborgd 
dat de bodemkwaliteit geschikt is voor het 
toekomstig bodemgebruik.

Voor grondverzet van en naar deze zone 
maar ook voor overige bodemonderzoe-
ken zijn in Bijlage 1 specifieke eisen opge-
nomen mede ten aanzien van het analyse-
pakket. Voor de zone Roerdelta is in ieder 
geval het volgende van belang:

•	 De Lokale Maximale Waarden zijn 
alleen bedoeld om grondverzet 
binnen het deelgebied Roerdelta 
mogelijk te maken. Voor grond die 
van buiten het deelgebied komt 
geldt een strengere eis (minimaal 
kwaliteit wonen);

•	 De Lokale Maximale Waarden 
kunnen ook als terugsaneerwaar-
den en/of als eisen aan de aan-
vulgrond van een saneringsput 
dienen in het Wet bodembescher-

  Regionale  
aandachtsgebieden 
2.8
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mingsspoor;
•	 Vanwege de sterk heterogene 

verdeling van de verontreiniging 
kan de BKK niet als milieuhygiëni-
sche verklaring worden gebruikt. 
Uitzondering hierop vormt herge-
bruik binnen de zone Roerdelta in 
combinatie met een verkennend 
bodemonderzoek;

•	 Bij alle onderzoeken geldt dat het 
analysepakket uitgebreid moet 
worden met cyanide (totaal).

2.8.2  Zinkassen en Actief Bodem-
beheer de Kempen (ABdK)

ln de Kempen, een gebied in Zuidoost-Bra-
bant en het westen van Midden-Limburg 
is de bodem verontreinigd geraakt met 
zware metalen, waaronder vooral zink en 
cadmium. Deze verontreiniging is ontstaan 
door rookemissies, afvalwaterlozingen en 
hergebruik van zinkassen (bijvoorbeeld als 
(weg)fundering, kerkepaadjes en opritten). 
Om de nadelige effecten van de bodem-
verontreiniging met zware metalen aan te 
pakken is in 2001 het milieuprogramma 
Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK) 

gestart. In de Regio betreft het met name 
de gemeenten Weert, Nederweert, Maas-
gouw, Leudal en Peel en Maas.

Na een inventarisatiefase en een onder-
zoeksfase zijn veel erven en zinkassen-
wegen inmiddels gesaneerd. Eind 2015 
heeft het Projectbureau ABdK haar taken 
beëindigd en zijn taken overgedragen aan 
de provincies, de waterschappen en de 
gemeenten. 

Voor de omgang met ABdK-gebieden 
wordt verwezen naar het Beleidskader bo-
dem van de provincie Limburg. Het provin-
ciaal beleid is te raadplegen onder www.
limburg.nl. Het beleid richt zich o.a. op de 
gevalsdefinitie, verbijzonderde terugsa-
neerwaarden, gebiedswaarden grondwater 
en een onderzoeksprotocol. Bij mogelijke 
verontreiniging met of ten gevolge van zin-
kassen dient hiermee rekening gehouden 
te worden. 
Wegen die zijn aangelegd voor 1980 heb-
ben een meer verdacht karakter. Bij fysiek 
onderzoek van lijnvormige objecten zoals 
wegen en watergangen waarvan niet zeker 
is dat er zinkassen zijn toegepast, is er qua 

onderzoeksopzet sprake van maatwerk. 
De onderzoeksopzet kan in eerste aanleg 
minder intensief zijn dan die voor een ver-
dachte locatie waarbij het protocol Abdk 
gevolgd dient te worden. XRF-apparatuur 
is bij bodemonderzoek een waardevolle 
aanvulling op de klassieke onderzoeks-
methoden. Mocht tijdens graafactiviteiten 
onverwacht blijken dat er zinkassen in het 
uitkomende materiaal zitten dan dient 
rekening te worden gehouden met de 
aanwezigheid van verontreinigingen boven 
interventiewaarde en dienen de activitei-
ten gestaakt te worden en gemeld te wor-
den bij de gemeente. Het verdere vervolg 
wordt in samenspraak met de gemeente 
bepaald.

2.8.3  Diffuus verontreinigde  
beekdalen

Binnen de Regio bevinden zich een aantal 
beekdalen die verontreinigd zijn geraakt 
door industriële activiteiten uit het ver-
leden. De verontreinigingen zijn deels 
gelegen binnen de (droge) waterbodem 
waarvoor Waterschap Limburg bevoegd 
gezag is. De grens tussen waterbodem 
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en landbodem is niet altijd duidelijk en 
doorsnijdt soms een perceel zoals een 
tuin. In gevallen waarbij er onduidelijk-
heid bestaat over de exacte toedeling 
landbodem/waterbodem kan in overleg 
getreden worden met de gemeente en het 
waterschap voor een praktische aanpak 
voor een te ontwikkelen perceel dat wordt 
doorsneden. 

2.8.4  Van nature verhoogde  
arseengehalten

Op diverse plaatsen binnen de regio 
komen van nature verhoogde gehalten ar-
seen in de bodem voor. Deze gehalten zijn 
het gevolg van verschillende (natuurlijke) 
geochemische reacties waardoor aanrij-
king is ontstaan in het bodemprofiel. 

Om initiatiefnemers van informatie te 
voorzien omtrent de mogelijke verdacht-
heid op arseen is in Bijlage 3 van de BKK 
een kaart opgenomen met aandachtsge-
bieden in de Regio. Naast bekende diffuse 
verontreinigingen boven de interven-

tiewaarde zijn er ook gebieden opgeno-
men waar sprake is van gebieden met 
rivierafzettingen. Deze gebieden zijn onder 
de juiste omstandigheden kansrijk om ver-
hogingen met arseen te bevatten. Een ar-
cering op de kaart van een rivierkleigrond 
leidt zodoende niet automatisch tot een 
verdachte locatie aangezien de potentieel 
arseenhoudende laag zich ruim beneden 
2,0 m –mv kan bevinden. Met name in 
combinatie met kenmerken als roodkleu-
ring, gley, roestvlekken, oer.  
Tabel 9 bevat een beschrijving van gebie-
den waarvan in ieder geval bekend is dat 
in de bovenste 2 meter vanaf maaiveld  
van nature verhoogde arseengehalten 
voor komen. Uitdrukkelijk wordt opge-
merkt dat deze informatie niet limitatief 
bedoeld is. Indien er uit het vooronder-
zoek dan wel tijdens het veldwerk aanwij-
zingen zijn dat arseen een kritische para-
meter vormt (gley, oer, veel roestvlekken, 
sterke roodkleuring), dient het standaard 
stoffenpakket aangevuld te worden met de 
parameter arseen. 
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Tabel 9. Informatie over van nature verhoogde arseengehalten in de Regio

Gebied Informatie
Gemeente Peel en Maas
(Baarlo – Bosbeek en De Berckt) 

Zie betreffende kaart van de BKK

Gemeente Bergen
(Eckeltsche Beek)

Zie betreffende kaart van de BKK

Gemeente Roermond
(Asenray – globaal ten noorden van N280 Oost omgeving Maalbroek)

Zie betreffende kaart van de BKK 
Bekende overschrijding > I t.p.v. N280

Gemeente Beesel
(Reuver – ten oosten van A73)

Zie betreffende kaart van de BKK

Gemeente Venlo
(Belfeld – ten oosten van de A73)

Zie betreffende kaart van de BKK

Beekdalen Zie betreffende kaart van de BKK

Gehele Regio Rapport TAUW1 zie betreffende kaart van de BKK
Aanduiding rivierkleigrond leidt niet automatisch tot een verdachte loca-
tie maar vormt wel een aandachtpunt. 

Gehele Regio Indicatoren:
• Bodemopbouw: veen, Krn1-gronden
• Zintuiglijke waarnemingen: ijzer, gley, oer, roodkleuring
• Kwel

Gehele Regio Handreiking Arseen
TNO-NITG
ISBN 90-808107-1-1

Diffuse verontreinigingen in de provincie Limburg - verhoogde arseenconcentraties in Noord- en Midden-Limburg (Ge-
val 8), TAUW (kenmerk R3342549.GV8/EMK/IHU, d.d. november 1995)
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Grondverzet
Wanneer grond uit een verdacht arseen-
gebied wordt hergebruikt binnen de regio 
(m.u.v. tijdelijke uitname) is een partijkeu-
ring van deze grond benodigd inclusief de 
kritische parameter arseen. Wanneer de 
ontgravingslocatie is gelegen in een op 
de kaart aangegeven rivierkleigrond maar 
er zijn geen bodemonderzoeksgegevens 
bekend dan kan een bodemonderzoek, 
inclusief de parameter arseen, uitgevoerd 
binnen dezelfde bodemopbouw nadere 
aanwijzingen geven over de aan- of afwe-
zigheid van arseen. Ook bij gehalten onder 
de interventiewaarden is arseen een kriti-
sche parameter bij grondverzet.

Bouw en ruimtelijke ordening
Bij de sporen bouw en ruimtelijke orde-
ning dient bij een verdachte locatie een 
verkennend bodemonderzoek conform 
NEN 5740 uitgevoerd te worden inclusief 
de kritische parameter arseen. In het 
geval van natuurlijk verhoogde achter-
grondgehalten spreken we niet over een 
ernstig geval van bodemverontreiniging, 
maar over gebiedseigen kwaliteit. De Wet 
bodembescherming (Wbb) is niet van toe-

passing op de problematiek met van na-
ture verhoogde arseengehalten. Dit neemt 
niet weg dat eventuele grondwerkzaam-
heden in deze gebieden zorgvuldig uitge-
voerd dienen te worden (zorgplicht). Voor 
de sporen bouw en ruimtelijke ordening 
wordt bij overschrijding van de toetsings-
waarde verwezen naar het Beleidskader 
bodem van de provincie Limburg.
 
2.8.5  Mijnsteengebieden  

Maasgouw

Binnen de gemeente Maasgouw bevinden 
zich een aantal met mijnsteen opgevulde 
grindgaten. Deze gebieden zijn binnen het 
Besluit bodemkwaliteit als ‘mijnsteenge-
bieden’ aangewezen. Deze gebieden liggen 
met name binnen het beheergebied van 
Rijkswaterstaat. Hergebruik van mijnsteen 
als bodem- of bouwstof is enkel mogelijk 
binnen de aangewezen mijnsteengebie-
den. Het Besluit bodemkwaliteit stelt aan-
vullende regels. Indien er werkzaamheden 
zijn voorzien in  de landbodem van deze 
mijnsteengebieden wordt de initiatiefne-
mer verzocht in contact te treden met de 
gemeente Maasgouw. De kaarten van de 

mijnsteengebieden binnen de gemeente 
Maasgouw zijn opgenomen in bijlage 4 van 
de BKK. 

2.8.6  (Water)bodemkwaliteits-
kaart en Nota bodembeheer 
Ooijen-Wanssum 

Het plangebied Ooijen-Wanssum beschikt 
over een eigen (water)bodemkwaliteits-
kaart [Ref. 7]. De gemeenten Venray en 
Horst aan de Maas zijn bevoegd gezag 
voor de landbodem binnen dat plange-
bied. Ze hebben besloten om het deel van 
de (water)bodemkwaliteitskaart dat be-
trekking heeft op de landbodem integraal 
op te nemen in de BKK Limburg Noord. Dit 
is verwerkt op de ontgravings- en toepas-
singskaarten van de BKK Limburg Noord. 
Voor grondverzet van en naar de waterbo-
dem kunnen de bodemkwaliteitskaarten 
niet als milieuhygiënische verklaring wor-
den gebruikt. Uitzondering is grondverzet 
dat binnen plangebied Ooijen-Wanssum 
plaats
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De woonkernen binnen plangebied 
Ooijen-Wanssum zijn niet gezoneerd. In 
Module 1 is beleidsmatig gemotiveerd dat 
voor de sporen bouwen en RO (in eerste 
instantie) volstaan kan worden met een 
historisch onderzoek (Module 1, paragraaf 
1.2.1).

| 72Module regelgeving

[Module 2 regelgeving]



03.
Bijlagen

| 73bijlages



Referentielijst
Ref. 1  Besluit bodemkwaliteit, publicatie 

Staatscourant, 3 december 2007 
en de Regeling bodemkwaliteit, 
publicatie Staatscurant 20 decem-
ber 2007

Ref. 2  Doorontwikkeling meersporenbe-
leid aanpak bodemverontreiniging 
in Limburg, notitie van de Beleids-
groep Bodembeheer Limburg, 21 
oktober 2009 (zie bijlage 3)

Ref. 3  Beleidskader bodem 2016, Provin-
cie Limburg, geactualiseerd juli 
2016 

Ref. 4  Bodemfunctieklassenkaart en 
Bodemkwaliteitskaart – Regio 
Limburg Noord, projectnummer 
349858, 24-5-2019

Ref. 5   Lood in bodem en gezondheid 
(aanvullend advies met informatie 
voor GGD-adviseurs gezondheid 
en milieu, GGD GHOR Nederland, 
29 januari 2016

Ref. 6  Nota bodembeheer plangebied 
Ooijen-Wanssum, Grontmij, 26 
oktober 2015

Ref. 7  Geactualiseerde (water)bodem-
kwaliteitskaart plangebied Ooij-
en-Wanssum, Sweco, referentie 
SWNL0221242a, d.d. 21-02-201

| 74bijlages



Bijlage 1: Roerdelta Roermond
Het deelgebied Roerdelta in Roermond is 
als gevolg van ophogingen uit het verle-
den, industriële activiteiten en overstro-
mingen van Maas en Roer diffuus veront-
reinigd. Uit de bij de gemeente bekende 
bodemonderzoeken die zijn uitgevoerd 
binnen dit deelgebied blijkt dat de diffu-
se verontreinigingen in zowel boven- als 
ondergrond zeer heterogeen verdeeld 
zijn en dat er hoge waarden van diverse 
stoffen diffuus kunnen voorkomen. Omdat 
het deelgebied nog verder wordt ontwik-
keld tot onder andere een woongebied, is 
ervoor gekozen om de eerder vastgestelde 
Lokale Maximale Waarden (LMW) opnieuw 
vast te stellen. Zo is grondverzet binnen 
dit deelgebied mogelijk en wordt gewaar-
borgd dat de bodemkwaliteit geschikt 
is voor het toekomstige bodemgebruik. 
Bij de eerstvolgende actualisatie van de 
bodemkwaliteitskaart zal het deelgebied 
(Roerdelta fasen 1 en 2) vrijwel geheel 
ontwikkeld zijn en zal vanwege de grote 
hoeveelheid grondverzet opnieuw wor-
den bepaald of lokale maximale waarden 
noodzakelijk zijn.

De Lokale Maximale Waarden zijn ge-
baseerd op de P95 van de statistische 
gegevens van de bovengrond (bodem-
kwaliteitskaart Roermond van 2011). Als 
ondergrens voor de LMW is de maximale 
waarde wonen gehanteerd. Hiervoor is 
gekozen omdat de planvorming in dit 
gebied niet voorziet in ontwikkelingen tot 
landbouw- en/of natuurgebied. 
De volgende afwegingen zijn gemaakt om 
te komen tot de Lokale Maximale Waar-
den:
• De ondergrond is van slechtere kwa-

liteit dan de bovengrond. Door het 
kiezen van de P95 van de bovengrond 
wordt voorkomen dat de slechtere 
ondergrond in de contactlaag wordt 
toegepast;

• De P90 van de ondergrond is vergelijk-
baar met de P95 van de bovengrond. 
Dit betekent dat statistisch gezien nog 
steeds circa 90 % van de diffuus ver-
ontreinigde grond die vrijkomt uit de 
ondergrond kan worden hergebruikt;

• De lokale maximale waarden zijn al-
leen bedoeld om grondverzet binnen 
het deelgebied Roerdelta mogelijk te 

maken. Voor grond die van buiten het 
deelgebied komt geldt een strengere 
eis (kwaliteit wonen of beter);

• De lokale maximale waarden kunnen 
ook als terugsaneerwaarden en/of 
als eisen aan de aanvulgrond van een 
saneringsput dienen in het spoor van 
de Wet bodembescherming. Hierdoor 
hoeft niet teruggesaneerd te wor-
den tot aan de maximale waarden 
wonen of hoeft de aanvulgrond niet 
te voldoen aan de kwaliteit wonen. 
Indien de lokale maximale waarden 
gebaseerd zouden zijn op de P95 van 
de ondergrond, zou mogelijk minder 
ver gesaneerd te worden. Anderzijds 
zou de leeflaag een slechtere kwali-
teit kunnen krijgen dan de bestaande 
contactlaag van de rest van het deel-
gebied.

In Tabel A zijn de Lokale Maximale Waar-
den Roerdelta weergegeven. Vanwege de 
sterk heterogene verdeling van de ver-
ontreiniging kan de BKK niet als milieu-
hygiënische verklaring worden gebruikt. 
Als milieuhygiënische verklaring zijn in dit 

| 75bijlages



gebied de volgende vormen van onder-
zoek mogelijk:
• Partijkeuring (inclusief vooronder-

zoek).  
Afhankelijk van de resultaten en de 
hoeveelheid zintuiglijke bijmengingen 
mag de grond worden hergebruikt. 
Indien de waarden lager of maximaal 
gelijk zijn aan de Lokale Maximale 
Waarden Roerdelta en de grond maxi-
maal 20 % bodemvreemd materiaal 
bevat, mag de grond binnen het deel-
gebied Roerdelta worden hergebruikt. 

• Bodemonderzoek. 
Het bodemonderzoek is maatwerk 
en dient in overleg met de gemeente 
Roermond plaats te vinden. Indien uit 
de resultaten van het bodemonder-
zoek blijkt dat sprake is van gebied-
seigen grond met een gebiedseigen 
kwaliteit, kan de grond binnen het 
deelgebied Roerdelta worden herge-
bruikt.  
Hierbij dienen de resultaten van het 
onderzoek onder of maximaal gelijk 
te zijn aan de Lokale Maximale Waar-
den Roerdelta. Indien de gemiddelde 
gehalten van een locatie voldoen aan 
de Lokale Maximale Waarden, maar 
op puntniveau geringe overschrijdin-

gen van de Lokale Maximale Waarden 
voorkomen, is beoordeling aan de 
gemeente Roermond.

• Bij alle onderzoeken geldt dat het 
analysepakket uitgebreid moet wor-
den met cyanide (totaal).

Tabel A: LMW waarden voor Roerdelta  

(gehalte in mg/kg.ds)

Parameter LMW_Roerdelta

Lutum 8,2

Organische stof 3,5

Barium 252

Cadmium 2,0

Kobalt 18

Koper 64

Kwik 0,64

Lood 180

Molybdeen 88

Nikkel 23

Zink 308

PCB som7 0,055

PAK (10 VROM) 18

Minerale olie 114

Cyanide totaal 5,5

Berekening humane en  
ecologische risico’s

Om te bepalen of er risico’s zitten aan de 
vastgestelde Lokale Maximale Waarden 
Roerdelta heeft een risicoberekening 
plaatsgevonden met de risicotoolbox 
(Bijlage 2). Dit is een landelijk te gebruiken 
programma om risico’s in het kader van 
het Besluit bodemkwaliteit te berekenen. 

Met de risicotoolbox kunnen voor 7 ver-
schillende bodemfuncties de humane en 
ecologische risico’s worden berekend. 
Naast de concentratie van de bodemver-
ontreinigende stof worden de humane 
risico’s (risico’s voor de mens, veroorzaakt 
door bodemverontreiniging) bepaald door 
de mogelijke blootstellingsroutes (bodem-
contact en gewasconsumptie). De ecologi-
sche risico’s worden bepaald op basis van 
het ecologische beschermingsniveau. 

Tabel B geeft per bodemfunctie een over-
zicht van de mate van blootstelling en het 
ecologische beschermingsniveau. 
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Tabel B: mate van blootstelling en ecologisch beschermingsniveau per bodemfunctie

Bodemfunctie Humaan
mate bodemcon-
tact

Humaan
mate gewascon-
sumptie

Ecologisch  
beschermingsniveau

Wonen met tuin Veel Beperkt Gemiddeld

Plaatsen waar kinderen 
spelen 

i) met een gemiddelde eco-
logisch waarde 

ii) weinig ecologische waar-
de 

Veel

Veel

Geen

Geen

Gemiddeld

Matig

moestuin en volkstuinen1: 

i) grote moestuinen 

ii) kleine moestuinen 

Veel

Veel

Veel

Gemiddeld

Gemiddeld

Gemiddeld

Landbouw Veel Beperkt Gemiddeld

Natuur Weinig Geen Hoog

Groen en natuurwaarden Weinig Geen Gemiddeld 

Ander groen, bebouwing, 
infrastructuur en industrie 

i) nagenoeg geheel verhard 

ii) niet nagenoeg geheel 
verhard 

Weinig

Weinig

Geen

Geen

Matig

Matig

1  Bij moestuin en volkstuin, gaat men er in de berekening vanuit dat minimaal 100 m2 in gebruik is als moestuin en dat de groente uit deze tuin voor eigen gebruik wordt geconsumeerd.
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Binnen het deelgebied Roerdelta, komen 
de volgende functies voor:
• Wonen met tuin;
• Ander groen, bebouwing, infrastruc-

tuur en industrie.

Resultaten risicotoolbox
In de risicotoolbox worden de lokale maxi-
male waarden voor een niet gestandaardi-
seerde bodem ingevoerd. Daarnaast wordt 
het gemiddelde lutum- en humusgehalte 
van het deelgebied Roerdelta ingevoerd. 
In Bijlage 2 is voor elke functie binnen 
het deelgebied per stof de risico index 
weergegeven. Indien de risico-index groter 
is dan 1, wordt het beschermingsniveau 
overschreden. Uit Bijlage 2 volgt dat alleen 
voor de gebruiksvorm moestuinen en/of 
volkstuinen sprake is van humane risico’s. 
Voor de overige gebruiksvormen zijn er 
geen humane risico’s. Dit betekent dat 
er voor de vastgestelde Lokale Maximale 
Waarden Roerdelta geen humane risico’s 
zijn, mits er geen moestuinen en/of volks-
tuinen1) voorkomen. 

Uit de analyse van de ecologische risico’s 
blijkt dat voor veel stoffen (barium, koper, 
lood, nikkel, zink en kobalt) de risico index 
bij een gemiddeld ecologisch bescher-
mingsniveau wordt overschreden. Bij een 
matig beschermingsniveau wordt in geen 
van de gevallen de risico index overschre-
den. In de rapportage ‘Ken uw bodemkwa-
liteit’ die hoort bij de risicotoolbox, wordt 
beschreven dat als de risico index voor 
de vast te stellen lokale maximale waar-
den wordt overschreden, beleidsmatig de 
keuze kan worden gemaakt om toch een 
hogere waarde vast te stellen. 

Opgemerkt wordt dat de organische (som)
parameters (minerale olie, som PAK en 
PCB), zoals opgenomen in het standaard 
analyse pakket en cyanide (totaal) niet 
ingevoerd kunnen worden. Om toch een 
risico-inschatting te kunnen maken zijn de 
lokale maximale waarden voor de organi-
sche parameters en cyanide (totaal) verge-
leken met de maximale waarde wonen 
(MWW) en industrie (MWI) en de tussen-
waarden (T-waarden). In onderstaande 
tabel zijn deze waarden gegeven. 

Tabel C: overzicht organische stoffen en cyanide (totaal) [mg/kg.ds], obv lutum: 8,2 %, organische stof: 3,5 %

Stof LMW MWW MWI T-waarden

PAK10 18 6,8 40 21

PCB (som 7) 0,055 0,007 0,18 0,18

Minerale olie 114 67 176 908

Cyanide (totaal) 5,5 1,9 17,6 9,8
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Beleidsmatige keuzes 
Op basis van bovenstaande resultaten zijn 
de volgende keuzes gemaakt:
• Binnen het deelgebied Roerdelta zijn 

bij nieuwe ontwikkelingen moes- en/
of volkstuinen24 niet mogelijk;

• De gemeente Roermond accepteert 
een matig ecologisch bescherming-
sniveau voor het gehele deelgebied. 
Het te ontwikkelen deelgebied bestaat 
na ontwikkeling met name uit appar-
tementencomplexen, infrastructuur, 
een cultuurvoorziening (ECI complex) 
en openbaar groen, waaronder een 
te realiseren park. Bij al deze functies 
hoort dat matig ecologisch bescher-
mingsniveau (zie Tabel B). Alleen de 
functie wonen met tuin, die ook bin-
nen dit deelgebied voorkomt, vereist 
een iets hoger ecologisch bescher-
mingsniveau. De gemeente accepteert 
dat het ecologisch beschermingsni-
veau in de bestaande tuinen en in de 
nieuw aan te leggen tuinen, mogelijk 
niet wordt gehaald;

• In het vorige punt is reeds benoemd 

2 4 Bij moestuin en volkstuin, gaat men er in de berekening van uit dat minimaal 100 m2 in gebruik is als moestuin en dat de groente uit deze tuin voor eigen gebruik wordt geconsu-
meerd.

dat het grootste gedeelte van de 
toekomstige functies binnen de bo-
demfunctie ander groen, bebouwing, 
infrastructuur en industrie vallen. De 
vastgestelde Lokale Maximale Waar-
den vallen allemaal onder de maxi-
male waarden industrie, die behoort 
bij deze bodemfunctieklasse. Voor de 
organische parameters en cyanide 
(totaal) liggen de Lokale Maximale 
Waarden daarnaast ook onder de 
tussenwaarden. Dit betekent dat de 
wettelijke sporen Wet bodembescher-
ming, Woningwet en Wet ruimtelijke 
ordening en de lokale maximale waar-
den geen aanleiding geven voor verder 
bodemonderzoek. De Lokale Maximale 
Waarden voor de organische parame-
ters en cyanide (totaal) zijn hiermee 
voldoende onderbouwd;

• Grond die wordt toegepast en niet 
afkomstig is uit het deelgebied Roer-
delta dient kwaliteit wonen of beter 
te hebben. Hierdoor verbetert op 
gebiedsniveau de kwaliteit van het 
deelgebied;

• De Lokale Maximale Waarden worden 
gebruikt als toetswaarden. Grond die 
vrijkomt binnen het deelgebied Roer-
delta dient altijd onderzocht te wor-
den. De onderzoeksinspanning dient 
in overleg met de gemeente plaats te 
vinden.
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Bijlage 2:  Risico Toolbox LMW’s  
Roerdelta 

Resultaten RisicotoolboxBodem.nl
Risico’s behorende bij chemische bodemkwaliteit en functie
Algemeen

Naam berekening:  <Nieuw>
Modus:  berekenen gevolgen Lokale Maximale
Monstergroep:  Waarden
Bodemgebruiksfunctie: /Roerdelta/Roerdelta LMW P95
Bijzonderheden: Wonen met tuin

Status van deze berekening
De risicotoolbox berekent de risico’s van 
een chemische bodemkwaliteit voor mili-
eu, mens en landbouwproductie die horen
bij een ingevoerde chemische bodemkwa-
liteit en bodemfunctie. De risicotoolbox 
maakt hiervoor gebruik van wetenschap-
pelijke modellen uit de normstellingsprak-
tijk. Modellen kunnen slechts een voor-
spelling geven van te verwachten risico’s. 
De kwaliteit van deze voorspellingen 
wordt bepaald door de betrouwbaarheid 

van de modellen en de mate waarin deze 
van toepassing zijn op de lokale situatie. 
De modellen achter de risicotoolbox heb-
ben uiteenlopende betrouwbaarheden
en de toepasselijkheid hangt sterk af van 
de lokale situatie. De verantwoordelijkheid 
voor de interpretatie van de resultaten ligt
bij de gebruiker van het instrument.
Het bovenstaande betekent dat voorspel-
lingen van risico ‘s die zowel boven als on-
der de - voor de gekozen bodemgebruiks-
vorm relevante - risicogrenswaarde liggen 

slechts indicatief zijn. Juist bij resultaten 
die dicht bij risicogrenswaarden liggen is 
het belangrijk om hierbij in de interpreta-
tiefase stil te staan. De risicotoolbox kan 
op twee manieren rekenen :
1. Berekenen van de risico’s van voorge-

stelde Lokale Maximale Waarden
2. Rekenen aan de risico’s van de actuele 

chemische bodemkwaliteit
Deze berekening is het resultaat van func-
tie 1.
Functie 1: Bepalen gevolgen Lokale Maxi-
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male Waarden In het Besluit bodemkwa-
liteit staan de methoden beschreven 
waarlangs Lokale Maximale Waarden ter 
beoordeling van het toepassen van grond 
of baggerspecie dienen te worden onder-
bouwd. De risicotoolbox maakt onderdeel 
uit van dit proces. In deze modus werkt de 
risicotoolbox strikt volgens de bepalingen 
van het Besluit. Ingevoerde bodemkwali-
teitsgegevens die worden aangemerkt als 
voorgestelde Lokale Maximale Waarden 
en de berekeningsresultaten krijgen een 
bijzondere status en worden permanent 
opgeslagen in de systeemdatabase.
De ondergrens wordt gevormd door de 
AW2000 waarde. De bovengrens wordt be-
paald door de zogenaamde Sanscrit -grens
(onaanvaardbaar risico). Ter bepaling van 
deze bovengrens dient het programma 
Sanscrit te worden gebruikt. De instructie
voor deze Sanscrit-toetsing is te vinden op 
www.risicotoolboxbodem.nl.

Resultaten
Ecologische risico’s
Beschermingsniveau: Gemiddeld, geen 
doorvergiftiging (Wonen met tuin)

Stof Concentratie [mg/kg] (*  Concentratiegrens [mg/kg] Risico-index

Barium 550,14 550,00 1,00

Cadmium 2,94 3,70 0,80

Koper 104,63 54,00 1,94

Lood 247,29 210,00 1,18

Kwik 0,74 8,40 0,09

Nikkel 44,13 39,00 1,13

Zink 540,01 200,00 2,70

Kobalt 36,87 35,00 1,05

Molybdeen 1,50 88,00 0,02   

(*) Let op: op de ingevoerde concentratie is de stan-
daardbodemtypecorrectie toegepast
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Humane risico’s

Stof Blootstelling [mg/kg lg/dag] Risicogrens [mg/kg lg/dag] Risico-index

Barium 0,000591 0,011 0,05

Cadmium 2,7E-05 0,00028 0,10

Koper 0,00102 0,11 0,01

Lood 0,00121 0,0018 0,67

Kwik 8,5E-06 0,0019 0,00

Nikkel 0,000725 0,046 0,02

Zink 0,00302 0,25 0,01

Kobalt 0,00106 0,0011 0,96

Molybdeen 1,21E-05 0,006 0,00

Ecologische (mengsel) risico’s (msPAF)

Parameter Waarde

PAF Cadmium 3,03

PAF Koper 56,60

PAF Kwik 0,15

PAF Nikkel 0,00

PAF Lood 13,10

PAF Zink 41,80

msPAF (mengsel) 78,70
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Toelichting bij de resultaten
Ecologische risico’
De ecologische risico’s in de risicotoolbox 
worden berekend door de concentratie 
van stoffen in de bodem (gecorrigeerd 
naar standaardbodem) te toetsen aan 
risicogrenswaarden. Deze risicogrenswaar-
den komen overeen met de grenswaarden 
die zijn gebruikt voor de afleiding van de 
Generieke Maximale Waarden. De ecologi-
sche grenswaarden worden beleidsmatig
vastgesteld. Bij de onderbouwing van de 
grenswaarden wordt gebruik gemaakt van 
wetenschappelijk onderzoek naar de
effecten van stoffen op soorten. In deze 
onderbouwing kan er voor een aantal 
stoffen rekening worden gehouden met de 
effecten van doorvergiftiging.

Humane risico’s
In de risicotoolbox wordt de blootstelling 
van mensen aan stoffen als gevolg van 
bodemgebruik berekend met het model
CSOIL. Dit model wordt ook gebruikt voor 
de afleiding van landelijke normen (Lan-
delijke Maximale Waarden). In de

risicotoolbox wordt het model doorgere-
kend met de lokatiespecifieke bodemkwa-
liteit en bodemeigenschappen. CSOIL
berekent een levenslang gemiddelde 
blootstelling voor de gekozen bodemfunc-
tie. Aan de bodemfunctie zijn belangrijke
blootstellingsparameters gekoppeld (bij-
voorbeeld: mate van gewasconsumptie, 
blootstelling van kinderen via inname van
grond).

Landbouw risico’s
De berekeningen van de landbouwrisico’s 
worden uitgevoerd met de methoden die 
zijn gehanteerd voor de onderbouwing van
de LAC2006 waarden. In de risicotoolbox 
worden deze methoden zoveel mogelijk 
locatiespecifiek ingezet (dat wil zeggen:
rekening houdend met het lokale bodem-
type). Voor de stoffen en landbouwpro-
ducten waarvoor dit niet mogelijk is, wordt
getoetst aan de generieke LAC-waarden.

Toxische druk (msPAF)
Naast de standaard ecologische risicobe-

oordeling wordt in de risicotoolbox ook 
de toxische druk (op ecosystemen) van 
stoffen en van het mengsel van stoffen 
berekend. Net als in de standaard ecolo-
gische risicobeoordeling vormen weten-
schappelijke gegevens over de effecten 
van stoffen op soorten de basis voor deze 
berekening. Bij de bepaling van de
toxische druk wordt verder rekening ge-
houden met de lokale bodemeigenschap-
pen (organisch stof, lutum en zuurgraad) 
en met de generieke achtergrondwaarde 
(AW2000).

Let op: de berekening van toxische druk 
in de risicotoolbox is niet geschikt om het 
verspreiden van baggerspecie te toetsen.
Gebruik hiervoor het instrument TOWABO.
Toxische druk (msPAF) 

Voor aanvullende informatie over de bere-
keningen in de risicotoolbox: zie 
www.risicotoolboxbodem.nl/methoden
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Resultaten - grafisch
Ecologische risico’s
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Invoergegevens

Stof Concentratie [mg/kg]
Concentratie in  
standaardbodem [mg/kg] Type

som-PCB 0,06 0,16 P95
Barium 252,00 550,00 P95
Cadmium 1,99 2,94 P95
Koper 64,00 105,00 P95
Lood 179,50 247,00 P95
Kwik 0,57 0,74 P95
Nikkel 22,95 44,10 P95
Zink 308,00 540,00 P95
Kobalt 17,60 36,90 P95
Molybdeen 1,50 1,50 P95
Som-PAK (VROM 10) 17,95 18,00 P95
Minerale olie 114,00 326,00 P95

Bodemeigenschappen:
Organisch stof: 3,5 %
Lutum: 8,2 %
pH (CaCl2): 6
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Resultaten - grafisch - additioneel
In deze sectie worden de berekende ecologische en humane risico’s voor alle functies (beschermingsniveaus) in 3D staafdiagrammen weergegeven. 
Op deze wijze kan een indruk worden verkregen van de gevoeligheid van de uitslagen voor de gekozen functies.

Ecologische risico’s

Beschermingsniveau 
Resultaten zijn altijd inclusief doorvergiftiging (indien waarden beschikbaar)
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Resultaten - grafisch - additioneel
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Bijlage 3:  Doorontwikkeling  
meersporenbeleid aanpak  
bodemverontreiniging  
in Limburg 
Notitie van de Beleidsgroep Bodembeheer Limburg 

Vastgesteld bij vergadering van 21 oktober 2009
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1. Inleiding
Binnen de provincie Limburg wordt 
sinds midden jaren negentig het 
meersporenbeleid gehanteerd bij de 
aanpak van bodemverontreiniging. 
Ontwikkelingen in wet- en regelgeving zijn 
aanleiding om dit beleid te heroverwegen.

In deze notitie heeft de Beleidsgroep 
Bodembeheer Limburg (BBL) de 
informatie bij elkaar gebracht die 
relevant is voor de heroverweging. Op 
basis van de heroverweging komt de 
BBL tot een nieuwe invulling van het 
meersporenbeleid.  
 
De inhoud van de notitie is besproken met 
vertegenwoordigers van VROM en van alle 
Limburgse gemeenten en de Provincie 
Limburg. Vervolgens heeft de BBL de 
notitie vastgesteld in haar vergadering van 
21 oktober 2009.

Leeswijzer
In deze notitie wordt eerst de status 
van deze notitie en de reikwijdte van 
het meersporenbeleid aangegeven (par. 
2), waarna de basisfilosofie van het 
bestaande meersporenbeleid wordt 
toegelicht (par. 3) en de ervaringen met dit 
beleid worden beschreven (par. 4). 
Vervolgens worden de ontwikkelingen 
benoemd die aanleiding zijn om tot 
een heroverweging te komen (par. 
5). Daarna worden overwegingen 
ten aanzien van de invulling van het 
meersporenbeleid beschreven (par. 6) om 
vervolgens de nieuwe invulling van het 
meersporenbeleid te schetsen (par. 7). In 
de volgende paragraaf wordt aangegeven 
hoe de nieuwe invulling zich verhoudt tot 
de positieve en negatieve ervaringen met 
de toepassing van het bestaande beleid 
(par. 8). Daarna wordt kort ingegaan op 
de beleidsvisie van VROM (par. 9) en de 
resultaten van de bespreking van het 
beleid met de gemeenten en Provincie 
(par. 10). De notitie sluit af met een 
conclusie (par. 11).
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2. Status BBL - notitie  
en reikwijdte meersporenbeleid
2.1 Status BBL - notitie 

In deze notitie is het standpunt van de 
BBL beschreven. De BBL is een ambtelijke 
werkgroep. Daarmee heeft de notitie niet 
de status van beleidsregel als bedoeld 
in de Algemene wet bestuursrecht. 
Om de nieuwe invulling van het 
meersporenbeleid wel de status van 
beleidsregel te geven, dient dit conform 
de daarvoor geldende procedure door de 
bevoegde gezagen te worden vastgesteld 
en gepubliceerd. Vervolgens kan het 
meersporenbeleid als toetsingskader bij 
de aanpak van bodemverontreiniging 
worden gehanteerd.

2.2 Reikwijdte meersporenbeleid

Het meersporenbeleid vormt het 
toetsingskader voor de aanpak van 
bodemverontreinigingen die zijn ontstaan 
voor 1 januari 1987, de zogenaamde 
historische verontreinigingen. Op 
verontreinigingen die zijn ontstaan vanaf 
die datum is het zorgplichtbeginsel 
van toepassing, wat inhoudt dat de 
verontreiniging zoveel als mogelijk 
ongedaan moet worden gemaakt.

Beoordelingen op grond van het 
meersporenbeleid vinden plaats 
bij nieuwe ontwikkelingen. Op 
bodemverontreinigingen in bestaande 
situaties is het meersporenbeleid niet 
van toepassing. Voor deze situaties is in 
de Wet bodembescherming bepaald dat 
sanerende maatregelen moeten worden 
genomen indien er sprake is van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging 
waarvan is vastgesteld dat een spoedige 
sanering noodzakelijk is. Dit is een 
afzonderlijk traject.
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3. Basisfilosofie van het  
vigerende meersporenbeleid 

De uitvoering van bodembeleid gaat via 
verschillende regelingen. Die regelingen 
vinden hun basis in diverse wettelijke 
kaders, die kunnen worden ondergebracht 
in vier sporen:
1. de Wet bodembescherming;
2. de Wet ruimtelijke ordening;
3. de Woningwet;
4. het Besluit bodemkwaliteit. 

Daar waar al deze regelingen iets zeggen 
over de relatie tussen bodemkwaliteit 
en functie ligt het voor de hand dat die 
uitspraak per functie hetzelfde is: onze 
opvatting over de kwaliteit bodem die 
we geschikt vinden voor een bepaald 
gebruik wordt niet anders doordat er 
een ander wettelijk regime geldt. Het 
maakt immers niet uit of we de vereiste 
bodemkwaliteit voor een woning met 
tuin bereiken via een sanering (omdat 
er verontreiniging aanwezig is tot boven 

de Interventiewaarde)(1.), via een 
bestemmingsplanherziening (omdat het 
tot nu toe een bestemming agrarische 
doeleinden of bedrijfsdoeleinden had)(2.), 
bij het verlenen van een bouwvergunning 
(3.) of via het aanvoeren van grond (omdat 
het terrein te laag ligt)(4.).

Deze benadering kent zijn oorsprong 
in het gedachtegoed van Actief 
Bodembeheer Limburg (ABL), dat midden 
jaren negentig is ontwikkeld.

De te hanteren 
bodemkwaliteitsdoelstelling is inmiddels 
getalsmatig ingevuld door de maximale 
waarden zoals opgenomen in het 
Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en de 
Circulaire bodemsanering 2009 of de 
achtergrondgrenswaarde in combinatie 
met het aanvaardbaar risiconiveau voor 
gebieden waarvoor een bodembeheerplan 

is opgesteld (overgangsrecht Bbk).
Bij de afweging of daadwerkelijk 
sanerende maatregelen moeten 
worden genomen wordt een 
doelmatigheidsafweging gemaakt.
Deze invulling van het meersporenbeleid 
betekent dat ook voor niet-ernstige 
bodemverontreinigingen, op locaties waar 
nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, 
sanerende maatregelen nodig kunnen 
zijn. Naast de beschreven samenhang in 
bodembeleid wordt dit tevens ingegeven 
door de, ook in zijn algemeenheid 
gehanteerde ambitie, om bij nieuwe 
ontwikkelingen een duurzame situatie na 
te streven.  
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In nevenstaande figuur is het vigerende 
meersporenbeleid schematisch 
weegegeven.
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Wat de getalsmatige invulling van de 
bodemkwaliteitsdoelstelling betekent 
voor de aanwezige bodemkwaliteit wordt 
in onderstaande figuren schematisch 
weergegeven. Hierbij is als voorbeeld 
uitgegaan van de functie wonen. Voor 
het gebiedsspecifieke kader zijn de 
bodemkwaliteitsdoelstellingen van ABL 
gehanteerd, omdat op dit moment nog 
niet gewerkt wordt met lokale maximale 
waarden op grond van het Bbk.
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4.  Ervaringen met de toepassing  
van het meersporenbeleid

Het werken met het meersporenbeleid 
heeft verschillende ervaringen opgeleverd. 
Als positief wordt ervaren:
- de goede samenhang die het beleid 

aanbrengt tussen de wettelijke sporen: 
voor alle sporen worden dezelfde 
bodemkwaliteitsdoelstellingen 
gehanteerd. Dat maakt het beleid 
eenduidig en overzichtelijk waardoor 
het goed toepasbaar is;

- vanwege de logische samenhang is het 
beleid goed uit te leggen;

- de bodemkwaliteitsdoelstelling 
staat voor een duurzame 
bodemgeschiktheid; buiten diffuus 
verontreinigde gebieden zijn er bij die 
bodemkwaliteit geen risico’s, binnen 
diffuus verontreinigde gebieden is de 
bodemkwaliteit optimaal in de context 
van het gebied en zijn de risico’s 
uiteraard altijd aanvaardbaar;

- het hanteren van dezelfde 

bodemkwaliteitsdoelstelling ongeacht 
het wettelijk kader dat van toepassing 
is levert minder ‘versnippering’ aan 
bodemkwaliteiten op (geen postzegel-
verdeling);

- het meersporenbeleid brengt met 
zich mee dat niet alleen via het 
saneringsspoor, maar ook via het 
beheerspoor een kwaliteitsverbetering 
van de bodem wordt behaald en levert 
daarmee een bijdrage aan de ambitie 
die voor een gebied kan worden 
gesteld.

Als negatief wordt ervaren:
- de Woningwet bemoeilijkt de 

uitvoering van het meersporenbeleid 
omdat deze wet bepaalt dat voor 
wat betreft de bodemkwaliteit 
volksgezondheidsrisico’s 
moeten worden voorkomen. Het 
meersporenbeleid gaat uit van 

het realiseren van een duurzame 
bodemkwaliteit. Indien gehalten 
worden aangetroffen die niet hieraan 
voldoen, dienen maatregelen 
te worden getroffen om die 
bodemkwaliteit te realiseren. Dat 
betekent dat op grond van dit 
beleid ook maatregelen worden 
getroffen indien er geen sprake is 
van (onaanvaardbare) risico’s voor 
de volksgezondheid. Formeel kan dat 
niet worden verlangd op basis van de 
Woningwet. Voor gemeenten die in 
het kader van de Woningwet toetsen 
op volksgezondheidsrisico’s en niet 
op grond van het meersporenbeleid 
wordt de samenhang van het 
meersporenbeleid gefrustreerd;

- de doelmatigheidstoets is een 
instrument dat als arbitrair wordt 
ervaren;

- een aantal betrokkenen ervaart 
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het motiveren van het saneren van 
lichte verontreinigingen (waaraan 
geen onaanvaardbare risico’s 
zijn verbonden) als lastig. Is het 
milieurendement wel voldoende, 
mede in relatie tot de kosten?;

- het verschil tussen de actiewaarden 
van bestaande situaties en 
nieuwe situaties wordt door een 
aantal betrokkenen ervaren als 
moeilijk uit te leggen. Bij nieuwe 
ontwikkelingen dienen maatregelen 
te worden genomen om lichte 
verontreinigingen te saneren, terwijl 
op andere, bestaande locaties 
waar soms gehalten in de bodem 
aanwezig zijn die vele malen hoger 
zijn, wordt verkondigd dat er geen 
sprake is van risico’s en er derhalve 
geen maatregelen nodig zijn om de 
verontreiniging weg te nemen of te 
verminderen. 

In dit verband zijn de volgende 
opmerkingen ook nog relevant:
- de ervaringen met het 

meersporenbeleid hangen 

deels samen met de aanwezige 
bodemkwaliteit binnen een 
gebied. Binnen de diffuus ernstig 
verontreinigde gebieden speelt een 
aantal als negatief ervaren aspecten 
niet. Bij het saneren van gehalten 
boven de interventiewaarde spelen 
discussies over milieurendement 
minder en is het verschil tussen 
bestaande en nieuwe situaties ook 
veel kleiner. Tevens kan gemakkelijker 
op basis van de Woningwet het nemen 
van sanerende maatregelen worden 
verlangd en uitgelegd aan burgers 
en initiatiefnemers. In gebieden 
die relatief schoon zijn spelen deze 
discussies met name wel;

- over het algemeen ervaren de leden 
van de BBL dat in het merendeel 
van de situaties uiteindelijk 
geen sanerende maatregelen 
nodig zijn. Binnen de diffuus 
verontreinigde gebieden voldoet 
de bodemkwaliteit vaak aan de 
bodemkwaliteitsdoelstelling (de 
achtergrondgrenswaarde). Indien deze 
waarde wordt overschreden en voor 
overschrijdingen van de algemene 

bodemkwaliteitsdoelstellingen buiten 
diffuus verontreinigde gebieden 
leidt een afweging met behulp van 
de doelmatigheidstoets er in het 
merendeel van de gevallen toe dat 
sanerende maatregelen als niet 
doelmatig worden beschouwd;

- de demografische ontwikkelingen 
beginnen hun effect te hebben op de 
realisatiekansen van projecten. De 
krimp van de bevolking leidt er op dit 
moment al toe dat er gebieden zijn 
waar slechts één woning gebouwd kan 
worden per twee te slopen woningen. 
Dat betekent dat de exploitatieopzet 
van dergelijke projecten onder druk 
komt te staan. De verwachting is 
dat dit effect zich de komende jaren 
verder zal uitbreiden;

- de aard van het (stedelijke) gebied 
leidt ook tot andere discussies. Zo 
blijkt dat marktpartijen er binnen de 
ene gemeente meer voor over hebben 
om een locatie te kunnen ontwikkelen, 
dan in een andere gemeente. Dat 
heeft onder andere te maken met de 
schaarste aan te ontwikkelen locaties 
binnen een gebied.
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5. Aanleiding heroverweging
De laatste jaren heeft een aantal 
ontwikkelingen plaatsgevonden op het 
gebied van wet- en regelgeving dat 
aanleiding is om tot een heroverweging 
van bodembeleid te komen. Belangrijkste 
ontwikkeling en directe aanleiding 
is de inwerkingtreding van het Bbk. 
Met dit besluit wordt een nieuw kader 
geïntroduceerd voor het toepassen van 
bouwstoffen, grond en bagger. Het kent 
een andere benadering en normering dan 
de oude kaders.
De inwerkingtreding van het Bbk heeft 
ertoe geleid dat het beleid Actief 
Bodembeheer Limburg gedeeltelijk van 
rechtswege is vervallen en voor het 
overige overbodig is geworden; GS hebben 
het beleid, voor zover niet van rechtswege 
vervallen, dan ook ingetrokken voor nieuw 
op te stellen bodembeheernota’s.

De inwerkingtreding van het Bbk heeft 
tevens geleid tot een aanpassing van 
de Circulaire bodemsanering 2006 tot 
(inmiddels) de Circulaire bodemsanering 

2009. In de circulaire wordt voor de 
saneringsdoelstelling een koppeling 
gelegd met de normering van het Bbk. 
Ten aanzien van de circulaire is verder 
vermeldenswaardig dat een paragraaf 
wordt gewijd aan bodemverontreiniging 
die geen deel uitmaakt van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. Hierover 
wordt aangegeven dat het niet zo is, dat 
bij niet ernstig verontreinigde grond een 
verplichting kan worden opgelegd op 
grond van de bodemregelgeving om de 
bodem schoner te maken. De circulaire 
vervolgt met aan te geven dat er in die 
gevallen immers geen sprake is van een 
(potentieel) risico dat een dergelijke 
verplichting rechtvaardigt. In de circulaire 
is niet eerder zo expliciet een uitspraak 
gedaan over verontreinigingen die geen 
deel uitmaken van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging.

Naast nieuwe wettelijke ontwikkelingen 
hebben er ook beleidsmatig 
ontwikkelingen plaatsgevonden. In dit 

verband is van belang de brief van de 
minister van VROM van januari 2008 
waarin zij aangeeft dat er een tekort is 
aan financiële middelen. Daarom is met 
de decentrale overheden de afspraak 
gemaakt om zoveel mogelijk prioriteit te 
leggen bij de aanpak van locaties waar 
sprake is van risico’s op het gebied van 
gezondheid, ecologie en verspreiding 
van ernstige grondwaterverontreiniging. 
Binnen deze prioriteit moeten de locaties 
waar sprake is van gezondheidsrisico’s 
met voorrang worden aangepakt. De 
aanpak kan bestaan uit het nemen van 
sanerende maatregelen in de zin van 
het verminderen of wegnemen van 
(blootstelling aan of verspreiding van) 
verontreinigingen of het beheersen 
van de risico’s van blootstelling en/of 
verspreiding. 
De overige verontreinigingen moeten 
worden gesaneerd in het kader van 
ruimtelijke ontwikkelingen (het 
beheerspoor). Hiervoor zullen met name 
de marktpartijen de kosten moeten 
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dragen.
De afspraken tussen Rijk en decentrale 
overheden zijn vastgelegd in het 
convenant Bodemontwikkelingsbeleid en 
aanpak spoedlocaties, dat op 10 juli 2009 
is ondertekend.

Landelijk wordt gediscussieerd 
over de aanpak van het geval van 
bodemverontreiniging in relatie tot 
het enkel wegnemen van de spoed. 
Oorspronkelijk ging de systematiek van de 
Wbb uit van de multifunctionele sanering 
van het geval van bodemverontreiniging. 
Vervolgens is de overstap gemaakt naar 
het functiegericht saneren en met de 
wijziging van de Wbb in 2006 en de 
inwerkingtreding van het BUS zijn de 
mogelijkheden voor het uitvoeren van 
deelsaneringen enorm verruimd.
De systematiek van de huidige Wbb 
gaat wel nog steeds uit van gevallen van 
bodemverontreiniging. 
Er worden thans voorbereidingen 
getroffen voor een volgende aanpassing 
van de Wbb. Ook in dat kader wordt 
de discussie gevoerd hoe om te 
gaan met het deel van een geval van 

bodemverontreiniging dat buiten het 
spoedig te saneren deel ligt (het deel met 
gehalten lager dan Sanscrit en hoger dan 
AW 2000). Volgens de huidige systematiek 
geldt voor dat deel dat gesaneerd 
moet worden indien handelingen 
worden verricht ten gevolge waarvan 
de verontreiniging van de bodem wordt 
verminderd of verplaatst. Ten tijde van 
het schrijven van deze notitie is nog niet 
duidelijk wat de uitkomst van de discussie 
zal worden. 

Tot slot, ontwikkelingen op het vlak 
van samenhang in landelijke wet- en 
regelgeving. Ten tijde van het ontstaan 
van het meersporenbeleid was dit 
vernieuwend. Inmiddels heeft zich een 
aantal ontwikkelingen voorgedaan dat het 
meersporenbeleid ondersteunt. Genoemd 
kunnen worden:
- het overstappen van multifunctioneel 

naar functiegericht saneren, 
waarmee nadrukkelijk een verband 
werd gelegd tussen de sanering van 
een bodemverontreiniging en de 
ruimtelijke ordening;

- de Beleidsbrief bodem van 

2003 waarin werd gepleit voor 
een verdergaande koppeling 
tussen ruimtelijke ordening en 
bodemaspecten om zo duurzaam 
bodemgebruik te bevorderen. Tevens 
werd in de brief aangekondigd dat 
beleidskaders vereenvoudigd en 
consistenter zouden worden gemaakt, 
waardoor decentrale overheden meer 
ruimte krijgen voor gebiedsgerichte 
oplossingen. Ook daarbij worden 
bodemkwaliteitsambities 
geformuleerd op basis van onder 
andere de gewenste bodemkwaliteit 
vanwege het bodemgebruik;

- de afstemming van de normen voor 
hergebruik op de functie van de 
desbetreffende locatie door in het Bbk 
de toets aan de functie als een van de 
voorwaarden op te nemen. Daarmee is 
het hergebruik in samenhang met de 
ruimtelijke ordening geregeld;

- de afstemming van de normen 
voor hergebruik met de normen 
voor sanering door de opname 
van de normen van het Bbk in de 
Circulaire bodemsanering 2009. 
Hiermee wordt een optimale 
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afstemming bewerkstelligd tussen 
het hergebruikspoor en het 
saneringsspoor.

Na ruim tien jaar met het 
meersporenbeleid te hebben gewerkt, zien 
we dat met name het hergebruiksspoor 
en het saneringsspoor goed op 
elkaar zijn afgestemd. De duurzame 
bodemgeschiktheid speelt een centrale rol 
in beide sporen. 
We constateren ook dat die afstemming 
zich (nog) niet doorzet naar de Wro en 
WW.

De landelijke ontwikkelingen overziend 
kunnen er twee hoofdrichtingen 
worden onderscheiden. Enerzijds wordt 
de duurzame bodemgeschiktheid 
nagestreefd. Dat is met name verankerd in 
het hergebruiks- en saneringsspoor. 
Anderzijds zorgen de beperkte financiële 
middelen voor bodemsanering ervoor 
dat de saneringsoperatie zich met name 
richt op situaties met onaanvaardbare 
risico’s. Dit past bij het gestelde in 
de huidige circulaire dat het saneren 
van lichte verontreinigingen niet 
kan worden verplicht. Op basis van 

deze ontwikkelingen is het realiseren 
van duurzame bodemkwaliteit enkel 
mogelijk indien er sprake is van spoed, 
respectievelijk een geval van ernstige 
bodemverontreiniging.

Gelet op de verschillende richtingen 
waarin de ontwikkelingen wijzen is de 
toekomstvisie van VROM een belangrijk 
element bij de heroverweging. Met name 
haar ideeën over het afstemmen van de 
verschillende wettelijke kaders op elkaar 
en de invulling van de beleidsvrijheid die 
deze wetten bieden is van belang. Hier 
gaan we in par. 9 op in. 
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6.  Overwegingen invulling  
meersporenbeleid

6.1 Uitgangspunt is en blijft 
samenhang tussen wettelijke spo-
ren
Gelet op de eenduidigheid en 
overzichtelijkheid is en blijft het 
uitgangspunt het streven naar samenhang 
tussen de diverse wettelijke sporen waarin 
een uitspraak moet worden gedaan over 
de aanpak van bodemverontreiniging. 

6.2 Wat bepalen de verschillen-
de wettelijke sporen?
Als eerste is opnieuw gekeken naar de 
verschillende wettelijke sporen: welke 
verplichtingen leggen zij inmiddels op en 
welke beleidsvrijheid bestaat er?
- Wet bodembescherming: de wet 

maakt onderscheid in gevallen van 
ernstige bodemverontreiniging en 
overige gevallen. In de Circulaire 

bodemsanering 2009 is vastgelegd 
wanneer er sprake is van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging. 
De circulaire betreft een beleidsregel, 
waar gemotiveerd vanaf geweken kan 
worden. 
In de wet is voor gevallen van 
ernstige bodemverontreiniging 
vastgelegd in welke situaties 
gesaneerd moet worden. Indien er 
geen sprake is van een ontwikkeling 
(statische locaties) worden enkel 
maatregelen voorgeschreven indien 
er sprake is van een spoedig te 
saneren verontreiniging. Indien er 
wel sprake is van een ontwikkeling 
(dynamische locaties), dient de 
saneringsdoelstelling te worden 
gerealiseerd. Hiervoor kunnen al 
dan niet sanerende maatregelen 

noodzakelijk zijn.  
In de wet is meer in algemene 
zin vastgelegd wat de 
saneringsdoelstelling is. Deze is verder 
uitgewerkt in de circulaire. Hierin 
wordt een koppeling gelegd met de 
normen van het Bbk: het generieke en 
gebiedsspecifieke toetsingskader.  
Tevens geeft de circulaire aan dat 
geen verplichting tot het nemen 
van sanerende maatregelen kan 
worden opgelegd indien er geen 
sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging;

- Wet ruimtelijke ordening: deze 
wet kent beleidsvrijheid waar 
het gaat om de te hanteren 
bodemkwaliteitsdoelstellingen;

- Woningwet: de ten grondslag 
liggende uitgangspunten van deze 
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wet zijn veiligheid en gezondheid 
van mensen1. In de wet is geen 
getalsmatige invulling gegeven van 
de bodemkwaliteit waarboven risico’s 
voor de gezondheid van mensen 
optreden, noch van de te hanteren 
bodemkwaliteitsdoelstelling bij 
het nemen van maatregelen. Op 
dit punt heeft het bevoegde gezag 
beleidsvrijheid, met dien verstande 
dat de uitgangspunten van de wet het 
kader vormen;

- Besluit bodemkwaliteit: in het 
Bbk zijn de voorwaarden voor 
hergebruik vastgelegd. Het 
generieke toetsingskader bevat geen 
beleidsvrijheid, het gebiedsspecifieke 
toetsingskader bevat op enkele 
onderdelen wel beleidsvrijheid.

- 
6.3 Invulling bodemkwaliteits-
doelstelling

lling gegeven voor de 
bodemkwaliteitsdoelstelling. Deze 
invulling is bovendien dezelfde: de 
generieke of gebiedsspecifieke maximale 

1  Memorie van Toelichting, nr. 24 809, nr. 3

waarden. Het ligt voor de hand deze 
bodemkwaliteitsdoelstelling tevens 
te hanteren voor de andere wettelijke 
sporen.

6.4 In welke gevallen zijn sane-
rende maatregelen verplicht?

De wettelijke sporen zijn verschillend ten 
aanzien van de voorwaarden waarbij het 
verplicht is om maatregelen te nemen. In 
de Wbb en WW is daarover iets vastgelegd. 
Voor wat betreft de Wbb  moet het in ieder 
geval gaan om een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. 
De WW bepaalt dat er maatregelen nodig 
zijn indien er sprake is van risico’s voor 
de gezondheid van mensen. De WW 
geeft geen getalsmatige invulling van 
de risico’s voor de volksgezondheid. De 
Wbb kent hiervoor wel wetenschappelijk 
onderbouwde normen en rekenmodellen. 
Het ligt voor de hand om deze tevens te 
hanteren voor een beoordeling in het 
kader van de WW.

Tussenstap: invulling criterium ‘geval van 

ernstige bodemverontreiniging’
Ten behoeve van de afweging over de 
invulling van het criterium dat bepaalt 
wanneer sanerende maatregelen in 
ieder geval verplicht zijn, is het nodig 
eerst nader in te gaan op het criterium 
uit de Wbb: het geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Wat wordt 
verstaan onder een geval van ernstige 
bodemverontreiniging is niet vastgelegd 
in de wet zelf, maar in de Circulaire 
bodemsanering 2009. 
Hierin is het volgende aangegeven:
‘Er sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging indien voor 
ten minste één stof de gemiddelde 
gemeten concentratie van minimaal 
25 m3 bodemvolume in het geval 
van bodemverontreiniging, of 100 m3 
poriënverzadigd bodemvolume in het 
geval van een grondwaterverontreiniging, 
hoger is dan de interventiewaarde.  
In enkele specifieke situaties kan bij 
gehalten onder de interventiewaarden 
ook sprake zijn van een geval van 
ernstige verontreiniging. Dit geldt voor de 
zogenaamde gevoelige functies: 
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-	 moestuin/volkstuin, 
-	 plaatsen waar vluchtige 

verbindingen aanwezig zijn in het 
grondwater in combinatie met 
hoge grondwaterstanden en/of 
in de onverzadigde bodem onder 
bebouwing. 

Voor asbest geldt dat zodra er grond 
aanwezig is met gehalten aan asbest 
boven de interventiewaarde, onafhankelijk 
van het volume, er sprake is van een geval 
van ernstige verontreiniging’.

Voor de genoemde gevoelige functies 
gelden de volumecriteria niet. Dus 
ook bij een geringere hoeveelheid 
verontreinigde bodem kan in die situaties 
sprake zijn van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Dit is bevestigd 
door Bodem+.

Naast de in de circulaire beschreven 
situaties bestaat er echter nog een 
situatie waarbij sprake kan zijn van 
onaanvaardbare risico’s. Het betreft de 
situatie waarbij de interventiewaarde 
wel wordt overschreden, maar in 
minder dan 25 m3 bodemvolume. Dat 

in deze situatie sprake kan zijn van 
onaanvaardbare risico’s is het gevolg van 
de wijze waarop in het kader van de Wbb 
risico’s worden beoordeeld. Hierbij wordt 
onder andere gebruik gemaakt van een 
generieke modelberekening: Sanscrit. 
Deze modelberekening hanteert geen 
volumecriterium. Enkel de combinatie van 
(hoge) gehalten aan verontreinigingen 
in de bodem met een gevoelige 
gebruiksvorm van de betreffende locatie, 
kan leiden tot de uitkomst dat er sprake is 
van onaanvaardbare risico’s, ongeacht het 
volume aan verontreinigde bodem.  
Om enig idee te hebben welke situaties 
het kan betreffen, kan als voorbeeld 
worden genoemd de gebruiksvorm wonen 
met tuin, waarbij hoge gehalten aan lood 
(>I-waarde) of cadmium (>35 mg/kg) 
voorkomen. 

Gelet op de doelstellingen van de Wbb 
zou het zo moeten zijn, dat ook deze 
situaties op grond van de Wbb kunnen 
worden aangepakt. Of andersom 
gezegd: het zou niet zo moeten zijn 
dat er verontreinigingssituaties zijn 
die onaanvaardbare risico’s opleveren 

volgens de beoordelingssystematiek van 
de Wbb en die niet op grond van de Wbb 
gereguleerd zijn.

Om dit te regelen zou de 
verontreinigingssituatie waarbij de 
interventiewaarde wordt overschreden 
en er sprake is van onaanvaardbare 
risico’s moeten worden toegevoegd aan 
de beschrijving van het geval van ernstige 
bodemverontreiniging in de circulaire. 
Tot die tijd kunnen de bevoegde gezagen 
Wbb, in aanvulling op het gestelde in de 
huidige circulaire, in hun bodembeleid 
vastleggen dat de beschreven 
verontreinigingssituatie tevens als geval 
van ernstige bodemverontreiniging wordt 
aangemerkt. Die mogelijkheid bestaat 
omdat de circulaire een beleidsregel is. 
Van de ambtelijke zijde van de Provincie is 
aangegeven dat aan het college van GS zal 
worden geadviseerd om dit op te nemen 
in het provinciale beleidskader bodem, 
dat op dit moment wordt geactualiseerd.

Dit punt is besproken met Bodem+. 
Bodem+ onderschrijft ons standpunt. Het 
aanvullen van de beschrijving van een 
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geval van ernstige bodemverontreiniging 
in de circulaire is toegevoegd aan de lijst 
met voorgestelde aanpassingen van de 
circulaire. 

Overwegingen ten aanzien van het 
criterium waarbij sanerende maatregelen 
verplicht zijn
Het voorgaande mede in ogenschouw 
genomen, kan worden geconstateerd 
dat er geen sprake is van risico’s voor 
de volksgezondheid indien er geen 
sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. In die situaties 
zijn derhalve zowel in het kader van de 
Wbb als in het kader van de WW geen 
sanerende maatregelen vereist.
Als er wel sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging kunnen er 
risico’s voor de gezondheid van mensen 
voorkomen, maar dat is niet in alle 
situaties het geval. Omdat in die gevallen 
zowel de Wbb als de WW van toepassing 
zijn, zullen de maatregelen in het 
kader van beide sporen overeenkomen 
(indien er sprake is van risico’s voor 
de gezondheid van mensen), of de 
maatregelen op grond van de Wbb zullen 

bepalend zijn (indien er geen sprake is van 
risico’s voor de gezondheid van mensen).
De Wro kent beleidsvrijheid op dit punt, 
wat betekent dat het mogelijk is dat 
aangesloten wordt bij de benadering van 
de Wbb en WW. 
Bij hergebruik van grond is er geen sprake 
van een situatie waarbij sanerende 
maatregelen moeten worden genomen; 
het gaat enkel om het toepassen van 
grond. Daarvoor geldt altijd het generieke 
of gebiedsspecifieke toetsingskader.
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7. Nieuwe invulling meersporenbeleid
Uitgangspunt voor de 
bodemkwaliteitsdoelstelling is en 
blijft voor alle sporen de duurzame 
bodemgeschiktheid, getalsmatig ingevuld 
door de maximale waarden.

Het realiseren van deze bodemkwaliteit 
wordt niet in alle gevallen verplicht 
gesteld. Gelet op de benadering van de 
Wbb en de WW wordt ervoor gekozen 
om deze lijn door te trekken naar de 
Wro. Dat betekent dat enkel indien er 
sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging sanerende 
maatregelen noodzakelijk zijn. Andersom 
gezegd, zolang er geen sprake is van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging 
zijn sanerende maatregelen niet 
noodzakelijk. 

Opgemerkt wordt dat met deze 
invulling de minimaal vereiste aanpak 
wordt vastgelegd. Dat neemt niet weg 
dat ook voor situaties waarbij geen 
sprake is van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging gekozen kan 
worden voor het realiseren van de 
duurzame bodemkwaliteit. 
Dit zal afhankelijk zijn van de (ruimte voor 
de) ambitie van de betrokken partijen 
om een duurzame bodemkwaliteit te 
realiseren.  

De beschreven invulling van het 
meersporenbeleid is schematisch in 
onderstaande figuur weergegeven.

Bij deze invulling van het 
meersporenbeleid zit de samenhang 
in enerzijds de uniforme keuze voor 
situaties waarbij sanerende maatregelen 
worden verlangd (geval van ernstige 
bodemverontreiniging), en anderzijds 
de uniforme norm die wordt gehanteerd 
indien sanerende maatregelen nodig zijn. 

Bij hergebruik van grond is het nemen van 
sanerende maatregelen niet aan de orde. 
Bij hergebruik geldt altijd dat voldaan 
moet worden aan het Bbk. Dat betekent 
dat er situaties kunnen zijn waarbij 
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volgens de Wbb, Wro en WW de aanwezige 
bodemkwaliteit aanvaardbaar wordt 
geacht, en vervolgens bij het toepassen 
van grond van elders strengere eisen 
worden gesteld aan de kwaliteit van die 
grond. 
Argument voor dit verschil kan zijn dat bij 
hergebruik de grond al ‘op de schop’ is 
genomen, terwijl het in de andere kaders 
gaat om het bepalen wanneer de schop 
de grond in moet teneinde sanerende 
maatregelen te treffen. 

In onderstaande figuren is schematisch 
weergegeven wat deze invulling betekent 
voor de aanwezige bodemkwaliteit. Hierbij 
wordt voor de overzichtelijkheid een geval 
van ernstige bodemverontreiniging even 
gelijk gesteld met een overschrijding van 
de I-waarde. 
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8.  Nieuwe invulling in relatie tot  
 bestaande invulling meersporenbeleid

De nieuwe invulling komt tegemoet aan 
een aantal punten van de bestaande 
invulling van het meersporenbeleid dat 
als negatief werd ervaren. Het betreft de 
volgende zaken:
-	 bij deze invulling is de aanpak via de 

WW gelijk aan de aanpak op basis van 
de Wbb en Wro;

-	 de als arbitrair ervaren 
doelmatigheidstoets maakt 
grotendeels geen deel meer 
uit van deze invulling van het 
meersporenbeleid. Voor de niet 
diffuus verontreinigde gebieden 
bestaat deze toets op dit moment 
voor de doelmatigheidsafweging bij 
lichte overschrijdingen van de MWW. 
Deze afweging is niet langer aan de 
orde bij de onderhavige benadering.  
Voor de diffuus verontreinigde 
gebieden die niet ernstig 
verontreinigd zijn wordt de afweging 

ook verlaten. Indien er sprake 
is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging dienen 
maatregelen te worden getroffen. 
De doelmatigheidstoets kan mogelijk 
wel nog van belang zijn voor 
situaties binnen de diffuus ernstige 
verontreinigde gebieden. Dit dient 
nader besproken te worden;

-	 discussies over het milieurendement 
van saneringen van lichte 
verontreinigingen spelen niet meer;

-	 het verschil tussen gehalten waarbij 
in bestaande en nieuwe situaties 
sanerende maatregelen worden 
verlangd wordt kleiner. 
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Daar staat tegenover dat een aantal 
aspecten dat als positief werd ervaren van 
het meersporenbeleid met de alternatieve 
invulling wijzigt. Het betreft de volgende 
punten:
-	 anders dan bij het vigerende 

meersporenbeleid wordt bij nieuwe 
situaties niet altijd dezelfde 
bodemkwaliteit per functie 
gerealiseerd.  

Oorzaak hiervan is gelegen in de 
beschreven benadering van de 
Wbb en WW om enkel sanerende 
maatregelen te verlangen indien 
er sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging, 
respectievelijk indien er sprake is 

van risico’s voor de volksgezondheid. 
De bodemregelgeving en -normering 
werken zodoende met een 
bandbreedte; de actiewaarde is een 
andere dan de saneringsdoelstelling. 
Dat heeft tot gevolg dat voor 
gehalten die liggen tussen de 
saneringsdoelstelling en de 
actiewaarde, zoals in het voorbeeld, 
geen sanerende maatregelen kunnen 

worden verlangd. De aanwezige 
bodemkwaliteit wordt dan aanvaard.    
De benadering van deze twee 
wettelijke sporen en de samenhang 
die we steeds voorop stellen, bepaalt 
tevens de invulling van het Wro-
spoor;

-	 verschil met het vigerende 
meersporenbeleid is dat 
op grond van dat beleid de 
duurzame bodemkwaliteit tevens 
de actiewaarde is, terwijl bij 
de onderhavige invulling de 
actie’waarde’ bij het geval van 
ernstige bodemverontreiniging ligt. 
Dat betekent dat de ambitie van het 
beleid naar beneden wordt bijgesteld; 

-	 volgens de alternatieve 
invulling wordt een 
bodemkwaliteitsverbetering via het 
beheerspoor niet verplicht gesteld.

Bovenbeschreven punten zijn inherent 
aan de keuzes die ten grondslag 
hebben gelegen aan de inhoud van 
wet- en regelgeving op dit moment en 
die daarmee de landelijke systematiek 
bepalen. Hier kunnen decentrale 
overheden geen andere invulling aan 
geven. Dat verhindert niet dat de nieuwe 
invulling van het meersporenbeleid een 
goed toepasbaar toetsingskader vormt 
voor de aanpak van bodemverontreiniging. 
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9. Beleidsvisie VROM
De toekomstvisie van VROM ten aanzien 
van het afstemmen van de verschillende 
wettelijke kaders op elkaar en de 
invulling van de beleidsvrijheid die deze 
wetten bieden is een belangrijk element 
bij de heroverweging van de invulling 
van het meersporenbeleid. Hierover 
heeft op 2 september 2009 een gesprek 
plaatsgevonden tussen een aantal leden 
van de BBL en vertegenwoordigers van 
Bodem+. Uit dat overleg is het volgende 
gebleken. 

Bodem+ onderschrijft het belang van het 
aanbrengen van samenhang tussen de 
diverse wettelijke sporen. Tevens is zij het 
eens met het hanteren van de duurzame 
bodemgeschiktheid als uitgangspunt voor 
de bodemkwaliteitsdoelstelling voor alle 
sporen. 
Ten aanzien van de rol van de duurzame 
bodemgeschiktheid in het kader van 
de Wro en WW geeft zij aan dat er 
bij het Rijk geen ontwikkelingen zijn 
waarbij invulling wordt gegeven aan de 

bodemkwaliteitsdoelstellingen in het 
kader van beide wetten. Ook zijn er geen 
voornemens om de huidige benadering 
van de WW op grond van risico’s voor de 
volksgezondheid aan te passen. 

Van de zijde van Bodem+ is aangegeven 
dat op basis van de huidige 
inzichten de nieuwe invulling van het 
meersporenbeleid past in het Rijksbeleid 
voor de komende jaren. 
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10.  Overleg met gemeenten  
en Provincie Limburg

Tussen 29 september en 14 oktober 
2009 heeft de BBL in een vijftal regio-
overleggen de doorontwikkeling van 
het meersporenbeleid besproken met 
ambtelijke vertegenwoordigers van alle 
Limburgse gemeenten en de Provincie 
Limburg. In deze paragraaf wordt het 
resultaat van die overleggen beknopt 
weergegeven.   

De vertegenwoordigers van gemeenten en 
Provincie onderschrijven het belang van 
samenhang tussen de diverse wettelijke 
sporen. Zij herkennen de beschreven 
positieve en negatieve ervaringen 
met het toepassen van het bestaande 
meersporenbeleid. Vooral de beperking 
die de WW met zich meebrengt waar 
het gaat om het kunnen verlangen van 
sanerende maatregelen, wordt ervaren 
als hinderlijk bij het toepassen van het 
bestaande meersporenbeleid.

Zij komen, samen met de BBL, tot de 
conclusie dat de inhoud van wet- en 
regelgeving op dit moment leidt tot de 
beschreven nieuwe invulling van het 
meersporenbeleid. Voor deze nieuwe 
invulling bestaat ambtelijk dan ook breed 
draagvlak bij de gemeenten en Provincie. 

In een aantal overleggen kwam naar 
voren dat de wens nog steeds bestaat om 
bij nieuwe ontwikkelingen de duurzame 
bodemkwaliteit te realiseren, ook indien 
er geen sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging. Dit heeft 
te maken met het gegeven dat bij nieuwe 
ontwikkelingen in zijn algemeenheid 
duurzaamheid wordt nagestreefd, zo ook 
voor het aspect bodem. 
In gebieden waar nauwelijks sprake is 
van bodemverontreiniging komt die wens 
bovendien voort uit de ambitie om de 
aanwezige ‘grijze vlekken’ in dit ‘witte 

gebied’ op enig moment te saneren. De 
realisatie van een nieuwe ontwikkeling is 
daar natuurlijk een uitstekend moment 
voor. Met het nieuwe beleid kan dit alleen 
voor locaties waar sprake is van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging 
en voor het overige op basis van 
vrijwilligheid. 
De vertegenwoordigers van de betreffende 
gemeenten kunnen zich desalniettemin 
vinden in de voorgestelde beleidslijn 
gelet op de ontwikkelingen in wet- en 
regelgeving. 

Tot slot, ten behoeve van de 
uitvoeringspraktijk bestaat bij de 
gemeenten de behoefte om bij benadering 
inzicht te krijgen in de situaties waar bij 
overschrijding van de interventiewaarde in 
minder dan 25 m3 grond sprake is van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging. 
Daartoe zal de BBL een tabel generen 
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waarin voor het standaardstoffenpakket 
de gehalten worden opgenomen 
waarboven op basis van Sanscrit sprake is 
van onaanvaardbare risico’s.

Voor het overige is het besprokene in de 
regio-overleggen op relevante onderdelen 
meegenomen in de onderhavige notitie.    
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11.  Conclusie
Ontwikkelingen in wet- en regelgeving 
leiden tot een nieuwe invulling van het 
meersporenbeleid. 

Met deze nieuwe invulling behoort een 
aantal als negatief ervaren aspecten 
van de bestaande invulling van het 
meersporenbeleid tot het verleden. De 
nieuwe invulling leidt echter tevens tot 
een wijziging van een aantal aspecten 
dat bij de bestaande invulling van het 
meersporenbeleid als positief werd 
ervaren. Desalniettemin is de BBL van 
mening dat de nieuwe invulling van het 
meersporenbeleid een goed toepasbaar 
toetsingskader vormt voor de aanpak van 
bodemverontreiniging. 

Op basis van de huidige inzichten heeft 
Bodem+ aangegeven dat de nieuwe 
invulling van het meersporenbeleid past 
in het Rijksbeleid voor de komende jaren. 
Uit de overleggen met de gemeenten 
en Provincie Limburg blijkt dat er breed 
draagvlak bestaat voor de nieuwe 

invulling. Daarmee bestaat zowel met 
het Rijk als met de regio ambtelijke 
overeenstemming over de invulling van 
het meersporenbeleid.

De BBL beveelt de bevoegde gezagen 
Wbb, Wro, WW en Bbk aan om de nieuwe 
invulling van het meersporenbeleid op te 
nemen in hun bodembeleid. 
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Bijlage 4:  Bodemkwaliteitskaart (BKK)

1.       De bodemfunctieklasse kaart
2.       De ontgravingskaart bovengrond
3.       De ontgravingskaart ondergrond
4.       De toepassingskaart bovengrond
5.       De toepassingskaart ondergrond
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1. De bodemfunctieklasse kaart
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2. De ontgravingskaart bovengrond
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3. De ontgravingskaart ondergrond
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4. De toepassingskaart bovengrond
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5. De toepassingskaart ondergrond
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
De gemeenten in Regio Limburg Noord willen voor het Besluit bodemkwaliteit gezamenlijk 
beleid opstellen. Om aan dit beleid invulling te geven, hebben de gemeenten  
Sweco Nederland B.V. opdracht gegeven een regionale bodemfunctieklassenkaart (BFK), 
een bodemkwaliteitskaart (BKK) en een Nota bodembeheer op te stellen. Bijlage 1 geeft de 
regionale ligging weer van de gemeenten die deel uitmaken van Regio Limburg Noord. In 
voorliggend rapport worden de regionale bodemfunctieklassenkaart en de bodemkwaliteits-
kaart gepresenteerd en wordt de wijze waarop deze kaarten tot stand zijn gekomen, 
toegelicht. De Nota bodembeheer waarin het generieke en gebiedsspecifieke beleid nader 
is uitgewerkt, is in een separaat rapport opgenomen. 
 
1.2 Kwaliteitsborging en onafhankelijkheid 
Sweco wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften, doel-
stellingen en eisen van haar opdrachtgevers voldoen. Ondanks het feit dat  
Sweco Nederland B.V. bij de uitvoering van deze werkzaamheden aansluit bij landelijke 
kwaliteitsrichtlijnen en regelgeving, is het niet mogelijk om garanties af te geven ten aanzien 
van een eventueel beschreven verontreinigingssituatie. Sweco Nederland B.V. accepteert 
dan ook geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdracht-
gever of derden naar aanleiding van het door Sweco Nederland B.V. opgestelde 
bodemkwaliteitskaart nemen. 
 
Sweco Nederland B.V. verklaart hierbij dat zij, de NV waar Sweco Nederland B.V. deel van 
uitmaakt en haar onderaannemers, geen belang hebben bij de uitkomsten van de bodem-
kwaliteitskaart. Het onderzoek is derhalve volgens de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit 
onafhankelijk uitgevoerd. 
 
 

2 Regionale bodemfunctieklassenkaart 

2.1 Inleiding 
Het Besluit bodemkwaliteit schrijft voor dat gemeenten een bodemfunctieklassenkaart 
vaststellen waarop de functies van de bodem (wonen en industrie) zijn weergegeven. Deze 
bodemfunctiekaart is een noodzakelijk instrument voor duurzaam bodembeheer. Als er 
geen bodemfunctieklassenkaart is opgesteld, kan binnen het generieke toetsingskader 
alleen grond worden toegepast die voldoet aan de achtergrondwaarden (AW2000). 
 
2.2 Werkwijze 
De werkwijze die is gevolgd bij het opstellen van de bodemfunctieklassenkaart staat 
vermeld in bijlage J, behorende bij artikel 4.9.2 van de Regeling bodemkwaliteit. Hieronder 
wordt de werkwijze nader toegelicht. 
 
De bodemfunctieklassenkaart geeft de ligging aan van:  

• gebieden met de bodemfunctieklasse wonen; 

• gebieden met de bodemfunctieklasse industrie; 

• overige gebieden. 
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Uitgangspunt van de wijze van indeling is dat de bodemfunctieklasse die wordt toegekend 
aan een gebied, overeenkomt met de gevoeligste bodemfunctie(klasse) binnen het 
betreffende gebied. De gevoeligheid van de bodemfunctieklassen en bodemfuncties ten 
opzichte van elkaar is in toenemende gevoeligheid: 
 
Industrie  Wonen  Landbouw/Natuur 

industrie  wonen met tuin  moestuinen en volkstuinen 
infrastructuur → plaatsen waar kinderen spelen → natuur 
bebouwing  groen met natuurwaarden  landbouw 
(openbaar) groen     

 
Onder de functieklassen staan de bodemgebruiksvormen aangegeven die tot de 
betreffende functieklasse behoren. Om de bodemfunctieklassenkaart praktisch hanteerbaar 
te houden en om te veel versnippering te voorkomen, dient deze globaal van opzet te zijn. 
Dit betekent dat kleine oppervlakken met afwijkende functies (bijvoorbeeld bedrijfswoningen 
op een industrieterrein) niet apart worden onderscheiden. 
 
Bij het opstellen van de bodemfunctieklassenkaart is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

• de eerder vastgestelde bodemfunctieklassenkaarten; 

• toekomstige bestemmingsplannen die nog niet zijn meegenomen op de eerder vast-
gestelde bodemfunctieklassenkaarten. Op die manier is bij het opstellen van de bodem-
functieklassenkaart ook rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen. De 
aanvullingen op de bestaande bodemfunctieklassenkaarten zijn aangeleverd door de 
gemeenten. 

 
2.3 Bodemfunctieklassenkaart 
De bodemfunctieklassenkaart is opgenomen in bijlage 2. De bodemfunctieklassen Wonen 
en Industrie zijn met respectievelijk geel en paars op de kaart aangegeven. Zoals vermeld 
op de kaart, hebben de verharde wegen en spoorwegen de functieklasse Industrie. 
Vanwege het schaalniveau van de kaart zijn deze niet als zodanig weergegeven. 
 
 

3 Regionale bodemkwaliteitskaart 

3.1 Algemeen 
In paragraaf 3.2 worden de randvoorwaarden besproken die bij het opstellen van de bodem-
kwaliteitskaart zijn gehanteerd. In paragraaf 3.3 komt de gevolgde werkwijze bij het 
opstellen van de bodemkwaliteitskaart aan de orde. In paragraaf 3.4 wordt de bodem-
kwaliteitskaart gepresenteerd. 
 
3.2 Randvoorwaarden 
 
3.2.1 Algemeen 
Voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart is in de Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten 
(VROM en V&W, d.d. 3 september 2007) en het Wijzigingsblad (d.d. 1 januari 2016) bij de 
’Richtlijn bodemkwaliteitskaarten versie 3 september 2007’ een aantal randvoorwaarden 
opgenomen waaraan de kaart moet voldoen. Aspecten waarover de bodemkwaliteitskaart 
minimaal duidelijkheid moet verschaffen, worden in de Richtlijn vermeld. Deze zijn:  

• het (deel van het) beheergebied waarvoor een bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld; 

• de diepte en het aantal te onderscheiden dieptetrajecten waarover de uiteindelijke 
bodemkwaliteitskaart een uitspraak doet; 
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• de stoffen die in de bodemkwaliteitskaart zijn opgenomen; 

• het deel van het beheergebied (onder andere de verdachte locaties) waarvoor de 
bodemkwaliteitskaart niet geldig is (indien van toepassing); 

• de lintvormige diffuus belaste deelgebieden die worden onderscheiden (indien van 
toepassing); 

• de onderscheidende kenmerken op basis waarvan de bodemkwaliteitszones worden 
gedefinieerd; 

• de kwaliteitseisen waaraan een bodemkwaliteitszone moet voldoen om te kunnen 
worden vastgesteld; 

• de statistische kengetallen op basis waarvan de bodemkwaliteitszones worden 
gekarakteriseerd. 

 
De eerste vijf aspecten worden in deze paragraaf besproken, de overige aspecten komen in 
de paragraaf 3.3 aan de orde. 
 
3.2.2 Definitie beheergebied 
Het beheergebied1 waarvoor de bodemkwaliteitskaart is opgesteld, betreft Regio Limburg 
Noord. Deze regio omvat de volgende gemeenten: 

• Mook en Middelaar; 

• Gennep; 

• Bergen; 

• Venray; 

• Horst aan de Maas; 

• Venlo; 

• Peel en Maas; 

• Beesel; 

• Weert; 

• Nederweert; 

• Leudal; 

• Roermond; 

• Maasgouw; 

• Roerdalen; 

• Echt-Susteren. 
 
3.2.3 Dieptetraject 
De bodemkwaliteitskaart heeft betrekking op de volgende dieptetrajecten: 

• bovengrond: traject 0,0 - 0,5 m -maaiveld (mv); 

• ondergrond: traject 0,5 - 2,0 m -mv. 
 
3.2.4 Gemeente Venlo, gemeente Nederweert, deelgebied Ooijen -Wanssum en 

Roerdelta (Roermond) 
De gemeenten Venlo en Nederweert hebben recentelijk een nieuwe bodemkwaliteitskaart 
vastgesteld. Om die reden zijn de vigerende2 bodemkwaliteitskaarten van deze gemeenten 
ongewijzigd opgenomen in de regionale bodemkwaliteitskaart. Dit geldt ook voor het 
projectgebied Ooijen-Wanssum (zie figuur 3.1) waarvoor een projectspecifieke bodem-
kwaliteitskaart is opgesteld. Voor deze gemeenten respectievelijk het projectgebied geldt 
dat de actuele bodemkwaliteitskaart ten tijde van het grondverzet als Bbk-bewijsmiddel 
moet worden gehanteerd. 
  

                                                      
1 het beheergebied heeft betrekking op het grondgebied waarvoor de genoemde gemeenten bevoegd zijn in het 

kader van het Besluit bodemkwaliteit 
2 peildatum 1 augustus 2018 
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Figuur 3.1 Projectgebied Ooijen-Wanssum 

 
Met betrekking tot de Roerdelta, heeft de gemeente Roermond bij de totstandkoming van de 
vorige bodemkwaliteitskaart lokale maximale waarden (LMW’s) vastgesteld 
(gebiedsspecifiek beleid). Deze bodemkwaliteitszone is ongewijzigd opgenomen in de 
onderhavige regionale bodemkwaliteitskaart. Momenteel vindt herinrichting van het gebied 
plaats in twee fasen. Hierbij is sprake van veel grondverzet, waaronder het aanbrengen 
leeflagen. Fase 1  is nagenoeg gereed, fase 2 wordt opgestart. Na afronding van fase 2 
wordt geëvalueerd of aanpassing van het gebiedsspecifieke beleid gewenst is. 
 
3.2.5 Diffuus verontreinigde waterbodem en arseengebieden 
De beekdalen van de Niers, de Roer en de Tungelroyse Beek zijn diffuus verontreinigd door 
(vroegere) meandering van deze beken. Vanwege de mogelijk afwijkende bodemkwaliteit 
zijn deze beekdalen als aandachtsgebied aangegeven op de kaart met arseen kansrijke 
gebieden. Hetzelfde geldt voor de arseengebieden waar door natuurlijke bodemprocessen 
sprake kan zijn van verhoogde arseengehalten. Ook deze gebieden zijn in bijlage 3  als 
aandachtsgebieden op de verschillende kaartlagen vermeld. 
 
Waterbodems van watergangen in beheer van Waterschap Limburg of Rijkswaterstaat en 
de uiterwaarden van de Maas (in beheer van Rijkswaterstaat) maken geen deel uit van de 
bodemkwaliteitskaart omdat hiervoor Rijkswaterstaat en het Waterschap Limburg bevoegd 
gezag Besluit bodemkwaliteit zijn. Binnen de uiterwaarden komen zogenaamde drogere 
oevergebieden voor, die niet worden overstroomt door de Maas. Daarom zijn in deze 
gebieden de gemeenten wél bevoegd gezag Besluit bodemkwaliteit. 
 
De watergangen in beheer van Waterschap Limburg staan aangegeven op de legger. De 
watergangen in beheer van Rijkswaterstaat en de uiterwaarden van de Maas staan vermeld 
op de kaarten van de Waterregeling. Opgemerkt wordt dat de (toekomstige) kaarten en 
leggers leidend zijn en niet de bodemkwaliteitskaart. 
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3.2.6 Te beschouwen stoffen 
Voor deze bodemkwaliteitskaart wordt uitgegaan van het basispakket uit de NEN 5740, 
aangevuld met de stoffen arseen en chroom die ook in verhoogde gehalten in de bodem 
van het beheergebied kunnen voorkomen: 

• metalen (arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel 
en zink); 

• PAK’s (10 van VROM); 

• minerale olie; 

• polychloorbifenylen (PCB’s); 

• cyanide (Roerdelta); 

• bestrijdingsmiddelen (plangebied Ooijen-Wanssum). 
 
3.2.7 Uit te sluiten gebieden 
De onderhavige bodemkwaliteitskaart moet een representatief beeld geven van de diffuse 
bodemkwaliteit van het plangebied.  
 
De uitgesloten gebieden zijn voor zover mogelijk als niet-gezoneerd op de BKK 
aangegeven. Dat betekent dat voor deze gebieden de BKK niet gebruikt kan worden als 
milieuhygiënische verklaring in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. In deze gebieden 
dient een ander bewijsmiddel (bijvoorbeeld een partijkeuring) te worden uitgevoerd om de 
milieuhygiënische kwaliteit van de grond vast te stellen. Dit geldt ook voor de uiterwaarden3 
van de Maas die, zoals boven aangegeven, geen deel uitmaken van de 
bodemkwaliteitskaart. 
 
In enkele grindgaten in de gemeente Maasgouw komen grote hoeveelheden mijnsteen in de 
(water)bodem voor. In de Regeling bodemkwaliteit zijn de betreffende gebieden (zie bijlage 
4) aangewezen. Mijnsteen mag uitsluitend in deze gebieden worden toegepast. Voorkomen 
wordt daardoor dat mijnsteen buiten de aangewezen gebieden in Limburg op of in de 
(water)bodem wordt toegepast. De mijnsteengebieden maken geen deel uit van de 
bodemkwaliteitskaart. 
 
Behalve bovengenoemde gebieden, zijn ook de verdachte locaties uitgesloten van de 
bodemkwaliteitskaart (bijvoorbeeld): 

• gemeente Venlo: onder andere de locaties industrieterrein Spikweien,  
BBP Weselseweg, R.R.P. Herongerber, Venlo Centrum Zuid, NS-emplacement Venlo/ 
Venlo zuid; 

• gemeente Venray: vliegbasis ‘De Peel’; 

• gemeente Weert:  

 Akzo; 

 Spoorwegenemplacement; 

 Tungelerwallen; 

 MOB-complex; 

• gemeente Roermond: Solvaygebied; 

• gemeente Echt-Susteren: Industrieterrein De Loop; 
  

                                                      
3 exclusief de drogere oevergebieden 
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• gemeente Nederweert: 

 provinciale wegen, inclusief de onverharde wegbermen (andere beheerorganisatie); 

 locaties met of die verdacht zijn voor een sterk bodemverontreiniging: 

− waarneembare en niet waarneembare zinkaswegen (inclusief de onverharde 
wegbermen); 

− met puin verharde wegen (inclusief de onverharde wegbermen); 

− erven in het buitengebied; 

− voormalige bedrijfsterrein glasverwerkingsbedrijf bij Roeven; 

− de gemeentewerf; 

 (voormalige) stortplaatsen (specifiek voor wat betreft de ontgravingskaart); 

 gesaneerde locaties in het kader van de Wet bodembescherming (specifiek voor wat 
betreft de ontgravingskaart); 

 de veen- en natuurgebieden De Baanen, De Zoom, ’t Kruis, Groote Moost en  
Groote Peel (met uitzondering van de hierin gelegen zandgebiedjes); 

 de waterbodems en het grondwater; 

• gemeente Roerdalen: 

 tracé van de IJzeren Rijn; 

 Akzo-terrein te Herkenbosch. 
 
Bovengenoemde lijst is niet uitputtend. Vanwege de vaak beperkte omvang zijn niet alle 
bovengenoemde locaties specifiek op kaart aangegeven. Uit vooronderzoek moet blijken of 
de bodemkwaliteitskaart een representatief beeld geeft van de bodemkwaliteit ter plaatse. 
 

3.3 Bepaling bodemkwaliteit 
 
3.3.1 Algemeen 
De gevolgde procedure bij het maken van de bodemkwaliteitskaart is conform hoofdstuk 1 
(Opstellen van bodemkwaliteitskaarten voor de landbodem) van de Richtlijn 
Bodemkwaliteitskaarten (VROM en V&W, 2007) en het Wijzigingsblad d.d. 1 januari 2016.  
 
De werkzaamheden met betrekking tot het maken van de bodemkwaliteitskaart kunnen als 
volgt worden ingedeeld: 
1. het indelen van het gebied in deelgebieden; 
2. gegevensverzameling en gegevensverwerking; 
3. evaluatie gebiedsindeling; 
4. vaststellen van de bodemkwaliteitszones; 
5. het opstellen van de bodemkwaliteitskaart. 
 
Onderstaand worden per stap de uitgevoerde werkzaamheden beschreven. 
 
3.3.2 Indeling plangebied in deelgebieden 
In deze stap wordt het gebied waar de bodemkwaliteitskaart voor wordt opgesteld, 
ingedeeld in deelgebieden. Binnen een deelgebied wordt een vergelijkbare milieu-
hygiënische bodemkwaliteit verwacht. 
 
Voor de indeling van de deelgebieden zijn de bodemkwaliteitszones van de vorige 
bodemkwaliteitskaarten van de deelnemende gemeenten als uitgangspunt genomen4.  
In paragraaf 3.3.4 worden deze gevalideerd. Tabel 3.1 geeft de resulterende deelgebieden. 
In de tabel zijn per deelgebied de betreffende bodemkwaliteitszones van de vorige bodem-
kwaliteitskaarten aangegeven. De deelgebieden zijn op kaart aangegeven in bijlage 5.  

                                                      
4 de indeling in deelgebieden van de eerder vastgestelde bodemkwaliteitskaarten is gebaseerd op 

onderscheidende kenmerken (bodemopbouw, gebruikshistorie, ontwikkeling wijken of gebieden, e.d.).  
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Gemeente Horst a/d Maas heeft geen eerder vastgestelde bodemkwaliteitskaart. De voor 
de bodemkwaliteitskaart benodigde meetgegevens zijn door middel van aanvullende 
boringen en analyses verzameld5. Hierbij is onderscheid gemaakt in de volgende deel-
gebieden: bovengrond in de bebouwde kom, bovengrond buiten de bebouwde kom, 
ondergrond (binnen en buiten de bebouwde kom). Uit de gebiedsindeling van omliggende 
gemeenten blijkt dat de bebouwde kom en boven-/ondergrond de enige relevante 
onderscheidende kenmerken zijn voor de indeling in deelgebieden.  
 
Uit de meetgegevens blijkt dat zowel de bovengrond (zowel binnen als buiten de bebouwde 
kom) als de ondergrond worden ingedeeld in de klasse Landbouw/Natuur.  
 

Tabel 3.1 Indeling in deelgebieden nieuwe bodemkwaliteitskaart ten opzichte van de oude  

bodemkwaliteitskaart 

Deelgebieden Aanwezige bodemkwaliteitszone van de vorige bodemkwaliteitskaarten   

nieuwe bodemkwaliteitskaart Maas&Roer Bergen, 
Gennep, 
Mook & 

Middelaar, 

Echt- 
Susteren 

Horst 
a/d 

Maas 5) 

Peel & 
Maas 

Roerdalen Venray Weert 

Bovengrond         
Landbouw/Natuur X X X X X X X X 
Wonen Roermond1)  X        
Wonen Weert 4)        X 
Wonen Overige gemeenten   X  X  X  
Industrie Roermond, Beesel 2) X        
Industrie Peel&Maas     X    
Roerdelta 6) X        
Niet gezoneerd Peel&Maas  
(deelgebied H) 3) 

    X    

Ondergrond         
Landbouw/Natuur  X X X X X X X X 
Wonen Weert        X 
Wonen Roermond Binnenstad X        
Industrie Roermond Havengebied X        

1) betreft de deelgebied ’Roermond Binnenstad’  
2) betreft de volgende deelgebieden: 

• Roermond Havengebied 

• Roermond, Beesel Bedrijven voor 1970 

• Overige bedrijven en industrie 

3) betreft deelgebied H (Bosbeek en De Berckt) met van nature verhoogde arseengehalten. 
4) op basis van berekeningen van de door Weert aangeleverde  bodemrapporten heeft een wijziging 

van bodemkwaliteitsklassen plaats gevonden (ten opzichte van de eerdere vastgestelde bkk).  
5) indeling op basis van veld- en laboratoriumonderzoek dat in het kader van het opstellen van de 

regionale bodemkwaliteitskaart is uitgevoerd. 
6) voor dit gebied geldt gebiedsspecifiek beleid met lokale maximale waarden (zowel bovengrond als 

ondergrond). 

 
De deelgebieden Landbouw/Natuur bestaan uit de gezamenlijke zones Landbouw/Natuur 
van de vorige bodemkwaliteitskaarten. Dit geldt zowel voor de bovengrond als voor de 
ondergrond. Bij de indeling in de deelgebieden Wonen zijn de ‘grotere’ steden (Roermond 
en Weert) als separaat deelgebied aangemerkt, omdat de bodemkwaliteit mogelijk afwijkt 
van het deelgebied Wonen van de overige gemeenten (Wonen overige gemeenten). De 
deelgebieden Industrie komen overeen met de zones op de vorige bodemkwaliteitskaart, 
met uitzondering van deelgebied H in gemeente Peel & Maas (arseengebied) die op de 
nieuwe bodemkwaliteitskaart als niet-gezoneerd wordt aangemerkt.  

                                                      
5 de resultaten zijn vastgelegd in de notitie ‘Bodemonderzoek i.k.v. integratie Horst a/d Maas in de regionale 

bodemkwaliteitskaart Noord- en Midden-Limburg’, Sweco Nederland B.V., 24 oktober 2016, referentienummer 

SWNL0194058. 
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3.3.3 Gegevensverzameling en gegevensverwerking 
 
3.3.3.1 Gegevensverzameling 
In deze stap zijn de analysegegevens die van het beheergebied beschikbaar zijn, 
verzameld en geschikt gemaakt voor verwerking tot een bodemkwaliteitskaart. De analyses 
zijn afkomstig van de bodemonderzoeken die in het verleden in het beheergebied zijn 
uitgevoerd. Hiertoe zijn door de individuele gemeenten XML-exportbestanden aangeleverd 
uit hun bodeminformatiesysteem (BIS). Deze bestanden bevatten de meetgegevens van 
alle ingevoerde bodemonderzoeken. De gegevens zijn samengevoegd in één databestand. 
Dit bestand bevat onder andere de volgende informatie: 

• X-, Y-coördinaten van de boring/waarneming; 

• (meng)monsternaam; 

• monstertraject; 

• gehalten (metalen, PAK, minerale olie, PCB’s). 
 
Bij gemeente Horst a/d Maas, die niet in het bezit is van een bodeminformatiesysteem, zijn 
de bodemgegevens van nieuwe waarnemingen gebruikt, die in het kader van het opstellen 
van voorliggende bodemkwaliteitskaart zijn verzameld6.  
 
3.3.3.2 Gegevensvoorbehandeling 
 
Selectie gegevens 
Voor de dataset die gebruikt is voor het berekenen van de bodemkwaliteit, zijn de volgende 
selectiecriteria gebruikt: 

• datum > 2004-12-31: alleen de onderzoeken jonger dan tien jaar worden geselecteerd7; 

• type_ not in ('8','9','10'): de data van de volgende bodemonderzoeken worden niet 
meegenomen in de dataset: 

 nader bodemonderzoek; 

 saneringsplan; 

 sanering. 
 
X-, Y-coördinaten 
Bij een aantal waarnemingen zijn de x-, y-coördinaten niet in de aangeleverde datasets 
aanwezig. In dat geval zijn de x-, y-coördinaten van het middelpunt van de onderzoeks-
locatie gehanteerd (mits de polygoon van de onderzoekslocatie beschikbaar is). Naar 
verwachting heeft dit geen invloed op de uitkomsten van de berekeningen, omdat de kans 
dat een monster daardoor in een onjuiste bodemkwaliteitszone terechtkomt, gering wordt 
geacht. Meetpunten waarbij geen x-, y-coördinaten konden worden vastgesteld, zijn niet in 
de dataset meegenomen omdat dan niet bekend is in welke deelgebied de waarneming zich 
bevindt. 
 
Rapportagegrens 
Voor elke parameter zijn gehalten onder de rapportagegrens vervangen door reken-
gehalten. De rapportagegrenzen zijn, zoals voorgeschreven in de Regeling bodemkwaliteit, 
vermenigvuldigd met de factor ‘0,7’. Hiermee ontstaat een reëel positief getal dat statistisch 
gezien de meest waarschijnlijke waarde tussen nul en de rapportagegrens weergeeft. 
  

                                                      
6 Notitie ‘Bodemonderzoek i.k.v. integratie Horst a/d Maas in de regionale bodemkwaliteitskaart Noord- en Midden-

Limburg’, referentienummer SWNL0194058 d.d. 24 oktober 2016. 
7 in deelgebieden Industrie Peel&Maas en Wonen (Echt-Susteren) zijn ook de waarnemingen uit de periode vóór 

2005 geselecteerd om tot het vereiste aantal waarnemingen te komen. Uit de vergelijkbaarheidstoets blijkt dat 

gebruik van deze gegevens niet leidt tot een andere klasse-indeling, zie paragraaf 3.3.3.4. 
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Gecorrigeerde PCB-gehalten 
Bij inspectie van het databestand bleek dat met betrekking tot PCB onrealistisch hoge 
gehalten in het databestand voorkwamen, veroorzaakt doordat gehalten die in ug/kg d.s. 
zijn gerapporteerd als mg/kg d.s. zijn ingevoerd. Dit betekent dat de ingevoerde gehalten 
een factor 1.000 te hoog zijn. Daarnaast is bij een aantal gehalten de decimale punt op de 
verkeerde plek gekomen. Deze gehalten zijn gecorrigeerd, zoals aangegeven in tabel 3.2.  
 

Tabel 3.2 Gecorrigeerde PCB-gehalten 

Oud gehalte (mg/kg d.s.) Nieuw gehalte (mg/kg d.s.) Aantal in de aangeleverde  
datasets 

14 0,014 49 
9,8 0,0098 91 
0,7 0,007 4 
7 0,007 39 
4,9 0,0049 376 
0,07 0,007 32 
0,049 0,0049 144 

 

Mengmonsters 
De door de gemeenten aangeleverde waarnemingen bestaan zowel uit puntmonsters 
(monster afkomstig uit één boring) als uit mengmonsters (meerdere boringen zijn samen-
gevoegd tot één mengmonster). Uit IPO-onderzoek (p.m. bronvermelding) blijkt dat het 
gebruik van zowel puntmonsters als mengmonsters geen invloed heeft op de statistische 
berekeningen. Daarom zijn beide typen monsters in de dataset meegenomen. Met 
betrekking tot de mengmonsters wordt opgemerkt dat de waarnemingen één keer in het 
gegevensbestand zijn meegenomen om te voorkomen dat deze waarnemingen onevenredig 
zwaar meewegen in de data-analyse.  
 
3.3.3.3 Uitbijteranalyse 
Van de aangeleverde BIS-bestanden is na de gegevensvoorbehandeling één groot data-
bestand gevormd dat in GIS is ingevoerd. In het GIS staan tevens de shapes (grenzen) van 
de bodemkwaliteitszones van de eerder vastgestelde bodemkwaliteitskaarten (zie  
tabel 3.1). Op die manier kan per bodemkwaliteitszone een selectie worden gemaakt van de 
waarnemingen (gehalten) die tot een bepaalde bodemkwaliteitszone behoren.  
 
Het opsporen van de extreme gehalten is in drie stappen uitgevoerd. In de eerste stap zijn 
de extreme gehalten opgespoord op basis van de hoogste gehalten van de stoffen die 
klasse-bepalend zijn. Vervolgens is in stap 2 een statistische analyse van de data gemaakt 
(heterogeniteitscoefficient (HC) en histogrammen) om na te kunnen gaan of er vanuit 
statistisch oogpunt extreme gehalten kunnen worden aangewezen.  
 
De heterogeniteitscoefficiënt HC wordt berekend met:  
 
   HC = (P95-P5)/(Industrie – AW2000) 
 
    waarin: 
P5: 5-Percentielwaarde 
P95: 95-Percentielwaarde 
Industrie: Omgerekende toetsingsnorm voor ‘Industrie’ 
AW2000: Omgerekende toetsingsnorm voor ‘AW2000’ 
 
Hiermee kan per stof worden bepaald hoe heterogeen de diffuse bodemverontreiniging over 
een bodemkwaliteitszone is verdeeld. Een sterke heterogeniteit (> 0,7) kan veroorzaakt 
worden door uitbijters. 
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Op basis van deze informatie is in stap 3 door de gemeenten nagegaan welke extreme 
gehalten uitbijters betreffen die uit de dataset mogen worden verwijderd. Hieronder is de 
werkwijze in meer detail toegelicht. 
 
Stap 1 – Opsporen extreme gehalten op basis van klasse-indeling 

• Per bodemkwaliteitszone is nagegaan welke stoffen bepalend zijn voor de klasse-
indeling. 

• Vervolgens zijn in samenspraak met de afzonderlijke gemeenten de extreme gehalten 
opgespoord.  

 
Stap 2 – Statistische analyse 

• Berekening van de heterogeniteitscoefficiënt (HC). Bij een heterogeniteitscoefficiënt > 
0,7 is sprake van een sterke heterogeniteit, die mogelijk wordt veroorzaakt door extreme 
gehalten. 

• Vervaardiging histogram. Gehalten die in de staart van het histogram liggen, zonder 
aansluiting met lagere gehalten, duiden op potentiele uitbijters. 

 
Stap 3 – Aanwijzen uitbijters 
De extreme gehalten zijn door de gemeenten beoordeeld om na te gaan of sprake is van 
uitbijters die uit de dataset verwijderd mogen worden. Hierbij is rekening gehouden met de 
volgende aspecten: 
a. extreme gehalten die deel uitmaken van de ‘achtergrondgehalten’ (dus behoren tot de 

gebiedskwaliteit), mogen niet uit de dataset verwijderd worden; 
b. extreme gehalten die afkomstig zijn van een lokale puntbron dienen uit de dataset te 

worden (immers puntbronnen zijn uitgesloten van de BKK); 
c. extreme gehalten die een gevolg zijn van een fout in het onderzoek of bij de invoer van 

gegevens, moeten uit de dataset worden verwijderd. 
 
De door de gemeenten aangewezen uitbijters die uit de dataset zijn verwijderd, zijn in een 
separaat Excel-bestand beschikbaar. 
 
3.3.3.4 Vergelijkbaarheidstoets 
Om een zo groot mogelijke dataset te verkrijgen en daarmee meer betrouwbare statistische 
kengetallen, is er voor gekozen om de data van de laatste tien jaar te gebruiken voor het 
vervaardigen van de bodemkwaliteitskaart. Conform de Richtlijn dient voor de gegevens 
ouder dan vijf jaar geverifieerd te worden of de gegevens nog van toepassing zijn. Uit het 
feit dat de bodemkwaliteitsklassen op de nieuwe bodemkwaliteitskaart niet afwijken van de 
oorspronkelijke kwaliteitsklassen (zie tabel 3.3) wordt geconcludeerd dat de oude gegevens 
nog van toepassing zijn. Bij deelgebied Weert-Wonen (ondergrond) wijkt de nieuwe bodem-
kwaliteitsklasse (Landbouw/Natuur) wel af van de oorspronkelijke kwaliteitsklasse (Wonen). 
Dit verschil kan niet verklaard worden. Uit de dataset blijkt echter dat zowel de oude 
gegevens als de nieuwe gegevens in dezelfde bodemkwaliteitsklasse resulteren 
(Landbouw/Natuur), zodat ook hier geconcludeerd kan worden dat de oude gegevens 
bruikbaar zijn. 
 
Hierbij wordt opgemerkt dat de klassebepalende parameters (metalen en PAK) van de 
bodemkwaliteitskaart stoffen zijn die van nature moeilijk afbreken. Dat betekent dat op 
locaties waar geen grondverzet heeft plaatsgevonden ook de data ouder dan vijf jaar 
representatief zijn voor de bodemkwaliteit. 
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3.3.4 Evaluatie gebiedsindeling 
 
3.3.4.1 Aantal waarnemingen 
Er is per deelgebied geëvalueerd of het aantal meetgegevens toereikend is om de bodem-
kwaliteit voldoende nauwkeurig te kunnen vaststellen. In paragraaf 2.2.2 van de Richtlijn 
bodemkwaliteitskaarten is aangegeven dat per deelgebied minimaal twintig meetgegevens 
verzameld moeten worden.  
 
Met betrekking tot de spreiding van de waarnemingen, geldt dat de waarnemingen ruimtelijk 
voldoende verspreid over het deelgebied moeten liggen: 

• voor aaneengesloten deelgebieden: bij een systematische indeling in twintig vakken zijn 
in ten minste tien vakken één of meer waarnemingen gedaan; 

• voor elk niet-aaneengesloten deel van een deelgebied zijn ten minste drie 
waarnemingen beschikbaar. 

 
Afwijkende regels voor nieuwe stoffen 
Voor de ‘nieuwe stoffen’ (barium, kobalt en molybdeen) zijn de regels uit het Wijzigingsblad 
(d.d. 1 januari 2016) bij de ’Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten versie 3 september 2007’ van 
toepassing: 
 
Barium 

Voor barium bestaat op dit moment geen norm. De destijds voor deze stof geldende normen zijn per 4 april 

2009 (Stcrt. 2009, 67) ingetrokken omdat de interventiewaarde lager was dan het gehalte dat van nature in 

de bodem voorkomt. Dit blijft gehandhaafd. De onderzoeksgegevens over barium moeten voortaan wel in de 

bodemkwaliteitskaarten worden meegenomen, aangezien barium onderdeel uitmaakt van het stoffenpakket, 

met dien verstande dat geen eisen worden gesteld aan het aantal waarnemingen. Deze gegevens kunnen 

namelijk een indicatie zijn voor de aanwezigheid van antropogene bronnen die ook andere verontreinigingen 

met zich mee kunnen brengen. Indien verhoogde barium-gehalten ten opzichte van de natuurlijke 

achtergrond worden aangetroffen ten gevolge van een antropogene bron, blijft de bestaande regeling in 

bijlage B, weergegeven in voetnoot 17 bij tabel 2 ‘Normwaarden voor toepassen van grond en baggerspecie 

in oppervlaktewater en voor de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam waarop grond of 

baggerspecie wordt toegepast (waarden voor een standaardbodem, in mg/kg ds)’, van kracht. 

 

Kobalt en molybdeen 

Voor kobalt en molybdeen is eerder al uit onderzoek gebleken dat deze stoffen vrijwel niet van invloed zijn 

op de kwaliteitsklasse die voor een zone wordt bepaald. Om deze reden zal naast de bestaande regeling 

worden toegestaan dat bij meer dan 30 waarnemingen per bodemlaag in het gehele beheergebied op 

niveau van (een deel van het) beheergebied mag worden onderzocht of deze stoffen invloed kunnen 

hebben op de bodemkwaliteitsklasse. Als dat niet het geval is mag voor kobalt en molybdeen voor elke 

bodemkwaliteitszone (in de zin van artikel 1.1 van de Regeling bodemkwaliteit) uitgegaan worden van de 

statistische gegevens van het beheersgebied. Er hoeft dan niet te worden getoetst aan het minimale aantal 

waarnemingen per zone (20) en per deelgebied (3).  

Als dat niet het geval is en kobalt en molybdeen mogelijk wel bepalend voor de klasse zijn, blijven de 

normale regels onverkort van kracht. 

 

PCB 

In het onderzoek van CSO is vastgesteld dat geen enkel indelingscriterium uit de Richtlijn 

bodemkwaliteitskaarten relevant is voor PCB. Het organisch stofgehalte daarentegen is wel van invloed op 

de kwaliteitskarakterisering van een gebied. Daarom kan ervoor gekozen worden om voor PCB na het 

definiëren van de (eerder vastgestelde) voorlopige deelgebieden en de beschikbaar zijnde representatieve 

bodemgegevens aparte PCB-deelgebieden te definiëren. Deze zogenaamde PCB-deelgebieden worden 

gebaseerd op een clustering van de bestaande voorlopige deelgebieden voor zover sprake is van hetzelfde 

(gemiddelde) organische stofgehalte in de ranges van 0-4%, 4-8% en >8%. Voor de deelgebieden voor PCB 

vindt controle plaats op een aanvullende minimumeis voor het vereiste aantal waarnemingen voor PCB 

(minimaal dertig waarnemingen indien sprake is van geclusterde deelgebieden). 
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Indien gebruik wordt gemaakt van de uitzonderingsmogelijkheid voor PCB's ontstaan er PCB-deelgebieden 

die twee of meer deelgebieden op basis van de overige stoffen omvatten. In de bodemkwaliteitskaart wordt 

de indeling in deelgebieden voor de overige stoffen aangehouden en worden in die afzonderlijke 

deelgebieden telkens voor PCB de statistische kenmerken van het grotere PCB-deelgebied aangehouden". 

 
Zoals uit bovenstaande blijkt, worden met betrekking tot barium geen eisen gesteld aan het 
aantal waarnemingen. Bij kobalt en molybdeen blijkt uit de statistische analyses dat binnen 
het bodembeheergebied van de bodemkwaliteitskaart meer dan dertig waarnemingen 
beschikbaar zijn en dat deze stoffen niet bepalend zijn voor de bodemkwaliteitsklasse (zie 
tabel 3.4, paragraaf 3.3.5). Dit betekent dat voor deze stoffen geen eisen hoeven te worden 
gesteld met betrekking tot het minimum aantal waarnemingen (twintig per deelgebied). 
 
Met betrekking tot PCB geldt dat de gemiddelde organische stofgehalten van de deel-
gebieden lager liggen dan 4%. Dit betekent dat het totale beheergebied als één PCB-deel-
gebied beschouwd kan worden. Het aantal PCB-waarnemingen voldoet (ruimschoots) aan 
de eis van minimaal dertig stuks. 
 
De ligging van de waarnemingen is opgenomen in bijlage 6. Uit bijlage 6 blijkt dat de 
waarnemingen voldoende ruimtelijk verspreid over de deelgebieden liggen.  
 
Met betrekking tot de gemeente Venray wordt opgemerkt dat met betrekking tot de ondergrond in het 

centrum van Venray onvoldoende waarneming beschikbaar zijn om de gemiddelde milieuhygiënische 

bodemkwaliteit vast te stellen. Er is gekozen om geen extra waarnemingen uit te voeren, omdat wordt 

verwacht dat de komende vijf jaar grondverzet in deze zone minimaal zal plaatsvinden. Dit houdt in dat 

grond uit deze zone altijd onderzocht moet worden (bijvoorbeeld partijkeuring) alvorens deze elders mag 

worden toegepast. Bij de actualisatie van de kaart zal worden bekeken of dan voldoende bodemdata 

beschikbaar zijn om deze zone wel te classificeren.  

 
3.3.4.2 Beoordeling gridkaarten 
Om te kunnen beoordelen of sprake is van ruimtelijke clustering van punten met dezelfde 
kwaliteitsklasse, zijn gridkaarten vervaardigd waarbij per grid van 500 x 500 m op basis van 
de gemiddelde gehalten (inclusief toetsingsregels) de klasse is bepaald (zie bijlage 7). 
 
Opmerkingen: 

• De gridcellen moeten niet op individuele basis worden bekeken, omdat 

 het aantal waarnemingen per cel sterk varieert (van 1 tot meer dan 30). Op de kaart 
krijgen ze allemaal hetzelfde ‘gewicht’; 

 de begrenzing van de gridcellen willekeurig is gekozen (daardoor kan een groene 
gridcel (=AW) naast een oranje cel(=industrie,) naast elkaar liggen, terwijl het 
gemiddelde van beide gridcellen klasse wonen zou kunnen zijn; 

• Omdat de gebiedsindeling van de bkk ook gebaseerd is op historische informatie, 
bodemopbouw en dergelijke dienen de gridkaarten (die alleen maar zijn gebaseerd op 
berekeningen) te worden gezien als hulpmiddel om afwijkingen op te sporen. Op basis 
van gebiedskennis moet vervolgens bekeken worden of extra deelgebieden moeten 
worden onderscheiden. Het is dus niet juist om op basis van alleen gridkaarten een bkk 
op te stellen. 

 
Uit de gridkaarten blijkt dat in de bovengrond een tweetal clusters cellen wordt aangetroffen 
waarin de kwaliteit afwijkt van de kwaliteit die op de ontgravingskaart staat aangegeven. De 
betreffende clusters op de gridkaart zijn blauw omcirkeld. Het betreft clusters industrie die in 
het deelgebied ‘Landbouw/Natuur’ voorkomen in de gemeenten Gennep en Weert.  
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Uit een nadere beschouwing van de dataset van gemeente Gennep blijkt dat sprake is van 
waarnemingen met hoge minerale oliegehalten van verdachte locaties. Deze waarnemingen 
zijn daarom uit de dataset verwijderd. Bij gemeente Weert betreft het clusters verhoogde 
zink- en cadmiumgehalten. Deze bevinden zich in gebieden waar de bodemkwaliteitskaart 
vanwege het heterogene karakter van de gehalten onder voorwaarden als bewijsmiddel 
mag worden gebruikt. Deze gebieden zijn met een arcering op de bodemkwaliteitskaart 
aangegeven. 
  
3.3.4.3 Toetsingsregel nikkel8 
Primair zand en klei met natuurlijk verhoogde nikkelgehalten worden sinds de wijziging van 
de toetsingsregels niet meer geclassificeerd als schoon materiaal. Grote hoeveelheden 
primair materiaal en de bodem van locaties die zijn opgehoogd met primair materiaal, 
worden als gevolg van deze gewijzigde toetsingsregels onbedoeld ingedeeld in de 
bodemkwaliteitsklasse industrie. Om dit urgente knelpunt het hoofd te bieden is besloten om 
de toetsingsregel voor de Achtergrondwaarden (art. 4.2.2. lid 5 van de Regeling 
bodemkwaliteit) aan te passen. Deze aanpassing houdt in dat voor nikkel geen toetsing 
plaatsvindt aan de Maximale waarde voor de bodemkwaliteitsklasse wonen. Hierdoor wordt 
het primaire materiaal op dezelfde wijze getoetst als onder het regime van het 
Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming. Binnen enkele jaren zal de 
normstelling voor nikkel worden herzien.  
 
De toetsingsregel voor de Achtergrondwaarde is als volgt:  
 
De kwaliteit van grond of baggerspecie overschrijdt niet de Achtergrondwaarden, bedoeld in 
de tabellen 1 en 2 in bijlage B, indien ten opzichte van de Achtergrondwaarden bij meting 
van tenminste X stoffen het rekenkundig gemiddelde  gehalte van maximaal Y stof(fen) 
verhoogd is (voor waarden X en Y zie artikel 4.2.2. lid 4 van de Regeling).  en verhoging 
bedraagt per stof ten hoogste twee maal de daarvoor geldende  
Achtergrondwaarde en overschrijdt niet de daarvoor geldende Maximale waarde voor de  
klasse wonen. 
 
Voor nikkel vervalt de onderstreepte zinsnede. Er hoeft voor nikkel dus geen toetsing plaats 
te vinden aan de Maximale waarde voor de bodemkwaliteitsklasse wonen. 
 
3.3.5 Bodemkwaliteitszones 
 
3.3.5.1 Samenvoeging deelgebieden tot bodemkwaliteitszones 
Op basis van de voorgaande stappen zijn van onderstaande deelgebieden statistische 
berekeningen uitgevoerd om te bepalen of samenvoeging van deelgebieden mogelijk is. 

• Bovengrond: 

 Landbouw/Natuur; 

 Wonen Roermond; 

 Wonen Weert; 

 Wonen overige gemeenten; 

 Industrie Roermond, Beesel; 

 Industrie Peel & Maas; 

 Roerdelta (gebiedsspecifiek beleid). 
  

                                                      
8 Bron: www.bodemplus.nl 
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• Ondergrond 

 Landbouw/Natuur; 

 Wonen (Weert); 

 Wonen (Roermond binnenstad); 

 Industrie (Roermond havengebied); 

 Roerdelta (gebiedsspecifiek beleid). 
 
Op basis van de gemiddelde gehalten is per deelgebied de bodemkwaliteitsklasse bepaald. 
Vervolgens worden op basis van gelijke bodemkwaliteitsklasse de deelgebieden samen-
gevoegd tot bodemkwaliteitszones. Tabel 3.3 geeft per deelgebied de berekende kwaliteits-
klasse op basis van de gemiddelde gehalten. 
 

Tabel 3.3 Bodemkwaliteitsklasse per deelgebied 

Deelgebied Kwaliteitsklasse   

 Landbouw/Natuur Wonen Industrie 

Bovengrond    
Landbouw/Natuur X   
Wonen Roermond  X  
Wonen Weert   X  
Wonen Overig gemeenten  X  
Industrie Roermond, Beesel   X 
Industrie Peel&Maas   X 
Ondergrond    
Landbouw/Natuur  X   
Wonen (Weert) X   
Wonen (‘Roermond binnenstad’)  X  
Industrie (‘Roermond havengebied’)   X 
Roerdelta gebiedsspecifiek 

beleid 
  

 
Behalve bovengenoemde deelgebieden zijn ook de bodemkwaliteitszones van de bodem-
kwaliteitskaarten van de gemeenten Venlo en Nederweert en van plangebied Ooijen-
Wanssum te onderscheiden. Zoals aangegeven in paragraaf 3.2.4, zijn deze bodem-
kwaliteitszones ongewijzigd opgenomen in de bodemkwaliteitskaart van regio Limburg 
Noord.  
 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat voor het deelgebied Wonen (Weert) in de ondergrond de 
klasse Landbouw/Natuur wordt berekend (was Wonen). De kwaliteitsklassen van de overige 
deelgebieden zijn niet gewijzigd. Samenvoeging van de deelgebieden op basis van dezelfde 
bodemkwaliteitsklasse resulteert in de volgende bodemkwaliteitszones: 

• Bovengrond 

 Landbouw/Natuur; 

 Wonen; 

 Industrie; 

 Roerdelta (gebiedsspecifiek beleid); 

• Ondergrond 

 Landbouw/Natuur; 

 Wonen (Roermond binnenstad); 

 Industrie (Roermond havengebied); 

 Roerdelta (gebiedsspecifiek beleid). 
 
De bodemkwaliteitszones zijn voor elke stof gekarakteriseerd waaronder het gemiddelde, 
de heterogeniteitscoefficiënt en verschillende percentielwaarden (zoals P90 en P95), zie 
bijlage 8. In bijlage 8 zijn voor elke bodemkwaliteitszone per stof tevens de frequentie-
verdelingen opgenomen, zodat een visueel beeld wordt verkregen van de spreiding in de 
gehalten.  
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3.3.5.2 Gemiddelde gehalten en klassebepalende parameters 
Tabel 3.4 geeft een overzicht van de gemiddelde gehalten per bodemkwaliteitszones van de 
bovengrond. Uit de tabel blijkt dat in de zone Landbouw/Natuur van alle stoffen de 
gemiddelde gehalten voldoen aan de Achtergrondwaarden. In de zone Wonen zijn metalen 
en PAK de klassebepalende parameters: de gemiddelde gehalten van deze stoffen liggen 
boven de Achtergrondwaarden. In de zone Industrie zijn minerale olie en PAK de klasse-
bepalende stoffen.  
 
Tabel 3.5 geeft een overzicht van de gemiddelde gehalten per bodemkwaliteitszones van de 
ondergrond. Uit de tabel blijkt dat in de zone Landbouw/Natuur van alle stoffen de 
gemiddelde gehalten voldoen aan de Achtergrondwaarden. 
 
Met betrekking tot PCB is het totale beheergebied als één PCB-deelgebied beschouwd  
(zie paragraaf 3.3.4). Uit de tabellen blijkt dat de gemiddelde PCB-gehalten in de klasse 
Wonen worden ingedeeld. Mogelijk is dit het gevolg van verhoogde rapportage-grenzen. De 
verhoogde PCB-gehalten hebben geen effect op de klasse-indeling van de 
bodemkwaliteitszones. Bij de bodemkwaliteitszone Landbouw/Natuur is PCB de enige 
parameter die wordt ingedeeld in de klasse Wonen. De toetsingsregel van het Besluit 
bodemkwaliteit leidt ertoe dat deze bodemkwaliteitszone in de klasse ‘Landbouw/Natuur’ 
blijft9. Bij de bodemkwaliteitszones Wonen en Industrie is PCB niet klassebepalend. 
 
3.3.5.3 Percentielwaarden 
Als de 95-percentielwaarde van de zone van herkomst groter is dan de Interventiewaarde 
moet via invoer van de 95-percentielwaarde in de Risicotoolbox zijn vastgesteld dat op de 
locatie van toepassing bij die 95-percentielwaarde geen overschrijding van het 
saneringscriterium plaatsvindt. 
 
Uit de berekende P95-percentielwaarden (zie bijlage 8) blijkt dat in geen van de zones P95-
waarden voorkomen die de interventiewaarde overschrijden. Berekeningen met de 
Risicotoolbox zijn daarom niet nodig.  
 
3.3.6 Grootschalige bodemtoepassing 
In een grootschalige bodemtoepassing mag grond tot en met de klasse industrie worden 
toegepast. Bovendien geldt als voorwaarde dat de emissietoetswaarden niet mogen worden 
overschreden. In alle zones van de bodemkwaliteitskaart zijn de gemiddelde gehalten lager 
dan de maximale waarde klasse industrie en worden de emissietoetswaarden niet 
overschreden (zie de tabellen 3.4 en 3.5). Dit betekent dat in alle zones van de 
bodemkwaliteitskaart de grond voldoet aan de eisen van een grootschalige 
bodemtoepassing. 
  

                                                      
9 Deze toetsingsregel is als volgt:  

De kwaliteit van de bodem overschrijdt niet de Maximale Waarden voor de kwaliteitsklasse wonen wanneer 

maximaal 2 stoffen verhoogd zijn ten opzichte van de Maximale Waarden voor de kwaliteitsklasse wonen. De 

verhoging mag per stof ten hoogste de Maximale Waarde voor de kwaliteitsklasse wonen vermeerderd met de 

Achtergrondwaarde voor die stof bedragen, waarbij voor alle stoffen geldt dat de gehalten van de gemeten stoffen 

kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de Maximale Waarden voor de kwaliteitsklasse industrie. 
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Tabel 3.4 Samenvatting statistische kengetallen bovengrond (niet-gestandaardiseerd) 

Bodemkwaliteitszone   Arseen Barium Cadmium Chroom Kobalt Koper Kwik Lood Minerale olie Molybdeen Nikkel PAK PCB Zink 

Landbouw/Natuur Aantal 2069 1437 3571 1905 1466 3611 3484 3603 3452 1459 3479 3449  3694 

 Gem 5.94 30,48 0,36 12,74 3,91 11,59 0,08 26,58 30,02 1,08 7,12 1,44  61,27 

 ET1) 26,2  2,69 109 50 62 3,5 209 - 105 43 -  213 

 Klasse <AW <AW <AW <AW <AW <AW <AW <AW <AW <AW <AW <AW  <AW 

Wonen Aantal 786 358 1121 721 360 1130 1082 1129 995 360 1084 995  1165 

 Gem 5,90 34,99 0,46 12,89 3,15 16,06 0,11 40.63 38,68 1,05 7,31 3,09  85,67 

 ET1) 26,3  2,73 108 50 62 3,53 211 - 105 43 -  215 

 Klasse AW AW Wonen AW AW AW AW Wonen AW AW AW Wonen  Wonen 

Industrie  Aantal 106 183 260 94 175 267 260 272 311 171 275 291  261 

 Gem 6,16 53,08 0,30 13,32 6,37 15,08 0,11 42,57 41,27 0,97 12,62 10,06  63,43 

 ET1) 25  2,59 106 47 59 3,57 204 - 105 41 -  203 

 Klasse AW AW AW AW Wonen AW Wonen Wonen Industrie AW AW Industrie  AW 

PCB-bovengrond Aantal             1878  

 Gem             0,00826  

 Klasse             Wonen  

1) ET: emissietoetswaarde 
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Tabel 3.5 Samenvatting statistische kengetallen ondergrond (niet-gestandaardiseerd) 

Bodemkwaliteitszone   Arseen Barium Cadmium Chroom Kobalt Koper Kwik Lood Minerale olie Molybdeen Nikkel PAK PCB Zink 

Landbouw/Natuur Aantal 1978 1576 3602 1831 1613 3620 3505 3618 3622 1604 3512 3413  3660 

 Gem 5,16 29,40 0,31 12,08 3,89 13,24 0,07 19,29 32,13 1,04 7,82 1,09  41,09 

 ET1) 26,0  2,63 110 51 61 3,52 208 - 105 44 -  213 

 Klasse <AW <AW <AW <AW <AW <AW <AW <AW <AW <AW <AW <AW  <AW 

Wonen (Roermond binnenstad) Aantal 40 96 136 136 96 138 136 144 170 96 136 125  141 

 Gem 9,62 71,69 0,34 14,18 8,67 30,56 0,27 76,81 31,41 1,23 15,88 3,42  89,45 

 ET1) 27  2,81 111 52 65 3,58 215 - 105 45 -  223 

 Klasse <AW <AW <AW <AW Wonen Wonen Wonen Wonen <AW <AW Wonen Wonen  Wonen 

Industrie (Roermond Havengebied)  Aantal 60 86 126 43 83 126 126 136 220 83 126 149  165 

 Gem 6,35 107,90 0,54 13,86 7,86 21,16 0,12 92,36 100,79 1,28 14,68 17,21  175,53 

 ET1) 27  2,66 112 54 63 3,57 211 - 105 46 -  220 

  Klasse <AW Wonen Wonen <AW Wonen <AW Wonen Wonen Industrie <AW <AW Industrie  Industrie 

PCB ondergrond Aantal             1663  

 Gem             0,0062  

 Klasse             Wonen  

1) ET: emissietoetswaarde 
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3.4 Bodemkwaliteitskaart 
 
3.4.1 Ontgravingskaart  
De ontgravingskaart geeft de kwaliteitsklasse aan van de liggende bodem en daarmee de 
kwaliteitsklasse van de ontgraven grond. De ontgravingskaarten (bovengrond en 
ondergrond) zijn opgenomen in bijlage 9. 
 
3.4.2 Toepassingskaart 
De toepassingskaart geeft weer welke kwaliteitseis (bodemkwaliteitsklasse) de aan te 
voeren grond dient te voldoen. De toepassingskaart is een combinatie van de bodem-
kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem en de functieklasse van de ontvangende 
bodem, zoals vermeld op de bodemfunctieklassenkaart. Op basis van deze dubbele toets 
waarbij de strengste eis doorslaggevend is, is van elke zone de toepassingseis volgens 
onderstaande tabel bepaald. 
 

Tabel 3.6 Toepassingseisen op basis van bodemfunctieklasse en bodemkwaliteitsklasse 

Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Toepassingseis 

Geen functie Landbouw/Natuur Landbouw/Natuur 

Geen functie Wonen Landbouw/Natuur 

Geen functie Industrie Landbouw/Natuur 

Wonen Landbouw/Natuur Landbouw/Natuur 

Wonen Wonen Wonen 

Wonen Industrie Wonen 

Industrie Landbouw/Natuur Landbouw/Natuur 

Industrie Wonen Wonen 

Industrie Industrie Industrie 

 
De toepassingskaart is opgenomen in bijlage 10. 
 
3.4.3 Grondstromenmatrix 
Tabel 3.7 geeft de grondstromenmatrix, waarin de mogelijkheden van grondverzet tussen 
de deelgebieden zijn aangegeven.  
 
Opmerkingen projectgebied Ooijen-Wanssum 
Met betrekking tot projectgebied Ooijen-Wanssum wordt opgemerkt dat de regio Limburg 
Noord de (water)bodemkwaliteitskaart van dit projectgebied heeft geaccepteerd. Daarom 
mogen grondstromen uit het beheergebied van Rijkswaterstaat (deel plangebied Ooijen-
Wanssum) op basis van de (water)bodemkwaliteitskaart en de Nota bodembeheer binnen 
de regio worden toegepast. Dit geldt echter niet vice versa omdat Rijkswaterstaat de 
bodemkwaliteiskaart van de Regio Limburg Noord niet heeft geaccepteerd. 
 
In de Nota bodembeheer Ooijen-Wanssum zijn Lokale Maximale Waarden opgesteld voor 
de Uitbreiding van het industrieterrein Wanssum. Deze LMW’s faciliteren enkel de eventuele 
grondstromen uit de betreffende bodemkwaliteitszone (23a, waterbodem) naar dit 
industrieterrein. 
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Tabel 3.7 Grondstromenmatrix 
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Van:                         

Bovengrond (ontgravingskaart)               

Landbouw/Natuur                        

Wonen                        

Industrie                       

Wegbermen Nederweert                        

Roerdelta                         

                

Ondergrond(Ontgravingskaart)               

Landbouw/Natuur                         

Wonen Roermond Binnenstad                        

Industrie Roermond Havengebied                        

Roerdelta                         

              

Bkk kan dienen als milieuhygienische verklaring indien door middel van een NEN5725 onderzoek is aangetoond dat de ontgravingslocatie 

onverdacht is.  Voor de op de ontgravingskaart gearceerde gebieden in Weert en Roermond gelden specifieke eisen (zie nota 

bodembeheer). 

              

Hergebruik binnen Roerdelta is alleen mogelijk op basis van de voorwaarden die staan beschreven in de Nota bodembeheer van regio Limburg 

Noord 

              

Bkk kan niet worden gebruikt  als milieuhygiënische verklaring. Er dient onderzoek plaats te vinden conform de geldende wetten en normen. 

  



 

    24 (24) 

 

3.4.4 Gebruik van de bodemkwaliteitskaart als milieuhygiënische verklaring 
Het gebruik van de bodemkwaliteitskaart als milieuhygiënische verklaring (bewijsmiddel) 
voor de kwaliteit van de toe te passen grond en baggerspecie of als bewijsmiddel voor de 
ontvangende bodem is alleen toegestaan, indien: 
1. de toepassingslocatie en de plaats van herkomst van de grond of baggerspecie gelegen 

zijn binnen het beheergebied waarop de bodemkwaliteitskaart betrekking heeft; 
2. voor alle gemeten stoffen de P95 van de bodemkwaliteitszone van herkomst niet leidt tot 

een overschrijding van het saneringscriterium op de toepassingslocatie;  
3. wordt voldaan aan de randvoorwaarden voor het gebruik van de bodemkwaliteitskaart 

als bewijsmiddel, die zijn opgenomen in de Nota bodembeheer van Regio Limburg 
Noord. 

 
Ad 1 
De bodemkwaliteitskaart kan als bewijsmiddel worden gebruikt voor grondverzet binnen het 
beheergebied Regio Limburg Noord. Indien er grond buiten het beheergebied wordt 
toegepast, dient het Bbk-bevoegd gezag van de locatie waar de grond wordt toegepast de 
bodemkwaliteitskaart in een op te stellen Nota bodembeheer vast te stellen.  
 
Ad 2 
Omdat geen P95-waarden boven de interventiewaarde zijn aangetroffen, leidt de 
toepassing van grond en/of baggerspecie uit het beheergebied Regio Limburg Noord niet tot 
een overschrijding van het saneringscriterium.  
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Bijlage 2. Bodemfunctieklassenkaart 
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Bijlage 3. Arseengebieden 
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Bijlage 4. Mijnsteengebieden 
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Bijlage 5. Deelgebieden 
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Bijlage 6. Waarnemingenkaart 
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Niet gezoneerd
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BG-Kengetallen_20180405  BG_LN-totaal

Arseen Barium Cadmium Chroom Kobalt Koper Kwik Lood LutumMinerale olie Molybdeen NikkelOrganische stof PAK PCB Zink
Aantal 2069 1437 3571 1905 1466 3611 3464 3603 3429 3452 1459 3479 3505 3449 1416 3694
Gemiddelde 5,94 30,48 0,36 12,74 3,91 11,59 0,08 26,58 5,16 30,02 1,08 7,12 2,64 1,44 0,008 61,27
p70 7,00 31,00 0,35 10,50 4,10 13,00 0,07 25,00 5,70 24,50 1,05 8,00 2,90 0,70 0,007 59,00
p75 7,00 34,30 0,36 10,50 4,80 14,00 0,07 28,00 6,10 26,60 1,05 9,10 3,20 0,92 0,010 67,00
p80 7,00 39,00 0,40 12,00 5,50 15,00 0,09 31,00 6,90 30,00 1,05 10,00 3,50 1,11 0,010 77,00
p90 9,40 57,00 0,60 19,00 8,00 19,00 0,11 45,00 9,80 35,00 1,05 14,20 4,30 2,70 0,010 110,00
p95 11,00 76,00 0,80 23,00 10,00 26,00 0,14 66,00 14,00 60,00 1,05 18,00 5,10 5,60 0,015 160,00
St.dev 11,98 35,75 0,27 14,50 3,24 10,27 0,29 54,04 4,40 126,13 1,43 7,61 3,81 4,65 0,021 115,42
btr int 95% 0,52 1,85 0,01 0,65 0,17 0,33 0,01 1,76 0,15 4,21 0,07 0,25 0,13 0,16 0,001 3,72
Min 0,70 0,24 0,03 0,28 0,21 0,07 0,00 0,03 0,50 0,24 0,35 1,00 0,10 0,00 0,000 1,40
Max 503,00 740,00 4,30 410,00 28,00 280,00 16,00 1800,00 90,10 5900,00 34,00 240,00 95,50 72,00 0,490 4500,00
Gem>p95 ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR WAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR
Grubbs 41,50 19,84 14,66 27,40 7,43 26,14 54,52 32,81 19,29 46,54 23,08 30,61 24,39 15,18 22,643 38,46
Dixons Q 0,87 0,50 0,09 0,39 0,07 0,46 0,79 0,39 0,66 0,58 0,22 0,59 0,02 0,17 0,000 0,49
T-Toets 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00
Heterogeniteit (TNO/CSO) 0,23 0,25 0,28 0,22 0,13 0,27 0,03 0,18 0,65 0,00 0,56 0,14 0,091 0,51
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BG-Kengetallen_20180405  BG_WN-totaal

Arseen Barium Cadmium Chroom Kobalt Koper Kwik Lood LutumMinerale olie Molybdeen NikkelOrganische stof PAK PCB Zink
Aantal 786 358 1121 721 360 1130 1082 1129 997 995 360 1084 1004 995 312 1165
Gemiddelde 5,90 34,99 0,46 12,89 3,15 16,06 0,11 40,63 5,16 38,68 1,05 7,31 2,98 3,09 0,008 85,67
p70 7,00 36,00 0,52 13,00 2,40 18,00 0,10 42,00 6,00 35,00 1,05 8,30 3,40 1,60 0,009 100,00
p75 7,00 38,00 0,60 15,00 3,00 20,00 0,11 47,00 6,60 35,00 1,05 9,13 3,60 2,10 0,010 110,00
p80 7,30 42,00 0,60 16,00 3,40 21,00 0,12 53,00 7,20 35,00 1,05 11,00 3,90 2,70 0,010 120,00
p90 10,00 65,30 0,80 20,00 6,60 28,00 0,15 77,00 8,80 50,00 1,05 15,00 4,80 5,50 0,010 170,00
p95 10,50 84,15 1,00 24,00 8,35 35,00 0,23 110,00 10,42 81,20 2,10 18,50 6,00 11,00 0,014 210,00
St.dev 2,84 34,06 0,35 7,57 2,57 15,88 0,17 45,03 3,20 132,04 0,62 5,70 3,32 13,69 0,014 68,89
btr int 95% 0,20 3,53 0,02 0,55 0,27 0,93 0,01 2,63 0,20 8,20 0,06 0,34 0,21 0,85 0,002 3,96
Min 2,00 10,50 0,05 3,50 1,00 3,10 0,02 0,13 0,50 0,20 0,35 1,05 0,10 0,01 0,001 0,30
Max 23,00 480,00 4,70 130,00 17,00 330,00 3,50 670,00 25,00 3300,00 7,00 60,00 93,00 350,00 0,230 540,00
Gem>p95 ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR
Grubbs 6,02 13,06 12,05 15,47 5,38 19,77 20,02 13,98 6,20 24,70 9,56 9,24 27,09 25,35 15,904 6,59
Dixons Q 0,14 0,68 0,00 0,49 0,13 0,31 0,46 0,46 0,00 0,55 0,03 0,17 0,82 0,66 0,737 0,00
T-Toets 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00
Heterogeniteit (TNO/CSO) 0,22 0,27 0,37 0,23 0,10 0,38 0,06 0,31 0,80 0,01 0,58 0,28 0,064 0,68
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BG-Kengetallen_20180405  BG_IND-totaal

Arseen Barium Cadmium Chroom Kobalt Koper Kwik Lood LutumMinerale olie Molybdeen NikkelOrganische stof PAK PCB Zink
Aantal 106 183 260 94 175 267 260 272 327 311 171 275 359 291 155 261
Gemiddelde 6,16 53,08 0,30 13,23 6,37 15,08 0,11 42,57 4,38 41,27 0,97 12,62 1,64 10,06 0,009 63,43
p70 7,00 51,80 0,28 11,00 6,40 14,00 0,07 34,00 5,10 30,00 1,05 12,00 2,00 2,40 0,010 69,00
p75 7,00 58,00 0,32 13,00 7,20 16,00 0,10 39,00 5,45 35,00 1,05 13,00 2,00 4,20 0,010 75,00
p80 7,00 62,00 0,35 15,00 8,12 19,00 0,11 48,80 5,80 40,00 1,05 14,00 2,20 5,60 0,011 86,00
p90 8,55 96,60 0,48 18,00 11,00 26,40 0,15 72,00 6,80 80,00 1,05 17,00 3,00 14,72 0,020 120,00
p95 11,75 140,00 0,60 26,35 14,00 33,00 0,20 114,50 9,50 135,00 1,85 26,30 4,12 28,50 0,031 160,00
St.dev 3,57 77,65 0,21 7,62 3,91 30,34 0,38 104,88 3,64 97,34 0,59 17,14 1,35 42,14 0,012 74,11
btr int 95% 0,68 11,25 0,03 1,54 0,58 3,64 0,05 12,46 0,39 10,82 0,09 2,03 0,14 4,84 0,002 8,99
Min 2,80 10,50 0,10 6,70 1,90 3,50 0,04 0,04 1,00 7,00 0,35 2,10 0,10 0,01 0,001 5,90
Max 22,00 560,00 1,70 69,00 32,00 460,00 5,90 1400,00 39,00 1510,00 5,00 230,00 10,60 410,00 0,082 820,00
Gem>p95 ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR
Grubbs 4,43 6,53 6,74 7,32 6,55 14,67 15,27 12,94 9,50 15,09 6,84 12,68 6,63 9,49 6,156 10,21
Dixons Q 0,00 0,13 0,06 0,55 0,33 0,72 0,75 0,54 0,37 0,78 0,28 0,35 0,18 0,02 0,108 0,45
T-Toets 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00
Heterogeniteit (TNO/CSO) 0,26 0,52 0,22 0,23 0,18 0,38 0,05 0,34 1,95 0,01 0,80 0,74 0,287 0,53
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OG-Kengetallen_20180406  OG_LN-totaal

Arseen Barium Cadmium Chroom Kobalt Koper Kwik Lood LutumMinerale olie Molybdeen NikkelOrganische stof PAK PCB Zink
Aantal 1978 1576 3602 1831 1613 3620 3505 3618 3326 3622 1604 3512 3401 3413 1527 3660
Gemiddelde 5,16 29,40 0,31 12,08 3,89 13,24 0,07 19,29 5,46 32,13 1,04 7,82 1,71 1,09 0,014 41,09
P70 7,00 29,00 0,28 10,50 4,10 7,40 0,07 14,00 5,80 24,50 1,05 8,80 2,00 0,27 0,005 38,00
P75 7,00 33,00 0,28 10,50 4,80 9,00 0,07 15,00 6,40 26,60 1,05 10,00 2,00 0,35 0,007 44,00
p80 7,00 37,00 0,28 11,00 5,60 11,00 0,07 18,00 7,20 26,60 1,05 12,00 2,00 0,40 0,010 53,00
p90 8,40 55,50 0,35 20,00 7,58 16,00 0,11 31,00 10,00 35,00 1,05 16,00 2,90 1,20 0,010 84,10
p95 10,50 78,00 0,50 24,00 10,00 22,00 0,11 57,00 15,00 38,00 1,05 21,00 4,10 3,10 0,010 130,00
St.dev 3,71 31,68 0,67 6,75 3,21 161,52 0,17 49,80 5,43 176,17 1,08 7,38 3,93 6,39 0,253 68,41
btr int 95% 0,16 1,56 0,02 0,31 0,16 5,26 0,01 1,62 0,18 5,74 0,05 0,24 0,13 0,21 0,013 2,22
Min 0,07 0,14 0,01 0,07 0,70 0,07 0,00 0,14 0,10 0,04 0,04 0,07 0,05 0,00 0,000 0,01
Max 80,00 530,00 24,50 120,00 41,00 8400,00 7,00 2000,00 97,90 7000,00 26,60 160,00 94,70 190,00 9,800 1900,00
Gem>p95 ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR WAAR ONWAAR
Grubbs 20,16 15,80 35,86 15,98 11,55 51,92 40,18 39,77 17,03 39,55 23,71 20,61 23,64 29,59 38,706 27,17
Dixons Q 0,26 0,02 0,43 0,33 0,12 0,51 0,21 0,58 0,15 0,27 0,10 0,48 0,02 0,16 0,929 0,21
T-Toets 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00
Heterogeniteit (TNO/CSO) 0,22 0,25 0,17 0,24 0,13 0,23 0,02 0,15 0,50 0,00 0,66 0,08 0,066 0,41
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OG-Kengetallen_20180406  OG_WN-Roermond

Arseen Barium Cadmium Chroom Kobalt Koper Kwik Lood LutumMinerale olie Molybdeen NikkelOrganische stof PAK PCB Zink
Aantal 40 96 136 40 96 138 136 144 185 170 96 136 209 125 62 141
Gemiddelde 9,62 71,69 0,34 14,18 8,67 30,56 0,27 76,81 5,81 31,41 1,23 15,88 3,49 3,42 0,006 89,45
P70 11,00 79,00 0,35 16,00 9,50 37,90 0,32 83,00 7,38 14,00 1,05 18,00 4,12 1,90 0,009 89,00
P75 11,00 82,50 0,35 17,25 10,00 40,00 0,38 97,00 8,00 15,50 1,05 18,25 4,70 2,30 0,010 96,00
p80 11,00 90,00 0,35 18,40 11,00 47,60 0,42 114,00 8,40 26,60 1,05 20,00 5,00 3,32 0,010 100,00
p90 13,00 140,00 0,69 22,20 13,00 66,30 0,65 150,00 10,60 41,40 1,60 24,00 7,24 7,47 0,010 190,00
p95 15,05 200,00 0,87 27,05 15,25 77,30 0,81 261,00 13,00 78,10 2,35 27,50 9,78 16,80 0,010 280,00
St.dev 3,61 57,75 0,29 5,84 3,39 23,01 0,32 101,60 4,00 70,98 1,57 6,02 3,30 8,79 0,002 79,47
btr int 95% 1,12 11,55 0,05 1,81 0,68 3,84 0,05 16,59 0,58 10,67 0,31 1,01 0,45 1,54 0,001 13,12
Min 3,50 14,00 0,07 7,00 3,10 3,00 0,04 5,00 1,00 3,50 0,35 3,50 0,50 0,07 0,003 11,90
Max 24,00 360,00 2,00 31,00 19,00 110,00 2,00 670,00 23,00 580,00 15,00 37,00 32,10 68,00 0,010 400,00
Gem>p95 ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR
Grubbs 3,99 4,99 5,83 2,88 3,04 3,45 5,38 5,84 4,29 7,73 8,75 3,51 8,67 7,35 1,424 3,91
Dixons Q 0,39 0,29 0,26 0,13 0,06 0,15 0,10 0,08 0,09 0,03 0,63 0,06 0,61 0,25 0,000 0,05
T-Toets 0,01 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,062 0,00
Heterogeniteit (TNO/CSO) 0,30 0,64 0,31 0,22 0,16 0,82 0,22 0,75 0,59 0,01 0,66 0,43 0,038 0,85
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OG-Kengetallen_20180405  OG_IND-Roermond

Arseen Barium Cadmium Chroom Kobalt Koper Kwik Lood LutumMinerale olie Molybdeen NikkelOrganische stof PAK PCB Zink
Aantal 60 86 126 43 83 126 126 136 226 220 83 126 278 149 81 165
Gemiddelde 6,35 107,90 0,54 13,86 7,86 21,16 0,12 92,36 6,21 100,79 1,28 14,68 2,04 17,21 0,017 175,53
P70 7,00 84,00 0,40 15,40 9,54 17,50 0,09 63,00 8,50 40,90 1,05 17,00 2,50 2,96 0,008 168,00
P75 7,27 87,50 0,50 17,00 10,00 23,75 0,11 85,00 8,50 70,00 1,05 18,75 3,00 4,30 0,008 215,00
p80 7,27 99,00 0,70 17,00 11,00 29,00 0,17 99,00 8,50 90,00 1,05 21,00 3,20 8,86 0,010 260,00
p90 9,62 125,00 1,35 21,60 12,00 39,50 0,27 125,00 12,00 181,00 1,05 24,00 3,73 23,40 0,016 368,00
p95 11,03 170,00 1,72 25,70 16,90 61,50 0,31 302,50 16,75 453,00 2,27 28,50 4,21 132,00 0,025 656,00
St.dev 3,02 311,41 0,62 7,10 4,67 38,77 0,12 291,71 5,04 257,93 1,58 7,98 1,77 56,47 0,078 238,09
btr int 95% 0,76 65,82 0,11 2,12 1,00 6,77 0,02 49,03 0,66 34,08 0,34 1,39 0,21 9,07 0,017 36,33
Min 2,80 10,50 0,07 4,40 2,10 1,50 0,04 2,30 0,90 7,00 0,35 2,10 0,50 0,01 0,001 5,00
Max 20,00 2700,00 3,60 44,00 27,00 390,00 0,93 3100,00 27,00 2300,00 11,00 55,00 17,10 440,00 0,700 1300,00
Gem>p95 ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR ONWAAR
Grubbs 4,52 8,32 4,98 4,24 4,10 9,51 6,53 10,31 4,13 8,53 6,17 5,05 8,52 7,49 8,728 4,72
Dixons Q 0,38 0,56 0,03 0,30 0,04 0,64 0,28 0,65 0,08 0,22 0,00 0,25 0,17 0,25 0,815 0,00
T-Toets 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00
Heterogeniteit (TNO/CSO) 0,23 0,54 0,70 0,23 0,20 0,70 0,08 0,90 6,94 0,01 0,76 3,43 0,248 2,16
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Bijlage 10. Toepassingskaart 
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1 Inleiding

1.1 Algemeen
In het kader van gezamenlijk beleid met betrekking tot het Besluit bodemkwaliteit hebben de
gemeenten in Regio Limburg Noord een regionale bodemfunctieklassenkaart (BFK), een
bodemkwaliteitskaart (BKK) en een Nota bodembeheer opgesteld. Inmiddels is gebleken
dat, naast de ‘reguliere’ stoffen die in de BKK zijn opgenomen, ook PFAS als diffuse
verontreiniging in de Nederlandse bodem voorkomen. Het Tijdelijk Handelingskader voor
hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie1 schrijft voor dat grond en
baggerspecie op PFAS dienen te worden onderzocht alvorens hergebruik plaatsvindt. Dit
betekent dat behalve de ‘reguliere’ stoffen ook PFAS in de bodemkwaliteitskaart moet
worden opgenomen.

Bijlage 1 geeft de regionale ligging weer van de gemeenten die deel uitmaken van
Regio Limburg Noord. In voorliggend rapport worden de regionale PFAS-kaart
gepresenteerd en wordt de wijze waarop deze kaart tot stand zijn gekomen, toegelicht.

1.2 Kwaliteitsborging en onafhankelijkheid
Sweco wil met haar producten en diensten zo goed mogelijk aan de behoeften,
doelstellingen en eisen van haar opdrachtgevers voldoen. Ondanks het feit dat
Sweco Nederland B.V. bij de uitvoering van deze werkzaamheden aansluit bij landelijke
kwaliteitsrichtlijnen en regelgeving, is het niet mogelijk om garanties af te geven ten aanzien
van een eventueel beschreven verontreinigingssituatie. Sweco Nederland B.V. accepteert
dan ook geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de
opdrachtgever of derden naar aanleiding van het door Sweco Nederland B.V. opgestelde
PFAS-bodemkwaliteitskaart nemen.

Sweco Nederland B.V. verklaart hierbij dat zij, de NV waar Sweco Nederland B.V. deel van
uitmaakt, en haar onderaannemers geen belang hebben bij de uitkomsten van de PFAS-
bodemkwaliteitskaart. Het onderzoek is derhalve volgens de eisen uit het Besluit
bodemkwaliteit onafhankelijk uitgevoerd.

1.3 Leeswijzer
In dit rapport wordt de totstandkoming van de PFAS-bodemkwaliteitskaart toegelicht. In
hoofdstuk 2 komt het vooronderzoek aan de orde. In hoofdstuk 3 wordt de werkwijze
toegelicht die is gehanteerd bij het opstellen van de bodemkwaliteitskaart. Hoofdstuk 3
bevat de resultaten van de uitgevoerde en data-analyses. In hoofdstuk 5 wordt de PFAS-
bodemkwaliteitskaart gepresenteerd.

Het beleid rondom PFAS is nog in ontwikkeling. De wet- en regelgeving is daarom
onderhavig aan aanpassingen/wijzigingen. De vigerende wet- en regelgeving is leidend.

1 Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Geactualiseerde versie
van 2 juli 2020. In dit rapport verder aangeduid met Tijdelijk handelingskader PFAS
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2 Vooronderzoek

2.1 Doelstelling
Vooronderzoek is uitgevoerd volgens strategie E van de NEN 5725. Aanleiding van het
vooronderzoek is het opstellen van een bodemkwaliteitskaart voor PFAS. Een bodem-
kwaliteitskaart heeft als doel om de diffuse bodemkwaliteit in beeld te brengen. Bij de
uitvoering van dit vooronderzoek wordt dan ook niet gekeken naar het gebruik / voorkomen
van PFAS op een bronlocatie. Het vooronderzoek dient als onderbouwing van de verwachte
diffuse bodembelasting met PFAS door atmosferische depositie (droge en natte neerslag
van (stof)deeltjes en stoffen uit de atmosfeer). Dit betekent dat de hoogste PFAS-gehalten
in de bovengrond worden verwacht en minder afhankelijk zijn van de bodemopbouw,
hoogteligging en gebruik.

2.2 PFAS-bronnen
Binnen de regio zijn, voorafgaand aan het opstellen van de BKK, alle bekende PFAS-
onderzoeksresultaten verzameld. Deze onderzoeksresultaten geven op voorhand geen
aanleiding om voor de BKK voor PFAS verschillende bodemkwaliteitszones te definiëren.
Bij de deelnemende gemeenten zijn er geen aanwijzingen dat er (voormalige) bedrijfs-
activiteiten aanwezig zijn die als bron beschouwd dienen te worden van waaruit (gedurende
langere perioden) atmosferische depositie heeft plaatsgevonden/plaatsvindt. Gemeenten
hebben daarop aangegeven dat er wel lokale bedrijfsactiviteiten bekend zijn, zoals
brandweeroefenlocaties en metaalgieterijen, maar dat deze gezien worden als puntbron met
geen of slechts een beperkte verspreiding naar de omgeving.

Binnen de regio zijn er geen verdachte bronnen of lozingen van GenX bekend. Van de meer
dan 30 uitgevoerde GenX analyses in de regio bevinden zich er geen boven de detectie-
limiet. Onderzoek naar GenX hoeft alleen plaats te vinden wanneer na een vooronderzoek
er toch een verdenking ontstaat.

2.3 Aanvullend onderzoek
Om een meer robuuste dataset te verkrijgen, is de dataset aangevuld met 150 extra
analyses. Deze zijn in opdracht van provincie Limburg uitgevoerd op basis van 75 boringen.
Door de individuele gemeenten zijn de boorlocaties bepaald. Hierbij zijn geen lokale
puntbronnen onderzocht, maar is in noordoostelijke richting van bijvoorbeeld een groot
industrieel complex of industrieterrein met (mogelijk PFAS) emitterende industrieën een
boring geplaatst. Bij de identificering van bronlocaties, zoals vastgesteld door het
Expertisecentrum PFAS, is ook gebruik gemaakt van het volgende rapport:

Inventarisatie PFAS risico locaties Provincie Limburg, Arcadis projectnummer
C05044.000230.0100 d.d. 9 februari 2018.

Dit onderzoek is in opdracht van provincie Limburg uitgevoerd en richt zich op de
identificatie van potentieel grootschalige bronnen die hebben geleid tot een grondwater-
verontreiniging. De gehalten in het grondwater geven geen aanleiding een grootschalige
diffuse verontreiniging te verwachten. Het onderzoek is wel relevant voor toekomstig
vooronderzoek, zoals opgenomen in paragraaf 3.5. De 150 aanvullende analyses
bevestigen de hypothese dat er geen sprake is van verschillende diffuus belaste gebieden
binnen de regio.
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2.4 Conclusie vooronderzoek
Er is op voorhand geen informatie bekend op basis waarvan het noodzakelijk is om
gebieden aan te wijzen waar atmosferische depositie vanuit een lokale bron geleid zou
kunnen hebben tot hogere/afwijkende achtergrondconcentraties van PFAS. Potentieel
verdachte puntbronnen waar PFAS op lokaal niveau door activiteiten in de bodem is
geraakt, worden niet uitgesloten. Evenals in de algemene BKK Noord en Midden Limburg
zijn bronlocaties in onderhavige bodemkwaliteitskaart niet als een gelimiteerde lijst
opgenomen, maar dienen deze geïdentificeerd te worden op basis van een vooronderzoek
NEN 5725 (zie paragraaf 3.5).

De regio is onverdacht voor het diffuus voorkomen van GenX in de bodem.
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3 Werkwijze

3.1 Algemeen
Voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart is in de Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten
(VROM en V&W, d.d. 3 september 2007) en het Wijzigingsblad (d.d. 1 januari 2019) een
aantal randvoorwaarden opgenomen waaraan de kaart moet voldoen. Aspecten waarover
de bodemkwaliteitskaart minimaal duidelijkheid moet verschaffen, worden in de Richtlijn
vermeld. Deze zijn:
· het (deel van het) beheergebied waarvoor een bodemkwaliteitskaart wordt opgesteld;
· de diepte en het aantal te onderscheiden dieptetrajecten waarover de uiteindelijke

bodemkwaliteitskaart een uitspraak doet;
· de lintvormige diffuus belaste deelgebieden die worden onderscheiden (indien van

toepassing);
· de stoffen die in de bodemkwaliteitskaart zijn opgenomen;
· het deel van het beheergebied (onder andere de verdachte locaties) waarvoor de

bodemkwaliteitskaart niet geldig is (indien van toepassing);
· de onderscheidende kenmerken op basis waarvan de bodemkwaliteitszones worden

gedefinieerd;
· de kwaliteitseisen waaraan een bodemkwaliteitszone moet voldoen om te kunnen

worden vastgesteld;
· de statistische kengetallen op basis waarvan de bodemkwaliteitszones worden

gekarakteriseerd.

De eerste vijf aspecten worden in dit hoofdstuk besproken, de overige aspecten komen in
de volgende hoofdstukken aan de orde.

3.2 Definitie van beheergebied
Het beheergebied2 waarvoor de PFAS-bodemkwaliteitskaart is opgesteld, betreft
Regio Limburg Noord. Deze regio omvat de volgende gemeenten:
· Mook en Middelaar;
· Gennep;
· Bergen;
· Venray;
· Horst aan de Maas;
· Venlo;
· Peel en Maas;
· Beesel;
· Weert;
· Nederweert;
· Leudal;
· Roermond;
· Maasgouw;
· Roerdalen;
· Echt-Susteren.

2 het beheergebied heeft betrekking op het grondgebied waarvoor de genoemde gemeenten bevoegd zijn in het
kader van het Besluit bodemkwaliteit
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3.3 Dieptetraject
De bodemkwaliteitskaart heeft betrekking op de volgende dieptetrajecten:
· bovengrond: traject 0,0 - 0,5 m -maaiveld (mv);
· ondergrond: traject > 0,5 m -mv.

3.4 Te beschouwen stoffen
Voor deze PFAS-bodemkwaliteitskaart wordt uitgegaan van de Advieslijst te meten PFAS
van 12 juli 2019, die als bijlage is opgenomen in het Tijdelijk Handelingskader voor
hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. De advieslijst is opgenomen in
bijlage 2.

Omdat uit het vooronderzoek (zie hoofdstuk 2) blijkt dat de regio onverdacht is voor GenX,
is GenX niet in het stoffenpakket meegenomen.

3.5 Uit te sluiten gebieden
De onderhavige PFAS-bodemkwaliteitskaart moet een representatief beeld geven van de
diffuse bodemkwaliteit van de regio. Voorafgaande aan het gebruik van de PFAS-
bodemkwaliteitskaart, dient men een vooronderzoek (NEN5717 of NEN5725) uit te voeren
voor zowel de ontgravingslocatie als de toepassingslocatie. Het vooronderzoek moet
uitsluitsel geven of er sprake is van een afwijkende bodemkwaliteit danwel een verdachte
locatie met betrekking tot PFAS. Hierbij valt te denken aan oefenlocaties van de brandweer
(blusschuim kan PFAS bevatten) of bedrijven die PFAS in het productieproces gebruiken
(verspreidingspluim van PFAS via de schoorsteen). In dat geval kan de PFAS-kaart niet
gebruikt worden als milieuhygiënische verklaring in het kader van het Besluit
bodemkwaliteit.
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4 Bepaling bodemkwaliteit

4.1 Algemeen
De gevolgde procedure bij het maken van de PFAS-bodemkwaliteitskaart is conform de
Richtlijn Bodemkwaliteitskaarten (VROM en V&W, 2007) en het Wijzigingsblad d.d.
1 januari 2019.

De werkzaamheden met betrekking tot het maken van de PFAS-bodemkwaliteitskaart
kunnen als volgt worden ingedeeld:
1. het indelen van het gebied in bodemkwaliteitszones;
2. voorbewerken beschikbare informatie;
3. evaluatie gebiedsindeling;
4. karakterisering van de bodemkwaliteit;
5. toetsing van de bodemkarakteristieken;
6. het maken van de bodemkwaliteitskaart.

Onderstaand worden per stap de uitgevoerde werkzaamheden beschreven.

4.2 Indeling plangebied in homogene deelgebieden
In deze stap wordt het gebied waar de PFAS-bodemkwaliteitskaart voor wordt opgesteld,
ingedeeld in homogene deelgebieden. Binnen een homogeen deelgebied wordt een
vergelijkbare milieuhygiënische bodemkwaliteit verwacht.

De indeling van homogene deelgebieden voor PFAS wijkt af van de indeling die voor
’reguliere’ stoffen is gehanteerd. Bij reguliere stoffen zijn onder andere bodemtype en
bodemgebruik onderscheidend, terwijl bij PFAS andere onderscheidende kenmerken een
rol spelen (wel/geen bovengrond).

Verspreiding van PFAS heeft vooral plaatsgevonden via atmosferische depositie (droge en
natte neerslag van (stof)deeltjes en stoffen uit de atmosfeer). Dit betekent dat de hoogste
PFAS-gehalten in de bovengrond worden verwacht

Op basis van bovenstaande wordt uitgegaan van de volgende deelgebieden:
· bovengrond (0,0-0,5 m -mv): verdacht voor diffuse belasting met PFAS;
· ondergrond (>0,5 m -mv)     :  niet verdacht voor diffuse belasting met PFAS.

De definitieve deelgebieden worden bepaald op basis van de statistische analyse van de
meetdata. Dit kan ertoe leiden dat deelgebieden kunnen worden samengevoegd of dat
deelgebieden dienen te worden opgesplitst.

4.3 Verzamelen informatie

4.3.1 Gegevensverzameling
De PFAS-data zijn aangeleverd door de individuele gemeenten in Regio Limburg Noord.
Daarnaast is een dataset aangeleverd door provincie Limburg, die afkomstig is van een
provinciebreed steekproefonderzoek naar PFAS-gehalten in de boven- en ondergrond.
Tabel 4.1 geeft een overzicht van de aantallen PFAS-analyses die zijn aangeleverd.
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Tabel 4.1 Aantal aangeleverde PFAS-analyses per gemeente/provincie
Gemeente/provincie Aantal PFAS-analyses

bovengrond ondergrond
provincie Limburg 75 76
gemeente Gennep 22 1
gemeente Beesel 2 0
gemeente Bergen 10 10
gemeente Horst a/d Maas 12 0
gemeente Leudal 26 17
gemeente Nederweert 6 2
gemeente Peel en Maas 39 35
gemeente Roermond 22 21
gemeente Venlo 33 25
gemeente Venray 64 4
gemeente Weert 12 10
gemeente Maasgouw 15 7
gemeente Echt 1 2
gemeente Roerdalen 30 0
totaal 369 210

Met betrekking tot de dataset van provincie Limburg wordt opgemerkt dat in eerste instantie
opvallend hoge PFBA-gehalten in de bovengrond zijn gemeten. Hierna heeft
herbemonstering plaatsgevonden, waarbij direct naast de oorspronkelijke boringen twee
nieuwe boringen zijn verricht waarbij de uitkomende grond als mengmonster is
samengesteld. Na de herbemonstering zijn de hoge PFBA-gehalten niet meer aangetoond.
Omdat de hoge PFBA gehalten alleen in de dataset van provincie Limburg voorkomen en er
geen verklaringen zijn voor hoge PFBA-gehalten, zijn deze gehalten niet in de dataset
opgenomen.

4.3.2 Gegevensvoorbehandeling
Voor elke parameter zijn gehalten onder de rapportagegrens vervangen door reken-
gehalten. De rapportagegrenzen zijn, zoals voorgeschreven in de Regeling bodemkwaliteit,
vermenigvuldigd met de factor ‘0,7’. Hiermee ontstaat een reëel positief getal dat statistisch
gezien de meest waarschijnlijke waarde tussen nul en de rapportagegrens weergeeft. Bij de
verbindingen PFOS en PFAS is sprake van lineaire en vertakte isomeren. Deze twee
verbindingen dienen als volgt te worden gesommeerd3:

Bij het toetsen aan de normwaarde van 3,0 µg/kg d.s. voor PFOS en 7,0 µg/kg d.s. voor PFOA moet
de totale som (vertakt plus lineair) worden getoetst aan de normwaarde. Bij die sommatie die
plaatsvindt volgens bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit worden gehalten die zijn
gerapporteerd als kleiner dan de bepalingsgrens, meegenomen als getal door de bepalingsgrens met
0,7 te vermenigvuldigen. Als zowel het gehalte aan lineaire als vertakte PFOS en PFOA beneden de
bepalingsgrens zijn aangetoond, kan er volgens bijlage G onderdeel IV van de Regeling
bodemkwaliteit worden uitgegaan dat de kwaliteit voldoet. Voor de overige PFAS-verbindingen hoeft
geen optelling plaats te vinden, maar vindt toetsing individueel plaats.

Bij het toetsen van PFOS en PFOA aan de norm van de bepalingsgrens (0,1 ug/kg) hoeven alleen de
individuele meetwaarden (dus lineair en vertakt afzonderlijk) getoetst te worden. Voor deze toets hoeft
dus niet de opgetelde som getoetst te worden.

3 (bron: https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-baggerspecie-pfas-veldwerk-
analyse-toetsing/faq/omgegaan-sommatie-gerapporteerde-gehalten-lineaire/)
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Om de mengmonsters te kunnen toekennen aan de boven- en ondergrond, is uitgegaan van
de gemiddelde diepte van de analysemonsters. Hierbij is de volgende werkwijze
gehanteerd:
· Wanneer de gemiddelde diepte van de bemonsterde laag tussen 0,0 en 0,5 m-maaiveld

ligt, wordt dit als bovengrond beschouwd (bijvoorbeeld een bemonsterde laag uit het
traject 0,2-0,6 m -mv wordt tot de bovengrond gerekend: de gemiddelde diepte is
0,4 m -mv).

· Voor de ondergrond geldt dat de gemiddelde diepte van het bemonsterde traject groter
is dan 0,5 m -mv. Zo valt een bemonsterde laag tussen 0,3-0,9 m -mv (gemiddeld
0,6 m -mv) in de ondergrond.

Omdat bij geen van de monsters organische stofgehalten > 10% zijn aangetroffen, is
conform het Tijdelijk Handelingskader geen bodemtypecorrectie toegepast.

4.3.3 Uitbijteranalyse
In bijlage 3 zijn de gehalten van de PFAS-verbindingen in box-whisker plots gezet.

De Box-Whisker-plots bestaan uit de volgende onderdelen (zie figuur 4.1):
· De box met grenzen op het 25- en 75-percentiel.
· Horizontaal streepje in de box: mediaanwaarde.
· X in de box: gemiddelde.
· De snorharen: minimum en maximum extreme waarden.
· Uitbijters (zijn de punten buiten de box): van de populatie worden de P25 en de P75

bepaald. Het verschil tussen beide waarden is de interkwartielafstand. Een waarde wordt
een uitbijter beschouwd als deze groter is dan de P75 plus 1,5 maal de interkwartiel-
afstand of kleiner dan de P25 minus de 1,5 maal de interkwartielafstand.

Figuur 4.1 Onderdelen box-whiskerplot
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Er zijn box-whisker plots van de bovengrond en van de ondergrond gemaakt met:
· plots voor de PFOS/PFOA-gehalten;
· plots voor de overige PFAS-gehalten.

Uit de box-whisker plots blijkt dat in de dataset de volgende potentiele uitbijters voorkomen:

Tabel 4.2 Uitbijtergehalten
Provincie/gemeente Monster PFOS-gehalte PFOA-gehalte

Prov. Limburg MN32 4,30 1,27

Prov. Limburg MN34 3,70 0,77

Prov. Limburg MN41 1,80

Prov. Limburg MN47 1,27

Prov. Limburg MN14 1,14

Prov. Limburg MN16 1,02

Prov. Limburg MN26 0,76

Prov. Limburg MN40 1,01

Prov. Limburg MN49 0,99

Prov. Limburg MN63 0,98 0,71

Venray MM01 1,24

Venray MM2 3,07

Venray MM13 0,77

Bergen MMD1 0,87

Venlo BG202 1,32

Venlo PFAS-1 1,30

Venlo PFAS-1 1,20

Nederweert MM1 2,58

Leudal MM4 0,98

Roermond MM3 1,80

Roermond 2001-2 1,20

Roermond MM5 1,50

Roerdalen Partij3-P3-MMa partij 3 1,70

Roerdalen Partij6-P6-MMB partij 6 1,00

Roerdalen Partij3-P3-MMB partij 3 1,20

Peel en Maas 3 1,60

Peel en Maas PFAS 1 1,50

Peel en Maas PFAS 1 1,40

Gemeenten zijn verzocht om bovenstaande waarden te controleren. Omdat er geen
aanwijzingen zijn dat deze verhoogde waarden zijn veroorzaakt door een lokale (diffuse)
bron, zijn de uitbijters niet uit de dataset verwijderd.

De uitbijters die zichtbaar zijn bij de overige PFAS-componenten, betreffen overwegend
verhoogde rapportagegrenzen.
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Uit bijlage 3 blijkt dat de verhoogde gehalten hoofdzakelijk PFOS en PFOA betreffen. De
gehalten liggen grotendeels tussen 0,20-0,45 µg/kg d.s. (PFOS) en 0,17-0,34 µg/kg d.s.
(PFOA). De gehalten van de overige PFAS-componenten liggen voor het overgrote deel
onder de rapportagegrens van 0,1 µg/kg d.s. In de box-whisker plots komt de
rapportagegrens overeen met 0,07 µg/kg d.s. (=0,7*0,1 µg/kg d.s., zie paragraaf 3.3.2)).

4.4 Evaluatie gebiedsindeling

4.4.1 Aantal waarnemingen
Er is per bodemkwaliteitszone geëvalueerd of het aantal meetgegevens toereikend is om de
bodemkwaliteit voldoende nauwkeurig te kunnen vaststellen. In paragraaf 2.2.2 van de
Richtlijn bodemkwaliteitskaarten is aangegeven, dat per bodemkwaliteitszone minimaal
20 meetgegevens verzameld moeten worden. Bovendien dienen de gegevens ruimtelijk
voldoende gelijkmatig over de deelgebieden te zijn verdeeld.

Tabel 4.3 geeft een overzicht van het aantal waarnemingen per deelgebied. Uit de tabel
blijkt dat in elk deelgebied ruim wordt voldaan aan de minimumeis van 20 waarnemingen.

Tabel 4.3 Aantal waarnemingen per deelgebied
Deelgebied Aantal PFAS-analyses
Bovengrond 344-369 1)

Ondergrond 138-210 1)

1) het aantal analyses verschilt per PFAS-verbinding

Uit bijlage 4 waarin de locaties van de boringen op kaart zijn weergegeven, blijkt dat de
waarnemingen voldoende ruimtelijk verspreid over de deelgebieden liggen.

4.4.2 Statistische parameters per deelgebied
In bijlage 5 zijn per deelgebied per PFAS-verbinding de statistische parameters vermeld:
· aantal waarnemingen;
· gemiddelde gehalten;
· minimale en maximale gehalten;
· percentielwaarden (P80, P90 en P95).

De PFAS-bodemkwaliteitskaart is gebaseerd op de gemiddelde gehalten.

Uit de bijlage blijkt dat de volgende PFAS-verbindingen in gehalten boven de
rapportagegrens (P95 > 0,07) zijn aangetroffen:
· bovengrond:

° PFOS;
° PFOA;
° PFBA;

· ondergrond:
° PFOS;
° PFOA.

De overige PFAS-verbindingen komen in minder dan 5% van de waarnemingen voor.

Uit de ruimtelijke verdeling van de PFAS-gehalten blijkt dat de hogere gehalten verspreid
over de regio voorkomen. Er is geen aanleiding om meerdere deelgebieden te
onderscheiden.
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4.5 Bodemkwaliteit

4.5.1 Toetsingskader
In het document ‘Tijdelijk Handelingskader voor de toepassing van PFAS-houdende grond
en baggerspecie, geactualiseerde versie 2 juli 2020’ zijn de in tabel 4.4 vermelde normen
voor het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie op de landbodem
opgenomen. Hierbij wordt opgemerkt dat het om voorlopige toepassingsnormen gaat die in
de toekomst nog kunnen wijzigen.

Tabel 4.4 Toetsingskader toepassing PFAS-houdende grond en baggerspecie op de
landbodem (2 juli 2020)

(1) Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘boven grondwaterniveau’: tot
ten hoogste 1 meter onder het maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op termijn in de
verzadigde zone terechtkomt, wordt de grond geacht boven grondwater te zijn toegepast.

(2) Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘onder grondwaterniveau’: op
een diepte van 1 meter en meer onder het maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op
termijn in de verzadigde zone terechtkomt, wordt de grond geacht boven grondwater te zijn
toegepast.

(4) Op de waarden uit deze tabel hoeft geen bodemtypecorrectie te worden toegepast als het gehalte
van organische stof minder dan 10% bedraagt.

(5) Tenzij een lokale maximale waarde is vastgesteld.
(6) Met toepassingswaarden voor PFAS wordt bedoeld de waarde voor alle overige PFAS-

verbindingen, te toetsen per stof (dus niet gesommeerd). PFOS en PFOA worden getoetst aan de
hand van de sommatie van de concentraties lineair en vertakt.

Per 1 juli 2020 zijn de voorlopige landelijke achtergrondwaarden aangepast:
· PFOA     : 1,9 µg/kg d.s.
· overige PFAS: 1,4 µg/kg d.s.
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4.5.2 Bodemkwaliteit
Tabel 4.5 geeft een samenvatting met de gemiddelde PFAS-gehalten per deelgebied. In de
tabel zijn tevens de landelijke achtergrondwaarden vermeld.

Tabel 4.5 Gemiddelde PFAS-gehalten per deelgebied (gehalten in µg/kg d.s.)
Deelgebied PFOS 1) PFOA 1) PFBA PFPeA Overige PFAS
Bovengrond 0,43 0,27 0,08 0,08 0,07
Ondergrond 0,18 0,19 0,07 0,07 0,07/0,083)

Landelijk achtergrondgehalte 1,4 1,9 1,9 1,9 1,9
1) betreft de som van PFOS lineair en PFOS vertakt
2) betreft de som van PFOA lineair en PFOA vertakt
3) het gemiddelde gehalte 0,08 µg/kg wordt veroorzaakt door verhoogde rapportagegrenzen

De resultaten kunnen als volgt worden samengevat:
· In de bovengrond zijn de gemiddelde gehalten van PFOS en PFOA respectievelijk 0,43

en 0,27 µg/kg d.s.;
· In de ondergrond zijn de gemiddelde gehalten van PFOS en PFOA respectievelijk 0,18

en 0,19 µg/kg d.s.;
· De gemiddelde gehalten van de overige PFAS verbindingen zijn 0,07 µg/kg d.s.,

uitgezonderd PFBA en PFPeA waarvan het gemiddelde gehalte 0,08 µg/kg bedraagt.
Zoals vermeld in paragraaf 3.3.3, liggen de gehalten van de overige PFAS-verbindingen
voor het overgrote deel beneden de rapportagegrens.

· De gemiddelde PFAS-gehalten liggen ruim beneden de landelijke achtergrondwaarden.
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5 PFAS-bodemkwaliteitskaart

5.1 Algemeen
De PFAS-bodemkwaliteitskaarten zijn gebaseerd op de gemiddelde berekende PFAS-
gehalten (zie tabel 3.4).

5.2 PFAS-ontgravingskaart
Uit paragraaf 3.5.2 blijkt dat de gemiddelde PFAS-gehalten beneden de landelijke
achtergrondwaarden liggen. Dit betekent dat zowel de ontgravingskaart van de bovengrond
als de ontgravingskaart van de ondergrond in de kwaliteitsklasse Landbouw/natuur vallen.
De PFAS-ontgravingskaart is opgenomen in bijlage 6.

5.3 PFAS-toepassingskaart
In aanvulling op de bestaande regels voor overige stoffen die in het bestaande beleid zijn
opgenomen, gelden voor PFAS-houdende grond de toepassingseisen voor PFAS die zijn
opgenomen in tabel 5.1.

Tabel 5.1 Toepassingseisen PFAS-houdende grond
Gebied Toepassingeisen PFAS
toepassing in Landbouw/Natuur 1) PFOA: 1,9 µg/kg d.s. 2)

overige PFAS: 1,4 µg/kg d.s. 2)

toepassing in  Wonen en Industrie 1) PFOS: 3 µg/kg d.s.
PFOA: 7 µg/kg d.s.
overige PFAS: 3

Roerdelta PFOS: 3 µg/kg d.s.
PFOA: 7 µg/kg d.s.
overige PFAS: 3

grondwaterbeschermingsgebieden PFOA: 1,9 µg/kg d.s. 2,4)

overige PFAS: 1,4 µg/kg d.s. 2,4)

toepassing in de kern van een GBT 3) PFOS: 3 µg/kg d.s.
PFOA: 7 µg/kg d.s.
overige PFAS: 3

1) is de toepassingsklasse die is aangegeven op de toepassingskaart.
2) betreft de per 2 juli 2020 aangepaste normen
3) GBT: grootschalige bodemtoepassing
4) Toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden en grondwaterwingebieden is alleen toegestaan
   met een partijkeuring als milieuhygiënische verklaring. Daarnaast moet voldaan worden aan het
   provinciaal toepassingsbeleid in deze gebieden

De toepassingskaart is opgenomen in bijlage 7.
De grondstromenmatrix, zoals opgenomen in de Bodemkwaliteitskaart Regio Limburg
Noord (en de Nota bodembeheer), wijzigt niet door de Bodemkwaliteitskaart PFAS.
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5.4 Gebruik van de PFAS-bodemkwaliteitskaart als milieuhygiënische verklaring
Het gebruik van de bodemkwaliteitskaart als milieuhygiënische verklaring (bewijsmiddel)
voor de kwaliteit van de toe te passen grond en baggerspecie of als bewijsmiddel voor de
ontvangende bodem is alleen toegestaan, indien:
1. de toepassingslocatie en de plaats van herkomst van de grond of baggerspecie gelegen

zijn binnen het beheergebied waarop de bodemkwaliteitskaart betrekking heeft;
2. voor alle gemeten stoffen de P95 van de bodemkwaliteitszone van herkomst niet leidt tot

een overschrijding van het saneringscriterium op de toepassingslocatie;
3. wordt voldaan aan de randvoorwaarden voor het gebruik van de bodemkwaliteitskaart

als bewijsmiddel, die zijn opgenomen in de Nota bodembeheer van Regio Limburg
Noord.

Toepassing in grondwaterbeschermingsgebieden en grondwaterwingebieden is alleen
toegestaan met een partijkeuring als milieuhygiënische verklaring. Daarnaast moet voldaan
worden aan het provinciaal toepassingsbeleid in deze gebieden.

5.5 Vaststellen PFAS-bodemkwaliteitskaart
De PFAS-bodemkwaliteitskaart dient te worden vastgesteld door de gemeenten die deel
uitmaken van Regio Limburg Noord.



Bijlage 1 Regionale ligging plangebied





Bijlage 2 Advieslijst PFAS



Advieslijst te meten PFAS
Datum: 12 juli 2019

# Compound Acronym Formula SIKB-code SIKB/Aquo codeCAS-nr
1 perfluoro-n-butanoic acid PFBA C4HF7O2 4437 PFBA 375-22-4

2 perfluoro-n-pentanoic acid PFPeA C5HF9O2 4448 PFPA 2706-90-3

3 perfluoro-n-hexanoic acid PFHxA C6HF11O2 4441 PFHxA 307-24-4

4 perfluoro-n-heptanoic acid  PFHpA C7HF13O2 4440 PFHpA 375-85-9

5 perfluoro-n-octanoic acid( lineair) (1) PFOA C8HF15O2 4443 PFOA 335-67-1

6 perfluoro-n-octanoic acid(branched)(1) PFOAvertakt - 5577 sverttPFOA NVT

7 perfluoro-n-nonanoic acid PFNA C9HF17O2 4442 PFNA 375-95-1

8 perfluoro-n-decanoic acid  PFDA C10HF19O2 4438 PFDA 335-76-2

9 perfluoro-n-undecanoic acid PFUnDA C11HF21O2 4451 PFUdA 2058-94-8

10 perfluoro-n-dodecanoic acid PFDoA C12HF23O2 4439 PFDoA 307-55-1

11 perfluoro-n-tridecanoic acid PFTrDA C13HF25O2 4449 PFTDA 72629-94-8

12 perfluoro-n-tetradecanoic acid PFTeDA C14HF27O2 4450 PFTeDA 376-06-7

13 perfluoro-n-hexadecanoic acid PFHxDA C16HF31O2 5735 PFC16azr 67905-19-5

14 perfluoro-n-octadecanoic acid PFODA C18HF35O2 5736 PFC18azr 16517-11-6

15 perfluoro-1-butane sulfonic acid PFBS C4HF9O3S 3895 L_PFBS 375-73-5

16 perfluoro-1-pentane sulfonic acid PFPeS C5HF11O3S 5935 PFC5asfzr 2706-91-4

17 perfluoro-1-hexane sulfonic acid PFHxS C6HF13O3S 3932 L_PFHxS 355-46-4

18 perfluoro-1-heptane sulfonic acid  PFHpS C7HF15O3S 3931 L_PFHpS 375-92-8

19 perfluoro-1-octane sulfonic acid (lineair)(1) PFOS C8HF17O3S 4445 PFOS 1763-23-1

20 perfluoro-1-octane sulfonic acid (branched)(1) PFOSvertakt - 5518 sverttPFOS NVT

21 perfluoro-1-decane sulfonic acid PFDS C10HF21O3S 3898 L_PFDS 335-77-3

22 4:2 fluorotelomer sulfonic acid 4:2 FTS C6H5F9O3S 5996 H-PFC6asfzr 757124-72-4

23 6:2 fluorotelomer sulfonc acid 6:2 FTS C8H5F13O3S 5517 2PFC6yC2a1sf27619-97-2

24 8:2 fluorotelomer sulfonic acid 8:2 FTS C10H5F17O3S 5830 H-PFC10asfzr 39108-34-4

25 10:2 fluorotelomer sulfonic acid 10:2 FTS C12H5F21O3S 5831 H-PFC12asfzr 120226-60-0

26 N-methylperfluorooctane sulfonamidoacetic acid N-MeFOSAA C11H6F17NO4S 5937 N-MeFOSAA 2355-31-9

27 N-ethylperfluorooctane sulfonamidoacetic acid N-EtFOSAA C12H8F17NO4S 5744 EtFOSAA 2991-50-6

28 perfluoro-1-octanesulfonamide PFOSA C8H2F17NO2S 4446 PFOSA 754-91-6

29 N-methylperfluorooctanesulfonamide N-MeFOSA C9H4F17NO2S 6001 MeFOSA 31506-32-8

30 8:2 polyfluoroalkyl phosphate diester 8:2 diPAP C20H9F34O4P 5998 bisPFC10yPO4678-41-1

voetnoot 1 De vertakte verbindingen worden door het laboratorium als som gerapporteerd, de lineaire verbindingen apart. 

De totale som (vertakt plus lineair) voor PFOS of PFOA wordt alleen gebruikt voor toetsing aan de norm 3,0 voor PFOS en 7,0 voor PFOA

Sommatie vindt plaats volgens bijlage GIV van de Regeling bodemkwaliteit (< waarden *0,7)

GenX (niet in advieslijst; alleen meten bij verdenking)

"GenX" Hexafluoropropyleneoxide dimer acid

HFPO-DA / 

FRD-903 C6HF11O3 5741 FRD-903 13252-13-6



Bijlage 3 Box-Whiskerplots van de gemeten PFAS-gehalten











Bijlage 4 Kaart met waarnemingen
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Bijlage 5 Statistische kengetallen



Statistische parameters bovengrond
Parameter PFOS PFOSvertakt PFOS totaal PFOA PFOAvertakt PFOA totaal PFBA PFPeA PFHxA PFHpA PFNA PFDA
aantal 369 369 369 369 369 369 294 369 369 369 369 363
gemiddelde 0,32 0,11 0,43 0,20 0,07 0,27 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07

minimum 0,07 0,07 0,14 0,07 0,07 0,14 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
maximum 3,00 1,80 4,30 1,20 0,20 1,27 0,53 1,20 0,18 0,35 0,20 0,20

80-percentiel 0,41 0,10 0,54 0,30 0,07 0,37 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
90-percentiel 0,60 0,20 0,77 0,40 0,07 0,47 0,11 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
95 percentiel 0,86 0,23 1,02 0,50 0,07 0,57 0,14 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Statistische parameters ondergrond
Parameter PFOS PFOSvertakt PFOS totaal PFOA PFOAvertakt PFOA totaal PFBA PFPeA PFHxA PFHpA PFNA PFDA
aantal 210 210 210 210 210 210 134 210 210 210 210 209
gemiddelde 0,10 0,08 0,18 0,12 0,07 0,19 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

minimum 0,07 0,07 0,14 0,07 0,07 0,14 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
maximum 0,70 0,45 1,00 1,60 0,17 1,77 0,14 0,17 0,20 0,19 0,14 0,14

80-percentiel 0,07 0,07 0,15 0,13 0,07 0,20 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
90-percentiel 0,20 0,07 0,27 0,20 0,07 0,27 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
95 percentiel 0,30 0,07 0,37 0,30 0,07 0,37 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07



Statistische parameters bovengrond
Parameter
aantal
gemiddelde

minimum
maximum

80-percentiel
90-percentiel
95 percentiel

Statistische parameters ondergrond
Parameter
aantal
gemiddelde

minimum
maximum

80-percentiel
90-percentiel
95 percentiel

PFUnDA PFDoA PFTrDA PFTeDA PFHxDA PFODA PFBS PFPeS PFHxS PFHpS PFDS 4:2 FTS 6:2 FTS 8:2 FTS
369 353 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
0,14 0,14 0,14 0,14 0,42 0,14 0,14 0,14 0,50 0,14 0,14 0,14 0,14 0,36

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

PFUnDA PFDoA PFTrDA PFTeDA PFHxDA PFODA PFBS PFPeS PFHxS PFHpS PFDS 4:2 FTS 6:2 FTS 8:2 FTS
209 209 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
0,14 0,14 0,14 0,14 0,28 0,35 0,14 0,14 0,25 0,14 0,14 0,14 0,33 0,14

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07



Statistische parameters bovengrond
Parameter
aantal
gemiddelde

minimum
maximum

80-percentiel
90-percentiel
95 percentiel

Statistische parameters ondergrond
Parameter
aantal
gemiddelde

minimum
maximum

80-percentiel
90-percentiel
95 percentiel

10:2 FTS N-MeFOSAA N-EtFOSAA PFOSA N-MeFOSA 8:2 diPAP
369 369 369 369 369 369

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
0,18 0,18 0,59 0,21 0,14 0,28

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

10:2 FTS N-MeFOSAA N-EtFOSAA PFOSA N-MeFOSA 8:2 diPAP
210 209 210 210 210 210

0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
0,14 0,49 0,64 0,49 0,14 0,49

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07



Bijlage 6 Ontgravingskaart (boven- en ondergrond)



Leudal

Venray

Venlo

Weert

Bergen

Peel en Maas

Horst aan de Maas

Nederweert

Roerdalen

Echt-Susteren

Roermond

Gennep

Maasgouw

Beesel

Mook en Middelaar

Esri Nederland, Community Map Contributors P:
\24

0\3
70

57
0\2

. D
o W

ork
\G

IS
jos

\m
xd

\A
0P

_B
KK

_P
FA

S_
On

tgr
BG

_2
02

00
82

6.m
xd

 28
-8-

20
20

 10
:01

:19

© Sweco Nederland B.V.  Alle rechten voorbehouden

Opdrachtgever: 15 Limburgse gemeenten
Projectnummer: 370570

Status: Definitief
Datum: 28-8-2020
Schaal: 1:75.000
Formaat: A0

Getekend: DvdB - Gecontroleerd: JR

Bodemkwaliteitskaart Limburg Noord
Ontgravingskaart PFAS bovengrond

0 750 1.500 2.250 3.000 3.750 4.500
meter ´

Legenda
Grondwaterbeschermingsgebied
Beheergebied RWS
Ooijen Wanssum (mogelijk extra eisen
grondverzet)
Landbouw/Natuur
Niet gezoneerd



Leudal

Venray

Venlo

Weert

Bergen

Peel en Maas

Horst aan de Maas

Nederweert

Roerdalen

Echt-Susteren

Roermond

Gennep

Maasgouw

Beesel

Mook en Middelaar

Esri Nederland, Community Map Contributors P:
\24

0\3
70

57
0\2

. D
o W

ork
\G

IS
jos

\m
xd

\A
0P

_B
KK

_P
FA

S_
On

tgr
OG

_2
02

00
82

6.m
xd

 28
-8-

20
20

 10
:03

:49

© Sweco Nederland B.V.  Alle rechten voorbehouden

Opdrachtgever: 15 Limburgse gemeenten
Projectnummer: 370570

Status: Definitief
Datum: 28-8-2020
Schaal: 1:75.000
Formaat: A0

Getekend: DvdB - Gecontroleerd: JR

Bodemkwaliteitskaart Limburg Noord
Ontgravingskaart PFAS ondergrond

0 750 1.500 2.250 3.000 3.750 4.500
meter ´

Legenda
Grondwaterbeschermingsgebied
Beheergebied RWS
Ooijen Wanssum (mogelijk extra eisen
grondverzet)
Landbouw/Natuur
Niet gezoneerd



Bijlage 7 Toepassingskaart (boven- en ondergrond)



Leudal

Venray

Venlo

Weert

Bergen

Peel en Maas

Horst aan de Maas

Nederweert

Roerdalen

Echt-Susteren

Roermond

Gennep

Maasgouw

Beesel

Mook en Middelaar

Esri Nederland, Community Map Contributors P:
\24

0\3
70

57
0\2

. D
o W

ork
\G

IS
jos

\m
xd

\A
0P

_B
KK

_P
FA

S_
To

ep
BG

_2
02

00
90

3.m
xd

 3-
9-2

02
0 1

4:1
6:2

5

© Sweco Nederland B.V.  Alle rechten voorbehouden

Opdrachtgever: 15 Limburgse gemeenten
Projectnummer: 370570

Status: Definitief
Datum: 3-9-2020
Schaal: 1:75.000
Formaat: A0

Getekend: DvdB - Gecontroleerd: JR

Bodemkwaliteitskaart Limburg Noord
Toepassingskaart PFAS bovengrond

0 750 1.500 2.250 3.000 3.750 4.500
meter ´

Legenda
Grondwaterbeschermingsgebied
Beheergebied RWS
Ooijen Wanssum (mogelijk extra eisen
grondverzet)
Landbouw/Natuur
Wonen/Industrie
Niet gezoneerd



Leudal

Venray

Venlo

Weert

Bergen

Peel en Maas

Horst aan de Maas

Nederweert

Roerdalen

Echt-Susteren

Roermond

Gennep

Maasgouw

Beesel

Mook en Middelaar

Esri Nederland, Community Map Contributors P:
\24

0\3
70

57
0\2

. D
o W

ork
\G

IS
jos

\m
xd

\A
0P

_B
KK

_P
FA

S_
To

ep
OG

_2
02

00
90

3m
xd

.m
xd

 3-
9-2

02
0 1

4:1
5:5

4

© Sweco Nederland B.V.  Alle rechten voorbehouden

Opdrachtgever: 15 Limburgse gemeenten
Projectnummer: 370570

Status: Definitief
Datum: 3-9-2020
Schaal: 1:75.000
Formaat: A0

Getekend: DvdB - Gecontroleerd: JR

Bodemkwaliteitskaart Limburg Noord
Toepassingskaart PFAS ondergrond

0 750 1.500 2.250 3.000 3.750 4.500
meter ´

Legenda
Grondwaterbeschermingsgebied
Beheergebied RWS
Ooijen Wanssum (mogelijk extra eisen
grondverzet)
Landbouw/Natuur
Wonen/Industrie
Niet gezoneerd



6 Herontwikkeling Hotel Plasmolen

1 Dossier 1101 voorblad.pdf 

Commissie Grondgebied
Dossiernummer 1101
Extern Zaak ID ZM19.03495
Vertrouwelijk Nee
Vergaderdatum 4 november 2020
Agendapunt 6
Omschrijving Herontwikkeling Hotel Plasmolen

Geagendeerd Vergaderdatum
Commissie Grondgebied 4 november 2020



1 Raadsvoorstel herontwikkeling hotel Plasmolen.pdf 

Hotel Plasmolen
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Raadsvoorstel

Documentnummer ZM19.03495

Datum 

raadsvergadering

18 november 2020

Raadscommissie Grondgebied

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Portefeuillehouder G. Wienhoven

Herontwikkeling Hotel Plasmolen

Inleiding

De gemeenteraad van Mook en Middelaar heeft op 11 oktober 2018 een 

besluit genomen met betrekking tot de herontwikkeling van de locatie Hotel 

Plasmolen. De gemeenteraad heeft een ontwikkelrichting vastgesteld. Het 

gaat om de volgende voorwaarden:

a. een samenhangende ontwikkeling geënt op de Engelse landschapstijl     

met behoud en versterking van de landschappelijke-, 

cultuurhistorische  en natuurwaarden;

b. de ontwikkeling van een beeldbepalend gebouw aan de Molenplas, 

bestaande uit ca.10-15 appartementen (woonfunctie) en een 

(kleinschalige) horecavoorziening die aansluit op de gewenste 

kwaliteit van horeca in Plasmolen;

c. de ontwikkeling van ca.6 villa-achtige woongebouwen in het groen;

d. het realiseren van een doorsteek voor voetgangers en fietsers van de 

Rijksweg naar de Muldershofweg.

Op basis van deze voorwaarden zijn er diverse stappen genomen om het 

plan verder uit te werken. Echter, de gewenste (kleinschalige) 

horecavoorziening blijkt steeds weer een struikelblok te zijn. De 

eigenaar/ontwikkelaar heeft nu gevraagd om de ontwikkelrichting 

(kleinschalige) horecavoorziening te laten vallen. Daarnaast wordt ook ten 

aanzien van de verkeersafwikkeling voorstellen gedaan. In dit 

raadsvoorstel zal met name ingegaan worden op het verzoek omtrent 

horeca. De eventuele verkeersafwikkeling zal in nader overleg tussen de 

gemeente, de initiatiefnemers en de omwonenden moeten worden 

bepaald

Voorstel

1. In te stemmen met het verzoek om horeca niet als voorwaarde te   

stellen bij de ontwikkeling van Hotel Plasmolen;
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Beoogd effect

Wanneer de voorwaarde horeca komt te vervallen voor de ontwikkeling van 

Hotel Plasmolen  verdwijnt  een belangrijk knelpunt  voor  herontwikkeling van 

het gebied. Zowel de ontwikkelaar als ook de omgeving hebben bezwaren bij  

horeca in het plangebied. De ontwikkelaar, omdat hij zegt geen geschikte 

exploitant voor de horeca te kunnen vinden. Hij geeft aan dat kleinschalige 

horeca niet of slecht te exploiteren is in het plangebied. De omgeving is bang 

voor overlast. Wanneer de gemeente  de voorwaarde horeca laat vallen is het 

de verwachting dat de planontwikkeling voorspoedig opgepakt kan worden en 

dat er toegewerkt  kan worden naar een bestemmingsplan en uiteindelijk de 

bouw van de woningen en de verdere inrichting van het plangebied.
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Context

De gemeenteraad heeft op 11 oktober 2018 een besluit genomen over de 

toekomstige ontwikkelrichting van de locatie Hotel Plasmolen. Naar aanleiding 

van de gestelde randvoorwaarden voor de ruimtelijke ontwikkeling geeft de 

ontwikkelaar aan dat er door een afvaardiging van belangenbehartigers diverse 

gesprekken zijn gevoerd met omwonenden, belanghebbenden en raadsfracties . 

Door de eigenaar/ontwikkelaar wordt aangegeven dat er veel weerstand is tegen 

de komst van horeca. Daarnaast wordt door de eigenaar/ontwikkelaar 

aangegeven dat een (kleinschalige) horeca voorziening onder het 

appartementencomplex niet of slecht te exploiteren is. De weerstand van de 

omgeving tegen de horeca wordt bevestigd in de verslagen die zijn gemaakt van 

de bijeenkomsten met de omwonenden. Gezien de bezwaren vanuit de 

omgeving alsook de bezwaren vanuit de eigenaar/ontwikkelaar heeft de 

eigenaar/ontwikkelaar de gemeente verzocht om de voorwaarde horeca in het 

plan Hotel Plasmolen te laten vallen. De ontwikkelaar heeft het verzoek zowel 

aan de gemeenteraad als aan het college van B&W gericht. 

In aanvulling op het verzoek heeft de eigenaar/ontwikkelaar aangegeven dat hij 

wil meewerken om van de locatie Hotel Plasmolen een mooi woon- en leefgebied 

te maken door extra te investeren in de openbare ruimte van het plangebied en 

dan met name in de verbinding tussen het Muldershofplein en de St. Jansberg.  

Denk hierbij  bijvoorbeeld aan looproutes, extra parkeerplaatsen, bankjes, 

vissteiger etc. Door de eigenaar/ontwikkelaar is een landschapsplan opgesteld 

welke een eerste aanzet moet zijn van een definitief inrichtingsplan. Het 

landschapsplan is gepresenteerd aan de direct aanwonenden van het 

plangebied. De omwonenden hebben positief gereageerd op de plannen van de 

ontwikkelaar. 

Argumenten
Ruimtelijke ordening

Met de door de gemeenteraad meegegeven ontwikkelrichtingen ontstaat er in 

Plasmolen tussen de Rijksweg en de Muldershofweg een aangesloten woonwijk 

met woningen in het duurdere segment met daar middenin een (kleinschalig) 

horecabedrijf van circa 150 m2. De Bewonersgroep Plasmolen, en aldus de 

Bewonersgroep ook de direct aanwonenden, hebben aangegeven dat zij bij 

voorkeur geen horeca willen. Zij vinden dat er een duidelijke scheiding moet zijn 

tussen wonen en horeca in Plasmolen. 

Door de eigenaar/ontwikkelaar van de locatie wordt aangegeven dat een 

marktconsultatie heeft uitgewezen dat een kleinschalige horecavoorziening niet 

of slecht te exploiteren is op de nieuwe locatie. In een eerder stadium had een 
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gerenommeerd ijssalon aangegeven zich op die locatie te willen vestigen. Dit 

was voor de ontwikkelaar onwenselijk.  

Het is gebleken dat de bewoners en de ondernemers in Plasmolen conflicterende 

belangen hebben. Daar waar de bewoners een rustige woonomgeving willen, 

willen de horecaondernemers juist reuring. Door wonen en horeca meer te 

scheiden in Plasmolen wordt tegemoetgekomen aan de wensen van de 

bewoners van Plasmolen. De horeca kan zich verder ontwikkelen op plekken die 

verder van de woningen zijn gelegen, zoals het Muldershofplein, Witteweg en de 

Rijksweg. Een potentiele ontwikkellocatie voor horeca is de locatie van de 

voormalige Chinees aan de Rijksweg in Plasmolen. Dit perceel is recentelijk 

aangekocht door de gemeente en zal op termijn weer worden verkocht. Het is de 

verwachting dat horeca dan wel een toeristische functie, eventueel in combinatie 

met woningbouw, een voorwaarde zal gaan zijn bij de verkoop van dit perceel. 

De ontwikkelaar heeft op verzoek van de gemeente het landschapsplan dat bij 

het principeverzoek is gevoegd verder uitgewerkt. Het landschapsplan borduurt 

voort op eerdere plannen en maakt gebruik van de bestaande elementen uit het 

plangebied. Het plan heeft een hoog ambitieniveau en biedt een fraaie ruimtelijke 

kwaliteit. Belangrijk onderdeel van het landschapsplan is de verbinding tussen de 

Muldershofweg en de Rijksweg. In het landschapsplan is een fiets- en 

voetverbinding opgenomen die een verbinding creëert tussen het 

Muldershofplein en de St. Jansberg. Daarnaast zijn er aanvullende openbare 

parkeerplaatsen beoogd die via de Rijksweg bereikt kunnen worden. 

Door de ontwikkelaar is op 17 juni jl. een bijeenkomst georganiseerd met de 

direct aanwonenden van het plangebied. In deze bijeenkomst is het 

landschapsplan (zonder horeca) gepresenteerd. De direct aanwonenden 

reageerden positief op de plannen. Een verslag van de bijeenkomst is als bijlage 

bij dit advies gevoegd. 

Er ligt vanuit de regio Arnhem Nijmegen een behoorlijke opgave om nieuwe 

woningen te bouwen. Dit geldt ook voor Mook en Middelaar. De locatie Hotel 

Plasmolen staat al geruime tijd op het woningbouwprogramma van Mook en 

Middelaar, maar komt maar niet van de grond. 

Er ligt nu een kans om op een unieke locatie een woningbouwontwikkeling van 

de grond te krijgen. De verwachting is dat wanneer de ‘beperking’ van horeca 

wordt weggenomen de ontwikkeling wellicht versneld kan worden uitgevoerd. 

Toerisme en Recreatie

Het terrein van Hotel de Plasmolen is al een lange tijd niet in gebruik als 

horecagelegenheid. Een nieuwe ontwikkeling van horeca hier betekent 

concurrentie voor de horeca aan het Muldershofplein en de Rijksweg. Dit in een 

tijd dat de horeca het al zo moeilijk heeft. 
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Verder wordt vanuit het perspectief van toerisme en recreatie aangegeven dat 

het wenselijk is om een verbinding te creëren tussen het Muldershofplein en de 

St. Jansberg. Dit bij voorkeur met een aantal openbare parkeerplaatsen. De 

verbinding tussen het plein en de St. Jansberg zal een openbaar karakter moeten 

krijgen. De verbinding zal aantrekkelijke moeten zijn voor zowel de fietser als de 

wandelaar. Het toevoegen van extra parkeerplaatsen zal een bijdrage leveren 

aan het oplossen van de parkeerproblematiek in Plasmolen. Het door de 

ontwikkelaar opgestelde landschapsplan geeft een invulling aan dit wensbeeld. 

Proces

Door het schrappen van horeca als randvoorwaarde voor een ontwikkeling is het 

de verwachting dat de angel uit het planinitiatief wordt gehaald en er snel goede 

stappen kunnen worden gemaakt met zowel de ontwikkelaar als de omgeving. 

Op basis van de aangepaste voorwaarden voor de ontwikkeling van het gebied 

kan toegewerkt worden naar een definitief plan op basis waarvan een 

bestemmingsplan kan worden opgesteld en een procedure kan worden 

opgestart. Met de resterende richtlijnen die de gemeenteraad heeft vastgesteld is 

het heel goed mogelijk om een kwalitatief hoogwaardig plan te maken waarbij 

extra aandacht zal worden gevraagd voor een goede ruimtelijke kwaliteit en een 

kwalitatief hoogwaardige verbinding tussen de Muldershofplein en de St. 

Jansberg. De ontwikkelaar/eigenaar zal hierbij gehouden worden aan zijn 

toezegging om extra te investeren in de openbare ruimte van het plangebied. 

De precieze ontsluiting van de grondgebonden woningen en het 

appartementencomplex zullen in overleg tussen de ontwikkelaar en de gemeente 

bepaald worden. De omwonenden zullen hierin worden meegenomen. 

De gemeenteraad heeft in het verleden (kleinschalige) horeca als voorwaarde 

gesteld voor een ruimtelijke ontwikkeling voor Hotel Plasmolen. Het verder 

uitwerken van een ruimtelijk plan zonder horeca voor de locatie Hotel Plasmolen 

kan alleen als de gemeenteraad bereid is om de functie horeca  als voorwaarde 

te laten vervallen. 

CONCLUSIE

In dit raadsvoorstel is een aantal argumenten benoemd op grond waarvan de 

raad het eerder ingenomen standpunt ten aanzien van  (kleinschalige) horeca’ 

kan herzien. Alhoewel het college het zeer zou betreuren als de horecafunctie op 

deze locatie gaat verdwijnen beseft het college ook dat de situatie nu door de 

coronacrisis voor de hele horecasector drastisch is veranderd. Er is ook nog 

geen perspectief dat dat snel zal veranderen. We kunnen slecht in de toekomst 

kijken maar een beslissing verder voor ons uitschuiven zou betekenen dat een 

ontwikkeling nog heel lang op zich laat wachten, terwijl het aanzien van 

Plasmolen nu een stevige impuls nodig heeft. De voorgestelde herontwikkeling 

kan daaraan bijdragen, mits voldaan wordt aan een aantal randvoorwaarden.  Wij 

willen graag verder met de gebiedsontwikkeling van ‘Hotel Plasmolen’ en zien nu 
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een goede mogelijkheid om snel stappen te zetten. Wij stellen de raad dan ook 

voor om de ontwikkelrichting ‘(kleinschalige) horeca’ voor de ontwikkeling van 

Hotel Plasmolen te laten vallen. 

Kanttekeningen
Wanneer de gemeenteraad instemt met het voorstel om horeca niet langer als 

randvoorwaarde te stellen bij de (her)ontwikkeling van Hotel Plasmolen betekent 

dit hoogstwaarschijnlijk het einde van een horecafunctie aan de Molenplas. Wij 

vinden dit vanuit historisch perspectief erg jammer. Wel zal de stijl van de 

gebiedsontwikkeling in een stijl zijn die past bij de historie van het gebied. 

Duurzaamheid
Op dit moment is duurzaamheid nog geen thema bij de ontwikkeling van Hotel 

Plasmolen. Bij de herontwikkeling van het gebied zal de ontwikkelaar in ieder 

geval moeten voldoen aan de wet- en regelgeving voor wat betreft duurzaam 

bouwen. 

Participatie
Mocht de gemeenteraad instemmen met het voorstel om de voorwaarde ‘horeca’ 

te laten vallen zullen de plannen voor het gebied verder uitgewerkt worden. Dit 

zal gebeuren in overleg met de omgeving. 

Financiën
Op dit moment is dit niet aan de orde.

Communicatie
Op dit moment is dit niet aan de orde

Uitvoering
Wanneer de gemeenteraad instemt met het voorstel om horeca niet meer als 

voorwaarde te stellen voor de gebiedsontwikkeling van Hotel Plasmolen zullen 

wij dit besluit snel terugkoppelen met de ontwikkelaar. De verwachting is dat de 

ontwikkelaar vervolgens de dialoog met de omgeving aangaat en de plannen 

snel uitwerkt in een concreet plan dat in een (ontwerp)bestemmingsplan kan 

worden verwerkt. Mogelijk dat de bestemmingsplanprocedure begin 2021 kan 

worden gestart. 
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Mook, 13 oktober 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De secretaris, De burgemeester,

J.M.G. Smits - de Kinkelder mr. drs. W. Gradisen

Bijlage(n)
1. principeverzoek ontwikkelaar Hotel Plasmolen. 

2. landinrichtingsplan;

3. verslag bewonersbijeenkomst van 17 juni 2020;
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Raadsbesluit

Raadsbesluit
Documentnummer ZM19.03495
Onderwerp Herontwikkeling locatie Hotel Plasmolen

De raad der gemeente Mook en Middelaar,

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 13 
oktober 2020.

Gelet op het advies van de raadscommissie d.d. 4 november 2020

Besluit: 

1. In te stemmen met het verzoek om horeca niet als voorwaarde te stellen bij 
de ontwikkeling van Hotel Plasmolen.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering d.d. 19 november 2020

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,
mr. M. van Arensbergen mr. drs. W. Gradisen



1 Brief civil management aan B&W m.b.t. horeca (geanonimiseerd).pdf 











1 Memo bewonersbijeenkomst 17 juni 2020 (geanonimiseerd).pdf 







1 Landschapsschets voormalig hotel Plasmolen.pdf 
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Raadsvoorstel definitief bestemmingsplan 

“Lindenlaan 3 Molenhoek”, incl. zienswijzennota

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

Documentnummer ZM19.01758

Datum 

raadsvergadering

18 november 2020

Raadscommissie Grondgebied

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Portefeuillehouder G. Wienhoven

Bestemmingsplan "Lindenlaan 3, Molenhoek"

Inleiding

Initiatiefnemer is voornemens op de locatie Lindenlaan 3 te Molenhoek vier 

kleinschalige appartementen te realiseren. Op deze locatie is het volgens het 

vigerend bestemmingsplan reeds mogelijk om één vrijstaande woning toe te 

voegen. De kavel ligt nu braak. 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. In deze 

periode is één zienswijze ingediend. De zienswijze is geanonimiseerd 

toegevoegd als bijlage 1. 

De zienswijze is beantwoord in een zienswijzennota (bijlage 2). Op basis 

hiervan is een wijziging van het ontwerpbestemmingsplan voorgesteld. Aan u 

daarom de vraag om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 

Voorstel

1. Akkoord te gaan met de beoordeling van de ingediende zienswijze, zoals 

beschreven in de zienswijzennota in bijlage 2.

2.Bestemmingsplan "Lindenlaan 3, Molenhoek" gewijzigd vast te stellen, 

overeenkomstig het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan met 

inachtneming van de wijziging zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende 

zienswijzennota (bijlage 2).

Beoogd effect

Na de bestemmingsplanprocedure en vervolgens het aanvragen van de 

benodigde omgevingsvergunningen, kan worden gestart met het ontwikkelen 

van een woningbouwlocatie om zo aan te sluiten op de behoefte.



Raadsvoorstel definitief bestemmingsplan 

“Lindenlaan 3 Molenhoek” (incl. zienswijzennota)

Raadsvoorstel

Argumenten
1.1 Zienswijze positief beantwoord

Volgens de appellant is niet genoeg rekening gehouden met de verkeers- en 

stedenbouwkundige aspecten van de Lindenlaan. In de zienswijzennota (bijlage 

2) zijn de argumenten beantwoord. Hetgeen heeft geleid tot één wijziging in de 

toelichting van het definitieve bestemmingsplan:

Paragraaf 4.4, tweede alinea, in de toelichting van het 
ontwerpbestemmingsplan:
Wat betreft parkeren wordt in de gemeente Mook en Middelaar aangesloten bij 
de parkeernormen van het CROW. De maximale parkeernorm voor een 
midden/goedkoop segment appartement in de schil van het centrum in een 
weinig stedelijk gebied is 1,6 parkeerplaatsen per appartement. Volgens de 
kencijfers van het CROW zouden daarmee maximaal 6,4 parkeerplaatsen nodig 
zijn voor vier appartementen. Met voorliggend plan worden 5 parkeerplaatsen in 
het plangebied gerealiseerd. Hiermee wordt niet voldaan aan de maximale 
parkeernorm. Deze parkeernorm is echter relatief hoog. Twee appartementen uit 
voorliggend plan hebben als doelgroep senioren en twee appartementen zijn 
bedoeld voor starters. Bij deze doelgroepen is er vaak sprake van een lager 
autobezit/-gebruik dan gemiddeld. Tevens beschikken starters met een 
appartement in het segment midden/goedkoop naar verwachting over een relatief 
laag inkomen. Deze doelgroepen hebben daarom vaak geen of maximaal één 
auto in hun bezit. Daarom kan in dit specifieke geval worden afgeweken van de 
parkeernorm van het CROW en kan met 5 parkeerplaatsen aan de 
parkeerbehoefte worden voldaan.

Paragraaf 4.4, tweede alinea, in de toelichting van het definitieve 

bestemmingsplan:
Wat betreft parkeren wordt in de gemeente Mook en Middelaar aangesloten bij 
de parkeernormen van het CROW. De maximale parkeernorm voor een 
midden/goedkoop segment appartement in de schil van het centrum in een 
weinig stedelijk gebied is 1,6 parkeerplaatsen per appartement. Volgens de 
kencijfers van het CROW zouden daarmee maximaal 6,4 parkeerplaatsen nodig 
zijn voor vier appartementen. Met voorliggend plan worden 5 parkeerplaatsen in 
het plangebied gerealiseerd. Naast de parkeerplaatsen op eigen terrein richt de 
initiatiefnemer de tussenberm (de strook grond tussen zijn perceel en de 
openbare weg) op een dergelijke wijze in dat hier een auto kan worden 
geparkeerd. De invulling en inrichting zal in lijn zijn met de overige bermstroken 
aan de Lindenlaan en gebeurt in overleg met de gemeente. Uiteraard wordt 
hierbij rekening gehouden met de bocht. Met het realiseren van 6 
parkeerplaatsen voor dit plan wordt voldaan aan de parkeernorm.

2.1

Zie voor de argumenten voor het bestemmingsplan de planstukken die zijn 

toegevoegd als bijlage 3 (toelichting + bijlagen), bijlage 4 (regels + bijlage)  en 

bijlage 5 (verbeelding).
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Raadsvoorstel

Kanttekeningen
1.1 De appellant zou in hoger beroep kunnen gaan.

Duurzaamheid
Het appartementencomplex wordt gasloos gerealiseerd. Daarnaast wordt gebruik 

gemaakt van duurzame materialen. De initiatiefnemer is gewezen op ons 

duurzaamheidsloket. 

Participatie
Voordat het plan in procedure is gegaan, is de initiatiefnemer in gesprek gegaan 

met de direct omwonenden om de plannen de bespreken en daar waar nodig af 

te stemmen.

Financiën
Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst opgesteld waarin de 

exploitatiekosten zijn geregeld. Daarnaast worden door de initiatiefnemer voor 

het in behandeling nemen van het bestemmingsplan leges betaald. 

Communicatie
De vaststelling van het bestemmingsplan "Lindenlaan 3, Molenhoek" en de daar 

uit volgende terinzagelegging wordt gepubliceerd in de Ter Sprake en de 

Staatscourant.

De appellant ontvangt een brief met de reactie op de ingediende zienswijze en de 

gevolgen hiervan. 

Uitvoering
Het definitieve bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage, indien niemand in 

hoger beroep gaat is het daarna onherroepelijk. De initiatiefnemer kan 

vervolgens een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen aanvragen.
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Mook 13 oktober 2020, 

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De secretaris, De burgemeester,

J.M.G. Smits - de Kinkelder mr. drs. W. Gradisen



Raadsvoorstel definitief bestemmingsplan 

“Lindenlaan 3 Molenhoek” (incl. zienswijzennota)

Raadsvoorstel

Bijlage(n)
1. Ingediende zienswijze (geanonimiseerd)

2. Zienswijzennota

3. Bestemmingsplan “Lindenlaan 3, Molenhoek” – Toelichting

    3a Bijlage bij toelichting – Akoestisch onderzoek

    3b Bijlage bij toelichting – Advies Veiligheidsregio

    3c Bijlage bij toelichting – Voortoets stikstofdepositie

4. Bestemmingsplan “Lindenlaan 3, Molenhoek” – Regels

    4a Bijlage bij regels – Staat van bedrijfsactiviteiten

5. Bestemmingsplan “Lindenlaan 3, Molenhoek” – Verbeelding
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Raadsbesluit

Raadsbesluit
Documentnummer ZM19.01758

Onderwerp Bestemmingsplan Lindenlaan 3, Molenhoek

De raad der gemeente Mook en Middelaar,

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 13 
oktober 2020

Gelet op het advies van de raadscommissie d.d. 4 november 2020

Besluit: 

1. Akkoord te gaan met de beoordeling van de ingediende zienswijze, zoals 
beschreven in de zienswijzennota in bijlage 2.

2. Bestemmingsplan "Lindenlaan 3, Molenhoek" gewijzigd vast te stellen, 
overeenkomstig het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan met 
inachtneming van de wijziging zoals opgenomen in de bij dit besluit 
behorende zienswijzennota (bijlage 2).

Aldus besloten in zijn openbare vergadering d.d. 18 november 2020

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,
mr. M. van Arensbergen mr. drs. W. Gradisen
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1 Bijlage 2 bij raadsvoorstel - Zienswijzennota bestemmingsplan Lindenlaan 3 Molenhoek (geanonimiseerd).docx 

Zienswijzennota bestemmingsplan Lindenlaan 3, Molenhoek 
Het ontwerpbestemmingsplan "Lindenlaan 3, Molenhoek" heeft vanaf 27 juli 2020 tot 7 september 
2020 ter inzage gelegen in het gemeentehuis van de gemeente Mook en Middelaar. Daarnaast kon 
het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende documenten ook digitaal worden geraadpleegd via de 
website 'www.ruimtelijkeplannen.nl'. Gedurende deze periode kon eenieder een zienswijze indienen 
op het bestemmingsplan. 

1. Lijst van zienswijzen 
Binnen de periode van inzage is er 1 zienswijze binnengekomen: 
1. Reclamant 1 op 25 augustus 2020, woonachtig op Lindenlaan 11, Molenhoek.

2. Ontvankelijkheid zienswijzen 
De zienswijze is schriftelijk  tijdig binnengekomen (25 augustus 2020) en daarom als zienswijze 
ontvankelijk.  

3. Beantwoording zienswijzen 

Onderstaand is de ingediende zienswijze samengevat en voorzien van een beantwoording. 
Inhoud zienswijze Beantwoording 
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in te 
weinig parkeerruimte voor vier appartementen. 
De CROW-norm wordt niet gehaald.

Wat betreft parkeren wordt in de gemeente 
Mook en Middelaar aangesloten bij de 
parkeernormen van het CROW. De maximale 
parkeernorm voor een midden/goedkoop 
segment appartement in de schil van het 
centrum in een weinig stedelijk gebied is 1,6 
parkeerplaatsen per appartement. Volgens de 
kencijfers van het CROW zouden daarmee 
maximaal 6,4 parkeerplaatsen nodig zijn voor 
vier appartementen. Met voorliggend plan 
worden 5 parkeerplaatsen in het plangebied 
gerealiseerd. 

Naast de parkeerplaatsen op eigen terrein richt 
de initiatiefnemer de tussenberm (de strook 
grond tussen zijn perceel en de openbare weg) 
op een dergelijke wijze in dat hier een auto kan 
worden geparkeerd. De invulling en inrichting zal 
in lijn zijn met de overige bermstroken aan de 
Lindenlaan en gebeurt in overleg met de 
gemeente. Uiteraard wordt hierbij rekening 
gehouden met de bocht. Met het realiseren van 
6 parkeerplaatsen voor dit plan wordt voldaan 
aan de parkeernorm.

In de anterieure overeenkomst is ter garantie 
hiervan de volgende passage opgenomen: De 
openbare grondstrook die het perceel verbindt 
met de openbare weg dient voor rekening en 
risico van de exploitant te worden meegenomen 
in de inrichting van het exploitatiegebied, waarbij 
wordt geopteerd om daar aanvullende 



parkeergelegenheid te realiseren. Hiertoe zal er 
afstemming plaatsvinden tussen de partijen.

Omdat in het ontwerpbestemmingsplan de 
passage over het toevoegen van een 6e 
parkeerplaats in de openbare ruimte niet is 
opgenomen, is in het definitieve 
bestemmingsplan de volgende alinea 
toegevoegd:

Naast de parkeerplaatsen op eigen terrein 
richt de initiatiefnemer de tussenberm (de 
strook grond tussen zijn perceel en de 
openbare weg) op een dergelijke wijze in dat 
hier een auto kan worden geparkeerd. De 
invulling en inrichting zal in lijn zijn met de 
overige bermstroken aan de Lindenlaan en 
gebeurt in overleg met de gemeente. 
Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden 
met de bocht. Met het realiseren van 6 
parkeerplaatsen voor dit plan wordt voldaan 
aan de parkeernorm.

Er wordt te hard gereden op de Lindenlaan. Een 
uitrit in de onoverzichtelijke bocht gaat 
problemen opleveren.

Het is volgens het vigerende bestemmingsplan 
Mook en Molenhoek, dat door de gemeenteraad 
op 4 juli 2013 is vastgesteld, reeds mogelijk om 
een vrijstaande woning met uitrit te realiseren. Er 
is ook in het bestemmingsplan Lindenlaan 3, 
Molenhoek gekozen voor één brede uitrit, zodat 
alle auto’s (met de neus naar voren) vanaf deze 
uitrit de straat op kunnen. In de anterieure 
overeenkomst is een passage opgenomen om 
dit nog meer te garanderen: De ontsluiting van 
het terrein dient te worden gerealiseerd zoals 
overeengekomen tussen de partijen en 
weergegeven in bijlage 2 van deze 
overeenkomst. Vanwege verkeersveiligheid mag 
niet worden afgeweken van de tekening/ 
afspraken.

Bijlage 2 van de overeenkomst is dezelfde als 
pagina 10 van het bestemmingsplan “Lindenlaan 
3, Molenhoek”. 

Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot een 
aanpasing.



Er wordt met geen woord gesproken over het 
straatbeeld van de Lindenlaan. Ik mag toch 
aannemen dat toetsing op het staatbeeld aan de 
orde is.

Op 19 november 2019 is het plan behandeld in 
de Commissie ruimtelijke kwaliteit. De 
commissie gaf een positief advies. Voorgaande 
tekst staat ook in het bestemmingsplan op 
pagina 10. 

In het advies staat het volgende beschreven:
De gekozen opzet, met een dwars- en 
langsgerichte kap op 2 bouwlagen voegt zich 
goed in het straatbeeld en belendingen. Dit is 
nog meer het geval bij de teruggeplaatste positie 
van de voorgevel waardoor de parkeerplaatsen 
beter ontsloten worden en het voorterrein in 
aansluiting op het omgevingsbeeld een groener 
karakter kan krijgen middels een lage groen 
haag en een groene rand.(zie aangepaste 
situatietekening). De architect is er in geslaagd 
om het stevige programma in relatie tot het 
smalle kavel middels gootsprongen en 
gevelvlakken een kleinschalige uitdrukking te 
geven als ware het een villa en niet een 
appartementencomplex. Een goede ruimtelijke 
kwaliteitsbasis voor de te doorlopen een 
bestemmingsplanprocedure.

Het advies is als bijlage bij het collegebesluit 
gevoegd, maar niet bij het 
ontwerpbestemmingsplan omdat dat niet 
gebruikelijk is. Opnemen dat de commissie 
positief heeft geadviseerd is voor een 
bestemmingsplanprocedure voldoende. Bij de 
omgevingsvergunningaanvraag wordt het advies 
wel toegevoegd.

Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot een 
aanpasing. 

Dit betreft geen algemeen belang, maar 
persoonlijk belang.

Dit argument is niet ruimtelijk relevant.

Dit onderdeel van de zienswijze leidt niet tot een 
aanpasing. 

 



4. Ambtshalve wijzigingen 

Er is een ambtshalve wijziging doorgevoerd aan de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan:

Paragraaf 4.4, tweede alinea, in de toelichting van het bestemmingsplan:
Wat betreft parkeren wordt in de gemeente Mook en Middelaar aangesloten bij de parkeernormen van 
het CROW. De maximale parkeernorm voor een midden/goedkoop segment appartement in de schil 
van het centrum in een weinig stedelijk gebied is 1,6 parkeerplaatsen per appartement. Volgens de 
kencijfers van het CROW zouden daarmee maximaal 6,4 parkeerplaatsen nodig zijn voor vier 
appartementen. Met voorliggend plan worden 5 parkeerplaatsen in het plangebied gerealiseerd. 
Hiermee wordt niet voldaan aan de maximale parkeernorm. Deze parkeernorm is echter relatief hoog. 
Twee appartementen uit voorliggend plan hebben als doelgroep senioren en twee appartementen zijn 
bedoeld voor starters. Bij deze doelgroepen is er vaak sprake van een lager autobezit/-gebruik dan 
gemiddeld. Tevens beschikken starters met een appartement in het segment midden/goedkoop naar 
verwachting over een relatief laag inkomen. Deze doelgroepen hebben daarom vaak geen of 
maximaal één auto in hun bezit. Daarom kan in dit specifieke geval worden afgeweken van de 
parkeernorm van het CROW en kan met 5 parkeerplaatsen aan de parkeerbehoefte worden voldaan.
Naast de parkeerplaatsen op eigen terrein richt de initiatiefnemer de tussenberm (de strook grond 
tussen zijn perceel en de openbare weg) op een dergelijke wijze in dat hier een auto kan worden 
geparkeerd. De invulling en inrichting zal in lijn zijn met de overige bermstroken aan de Lindenlaan en 
gebeurt in overleg met de gemeente. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de bocht. Met het 
realiseren van 6 parkeerplaatsen voor dit plan wordt voldaan aan de parkeernorm.
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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding voor het bestemmingsplan 

De initiatiefnemer heeft het voornemen om een gebouw met vier appartementen te realiseren op een 

onbebouwd perceel tussen Lindenlaan 1 en Lindenlaan 5 in Molenhoek, hierna te noemen Lindenlaan 3. 

Deze ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan.  

 

Omdat het initiatief wel passend is op de locatie, wordt medewerking verleend aan een herziening van het 

bestemmingsplan. In dit document wordt dit toegelicht en gemotiveerd waarom dat mogelijk is volgens de 

Wet ruimtelijke ordening (Wro). 

1.2  Ligging plangebied 

Het plangebied is gelegen aan de Lindenlaan in het zuiden van de kern Molenhoek. Bijgevoegde afbeelding 

toont globaal de ligging van het plangebied in de omgeving. 

 

 
Globale ligging plangebied (bron: openstreetmap.org) 
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1.3  Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de bestaande situatie en van het plan. Daarna wordt in hoofdstuk 3 

ingegaan op het relevante rijks-, provinciale -, en gemeentelijke beleid. In hoofdstuk 4 wordt de haalbaarheid 

van het project getoetst op grond van het geldende beleid en (milieu)wetgeving. Ook wordt ingegaan op de 

economische haalbaarheid van het plan. Hoofdstuk 5 geeft een toelichting op de juridische opzet van het plan. 

Tot slot gaat hoofdstuk 6 in op de wijze hoe burgers en andere belanghebbenden betrokken zijn bij het plan 

(maatschappelijke uitvoerbaarheid). Hierin zijn de uitkomsten van inspraak, vooroverleg en zienswijzen 

opgenomen. 
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Hoofdstuk 2  Het initiatief 

In dit hoofdstuk wordt het initiatief beschreven. Eerst wordt ingegaan op de bestaande situatie van het 

plangebied en de relatie met de omgeving. Daarna wordt ingezoomd op het beoogde initiatief. 

2.1  Huidige situatie 

Het plangebied betreft nu een onbebouwd grasveld tussen de woningen aan de Lindenlaan 1 en Lindenlaan 5 

in de zuidelijke punt van de bebouwde kom van Molenhoek. Het perceel is gelegen in een groene omgeving. 

De Lindenlaan is een lange weg langs de oostzijde van de kern Molenhoek. De Lindenlaan loopt parallel aan de 

spoorlijn Maaslijn (Nijmegen - Venlo) die aan de oostzijde van Molenhoek ligt. Tussen de Lindenlaan en de 

spoorlijn ligt een talud dat overwegend bestaat uit opgaand groen.  

 

Aan de Lindenlaan liggen verschillende functies, waaronder wonen, bedrijven en een sportpark. Aan de 

noordwestkant van het plangebied bevindt zich een bedrijf dat serres, deuren en raamkozijnen levert. Verder 

ten zuidwesten van de planlocatie ligt de spoorbrug over de Maas. De onderstaande afbeelding toont een 

luchtfoto van het plangebied.    

 

 
Luchtfoto van het plangebied (bron: PDOK) 
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2.2  Toekomstige situatie 

De initiatiefnemer is voornemens om een appartementengebouw te realiseren met vier appartementen. De 

twee appartementen op de begane grond betreffen levensloopbestendige (rolstoeltoegankelijke) 

woonruimten met als doelgroep senioren. De twee appartementen op de verdieping betreffen 

starterswoningen. De voorgevel van het gebouw komt te liggen op de lijn tussen de twee meest nabijgelegen 

hoeken van de naastgelegen woningen.  

 

Met het plan wordt rekening gehouden met een groene inpassing door lage hagen aan de Lindenlaan te 

realiseren. Aan de achterzijde van het plangebied worden bergingen gerealiseerd. De locatie wordt met een 

eigen inrit ontsloten via de Lindenlaan. Voor het appartementengebouw worden vijf parkeerplaatsen 

aangelegd, die door hagen (90 cm hoog), beuken en bodembedekkend groen worden ingepast (zie navolgende 

afbeelding. Op 19 november 2019 is het plan behandeld in de Commissie ruimtelijke kwaliteit. De commissie 

gaf een positief advies. De navolgende afbeelding geeft een impressie van de toekomstige situatie.  

 

 
Impressie toekomstige situatie (bron: Bulkens architecten) 
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2.3  Duurzaamheid 

In een duurzame leefomgeving wordt bewust omgegaan met energie, klimaat, grondstoffen, ruimte, water en 

groen. Ruimtelijke ontwikkelingen zijn een logisch moment om de verschillende aspecten van duurzame 

stedenbouw vanaf het begin in de planvorming mee te nemen.  

 

Bouwbesluit 

Het Bouwbesluit stelt eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. De maat voor 

energiezuinigheid heet Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Voor woningen geldt sinds 2015 een Energie 

Prestatie Coëfficiënt van 0,4 op gebouwniveau. Vanaf 2020 wordt deze verlaagd richting een coëfficiënt 

dichter bij de nul. Vanaf 2020 moeten alle nieuwe gebouwen voldoen aan de BENG-eisen. Dit is rijksbeleid, 

waarbij BENG staat voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen. 

 

Kansen 

Bij de herinrichting van een perceel en bij nieuwbouw liggen kansen om duurzaamheid te verbeteren. Het 

energieneutraal maken van een gebouw kan beter bij de bouw dan achteraf. Nieuwbouw biedt de kans om 

meteen voor een duurzame wijze van verwarming te kiezen, maar ook andere duurzaamheidsaspecten zijn bij 

nieuwbouw relatief eenvoudig te realiseren, zoals het opwekken van duurzame energie. Het is van belang de 

kansen voor het opwekken van duurzame energie te benutten om de gestelde toename van duurzaam 

opgewerkte energie te behalen. Sinds 1 juli 2018 moeten nieuwe woningen gasloos worden gebouwd. 

Daarnaast kan bij de inrichting van de buitenruimte rekening worden gehouden met water- en hittestress. Het 

aanplanten van groen is goed voor de klimaatbestendigheid, omdat het bijdraagt aan het verminderen van de 

hittestress en het verbeteren van het watervasthoudend vermogen van het gebied.  

 

Planspecifiek 

Met voorliggend plan is sprake van zuinig ruimtegebruik, omdat het een locatie in bestaand stedelijk gebied 

betreft (inbreidingslocatie). Daarnaast zullen de appartementen voldoen aan de nieuwe eisen van energie en 

conform het Bouwbesluit gasloos worden gebouwd.  
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Hoofdstuk 3  Beleidskader 

3.1  Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

Gebiedsgericht 

De SVIR benoemt een aantal aspecten van nationaal ruimtelijk belang. Het betreft de bescherming van de 

waterveiligheid aan de kust en rond de grote rivieren, bescherming en behoud van de Waddenzee en enkele 

werelderfgoederen, de uitoefening van defensietaken, het Natuurnetwerk Nederland (voorheen de 

ecologische hoofdstructuur), de elektriciteitsvoorziening, de toekomstige uitbreiding van het 

hoofd(spoor)wegennet en de veiligheid rond rijksvaarwegen. Voorts betreft het enkele specifieke gebieden 

zoals de mainportontwikkeling van Rotterdam en Schiphol. 

 

In het Barro heeft het Rijk voor deze onderwerpen regels opgesteld waarmee de SVIR juridisch verankerd is 

richting lagere overheden. Via het Besluit ruimtelijke ordening en het Besluit omgevingsrecht zijn deze regels 

aanvullend vastgelegd. 

 

In de SVIR worden, naast de onderwerpen van nationaal belang, accenten geplaatst op het gebied van 

bestuurlijke verantwoordelijkheden. Het beleid betekent een decentralisatie van rijkstaken en bevoegdheden. 

Het Rijk gaat zo min mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten zitten en lagere overheden, burgers en 

bedrijven krijgen, zolang het nationaal belang niet in het geding is, de ruimte om oplossingen te creëren.  

 

Ladder duurzame verstedelijking 

Een meer algemeen onderwerp uit de SVIR is 'duurzame verstedelijking'. Via de 'ladder voor duurzame 

verstedelijking' wordt een zorgvuldige afweging en besluitvorming geborgd bij ruimtelijke vraagstukken in 

stedelijk gebied. Het gebruik van deze ladder is opgenomen in het Bro (artikel 3.1.6 onder 2).  

 

De ladder richt zich op nieuwe stedelijke ontwikkelingen. In de toelichting van een bestemmingsplan dat een 

nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, dient de behoefte aan die ontwikkeling te worden beschreven. 

Als de ontwikkeling buiten het bestaand stedelijk gebied plaatsvindt, moet bovendien gemotiveerd worden 

waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.  

 

Het Bro beschrijft wat een stedelijke ontwikkeling is: "een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 

zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen". 

Onder 'bestaand stedelijk gebied' wordt het volgende verstaan: "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." 

 

Per 1 juli 2017 is de ladder voor duurzame verstedelijking herzien. Bij de herziening zijn onder meer de drie 

afzonderlijke 'treden' van de ladder losgelaten en is het begrip 'actuele regionale behoefte' gewijzigd in 

'behoefte'. Nieuw is dat de laddertoets bij flexibele plannen kan worden doorgeschoven naar het moment van 

vaststelling van een wijzigings- of uitwerkingsplan.   

 

Planspecifiek 

Gebiedsgericht 

Het plangebied ligt niet in een van de aangewezen gebieden van de SVIR en het Barro. Vanuit nationaal beleid 

zijn er geen specifieke randvoorwaarden voor dit plan.   
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Ladder duurzame verstedelijking 

Voorliggend plan betreft de realisatie van vier woningen in een appartementengebouw. Uit jurisprudentie 

blijkt dat er pas vanaf twaalf woningen sprake is van een stedelijke ontwikkeling zoals bedoeld in artikel 3.1.6. 

Bro. Toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking is daarom niet nodig.  

 

Het initiatief past binnen het rijksbeleid.  

3.2  Provinciaal beleid 

3.2.1  Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 

Op 12 december 2014 is door Provinciale Staten het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014, met 

bijbehorend plan m.e.r., de Omgevingsverordening Limburg 2014 en het Provinciaal Verkeers en-  

Vervoersprogramma vastgesteld.  

  

In het POL staat kwaliteit centraal. Dat komt tot uiting in het koesteren van de gevarieerdheid van Limburg  

onder het motto 'meer stad, meer land', het bieden van ruimte voor verweving van functies, in  

kwaliteitsbewustzijn, en in dynamisch voorraadbeheer dat moet resulteren in een nieuwe vorm van groeien.  

Algemene principes voor duurzame verstedelijking sluiten hierop aan, zoals de ladder van duurzame  

verstedelijking en de prioriteit voor herbenutting van cultuurhistorische en beeldbepalende gebouwen.  

  

Noord-Limburg kenmerkt zich door een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Er dient een transformatie van de  

bestaande woningvoorraad plaats te vinden, aangezien er nauwelijks bevolkingsgroei meer is. Daarbij zal  

primair worden gekozen voor inbreiding, aanpassing en functieverandering en slechts in beperkte mate voor  

uitbreiding in de nabijheid van kleine kernen. In het POL is opgenomen dat het toevoegen van nieuwe  

woningen aan de woningvoorraad dient te worden afgestemd met de door de gemeenteraden vastgestelde  

Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg (zie paragraaf 3.3.2).  

 

Planspecifiek 

Op de onderstaande afbeelding is een uitsnede weergegeven van de kaart 'Duurzame verstedelijking' van de 

Omgevingsverordening Limburg. Het plangebied is aangeduid als bebouwd gebied (paars), oftewel bestaand 

stedelijk gebied. Met onderhavig initiatief wordt een appartementengebouw gerealiseerd op een onbebouwd 

grasveld (waar nu 1 vrijstaande woning is toegestaan) tussen bestaande woningen. Hiermee past het plan 

binnen de principes van duurzame verstedelijking zoals omschreven in het provinciaal beleid. Hier wordt 

verder op ingegaan in paragraaf 3.3. 

 

 
Kaart Duurzame verstedelijking, Omgevingsverordening 2014 
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3.3  Regionaal beleid 

3.3.1  Strategische regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar 

De gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar hebben samen een Strategische Regiovisie ontwikkeld   

om te bepalen waarin de gemeenten de komende tijd gaan investeren. Deze visie is door de gemeenteraad  

vastgesteld voor wat betreft toerisme en recreatie in de meest brede zin van het woord. Met deze strategische  

regiovisie willen deze gemeenten de regio beter tot haar recht laten komen en een bestendig perspectief voor  

het geheel garanderen. Hierin zijn wensen en ambities geformuleerd in zeven programma's en met twee  

sleutelprojecten is aangegeven welke ontwikkelingen met voorrang ter hand worden genomen. Hiermee is een  

kwaliteitsslag te bereiken die nodig is om de leefbaarheid te vergroten en de achterstand op het omliggende  

gebied te verkleinen.    

  

Daarbij is gekozen voor een ontwikkelingsmodel met een onderscheidend profiel dat complementair is aan de 

stedelijke regio's in de nabije omgeving: in het noorden Arnhem/Nijmegen en in het zuiden Venlo. Van de  

groei van beide stedelijke regio's kan worden geprofiteerd, maar dan wél op de eigen manier, namelijk  

kleinschalig en duurzaam. De inzet is om in de regio een 'center of excellence' neer te zetten, met als  

steekwoorden: puur, authentiek, gastvrij en met respect voor de natuur en het landschap.    

  

De regio heeft een aantal kwaliteiten die versterkt kunnen worden. Hierin wordt een viertal dragende functies  

onderscheiden waarop de hoofdprogramma's worden ingezet om de kwaliteitssprong te maken, namelijk:  

wonen, zorg, recreatie en toerisme en landbouw.    

 

Planspecifiek  

In de Strategische Regiovisie wordt het plangebied niet specifiek benoemd. Wel wordt benoemd dat binnen de 

wooneconomie nog plaats is voor een excellent, onderscheidend woonmilieu met ruimte voor verschillende 

wooncategorieën. Er is voor gekozen om woningbouw vooral op inbreidingslocaties (verdichten en 

functieverandering) te laten plaatsvinden en gelijktijdig de ruimtelijke kwaliteit te versterken. Voorliggend plan 

betreft de realisatie van een appartementengebouw in bestaand stedelijk gebied bij een inbreidingslocatie. De 

appartementen betreffen twee seniorenwoningen en twee starterswoningen, waarmee verschillende 

wooncategorieën worden gerealiseerd. Hiermee sluit het plan aan bij de Strategische regiovisie Bergen, 

Gennep, Mook en Middelaar.     

3.3.2  Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg 

In de Regionale Structuurvisie Wonen van de regio Noord-Limburg staat het regionaal woonbeleid  

opgeschreven. De regio bestaat uit de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en  

Middelaar, Venlo, Venray en Peel en Maas. In de visie wordt door de regio samen met de provincie Limburg 

sturing gegeven aan de regionale woningmarkt. De visie kent vijf inhoudelijke pijlers:  

1. Een gezonde woningmarkt in balans: nieuwbouw naar behoefte  

2. De juiste woning op de juiste plek en dynamisch voorraadbeheer  

3. Goed wonen voor iedereen, maar met extra aandacht voor... 

4. Kwaliteit bestaande voorraad en kernen meer centraal 

5. Een levensloopvriendelijke en duurzame regio  

 

Een belangrijk ambitie die is voortgekomen uit de visie is het terugbrengen van de plancapaciteit. Op basis van 

de structuurvisie is afgesproken dat gemeenten die een overschot hebben aan plancapaciteit deze capaciteit 

terugbrengen. Afgesproken is dat gemeenten 40% van het overschot aan woningbouwplannen ten opzichte 

van de huishoudensgroei dienen te schrappen. De gemeente Mook en Middelaar heeft hier invulling 

aangegeven door twee uitleglocaties voorlopig te schrappen. Het gaat om de locatie Cuijkse Steeg te Mook en 

de locatie Dorpstraat 2/2a te Middelaar. In totaal gaat het om 230 bouwtitels die niet meer op de 
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planningslijst staan. Met het schrappen van deze twee grote plannen heeft Mook en Middelaar ruimschoots 

voldaan aan de afspraak tot planreductie en is er weer beperkte ruimte om nieuwe woningen toe te staan.  

De regio wil een breed palet aan woonmilieus bieden dat aansluit bij de huidige en toekomstige inwoners van 

de regio. In de visie is een afwegingskader ontworpen dat regionaal en lokaal het instrument vormt om tot een 

heldere prioritering en onderbouwing van nieuwbouwplannen te komen. De werkwijze sluit aan bij de 

principes van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking.   

 

Planspecifiek 

Door het schrappen van 230 bouwtitels is er voldoende ruimte om vier appartementen toe te voegen. 

Voorliggend plan past binnen de gemeentelijke woningbouwkaders die regionaal zijn afgestemd op basis van 

de Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg.  

3.4  Gemeentelijk beleid 

3.4.1  Structuurvisie Mook & Molenhoek 2025 

De Structuurvisie Mook & Molenhoek 2025 geeft de visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de 

kernen Mook en Molenhoek in de periode tot 2025. De ambities van de gemeente Mook en Middelaar 

betreffende de functies wonen, economie, mobiliteit, welzijn, zorg en educatie, groen en water, duurzaamheid 

en ruimtelijke kwaliteit zijn hierin samengebracht voor zover deze betrekking hebben op de ruimtelijke 

structuur van de dorpen Mook en Molenhoek. Het doel van de visie is enerzijds het aangeven van de kaders, 

waarbinnen toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en projecten kunnen plaatsvinden en anderzijds het 

communiceren van de ambities van de gemeente ten aanzien van de beide dorpen aan derden.    

 

Voor het thema wonen geldt dat vanwege de ligging nabij Arnhem/Nijmegen en Venlo, er steeds vaker een 

beroep wordt gedaan op deze regio. Het aantal forenzen groeit. Daarnaast is er sprake van komende 

vergrijzing. Deze forenzen en de vergrijzing vereisen een nieuwe kijk op wonen. De behoefte aan woningbouw 

wordt gerealiseerd door het zoveel mogelijk benutten van inbreidingslocaties en daarmee een efficiënt 

gebruik van de (open) ruimte in de kernen. Het bouwen in de compacte dorpskernen moet bijdragen aan het 

verbeteren van de woonmilieus en de kwaliteit van het wonen de woonomgeving.  

 

Planspecifiek   

Onderhavig initiatief betreft de realisatie van een appartementengebouw met vier appartementen op een 

onbebouwd perceel (waar nu een vrijstaande woning is toegestaan) tussen bestaande bebouwing in de kern 

Molenhoek (inbreidingslocatie). Hiermee is sprake van efficiënt gebruik van de ruimte in de kernen. De 

startersappartementen kunnen bijdragen aan de invulling van de woningbehoefte van forenzen die naar de 

regio trekken. De twee levensloopbestendige appartementen kunnen een bijdrage leveren aan de 

veranderende woningbehoefte ten gevolge van de vergrijzing. Het plan past daarmee binnen de Structuurvisie 

Mook & Molenhoek 2025. 

3.4.2  Woonvisie gemeente Mook en Middelaar 2017-2021 

Met de Woonvisie 2017-2021 stelt de gemeente haar woonbeleid voor de komende jaren vast. De Woonvisie 

vorm de basis voor het woningbouwprogramma, de afstemming met buurgemeenten en prestatieafspraken 

met woningcorporatie Destion. De visie is een nadere uitwerking van de Regionale Structuurvisie Wonen 

Noord-Limburg. Centraal staat de doelstelling: 'aantrekkelijk woon- en leefklimaat' passend bij de 

(veranderende) vraag van de consument, nu en straks. Om deze doelstelling te bereiken is het woonbeleid in 3 

pijlers verder uitgewerkt:  

1. Kwaliteit woon- en leefomgeving in de dorpen 

2. De juiste woning op de juiste plek 

3. Samen werken aan een aantrekkelijke gemeente  
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Voor de kwantitatieve opgave gaat de gemeente voor de periode 2015-2030 uit van een uitbreidingsbehoefte  

van 130-300 woningen. Bij de Regionale Structuurvisie Wonen Noord Limburg is de plancapaciteit van de 

gemeente op 1 januari 2015 opgenomen. De plancapaciteit bestaat uit circa 507 woningen. Er is dus sprake 

van een ruime overmaat. Met het voorlopig 'on hold' zetten van de woningbouwplannen aan de Cuijkse Steeg 

in Mook en Dorpsstraat 2 in Middelaar wordt de plancapaciteit voor de periode tot 2025 met 230 woningen 

teruggebracht tot circa 280 woningen.  

 

Wat betreft de kwalitatieve opgave zet de gemeente in op een mix aan woningtypes in huur en koop, met het 

accent op woningen voor kleine huishoudens, woningen die geschikt (te maken) zijn voor mensen met een 

beperking en kleinschalige, vernieuwende woonconcepten. In Mook en Molenhoek is ruimte voor een 

diversiteit aan woonvormen. Door de nabijheid en bereikbaar van Nijmegen, en de toekomstige snelfietsroute, 

zijn er extra mogelijkheden voor woningbouw ten behoeve van jongeren en woningzoekenden uit de stad die 

een volgende stap in hun wooncarrière zetten (ruimte, groen en rust).  

De gemeente heeft in verhouding tot de regionale woningvoorraad gemiddeld het hoogste aandeel 

koopwoningen. Het aandeel appartement is relatief laag. Woonwensen duiden op een overschot aan (gewone) 

eengezinswoningen. Er is vooral vraag naar ouderenwoningen en appartementen. 

 

Planspecifiek 

De gemeente heeft haar plancapaciteit afgestemd op de regionale afspraken. Het realiseren van de vier 

appartementen in het plangebied levert een kleine bijdrage aan de invulling van de kwantitatieve behoefte 

van 130-300 woningen in de periode 2015-2030. Met het toevoegen van starterswoningen en 

seniorenwoningen wordt voorzien in de woonbehoefte voor deze doelgroepen. Daarmee sluit het plan aan bij 

de Woonvisie.  

3.4.3  Geldend bestemmingsplan  

Ter plaatse van het plangebied geldt het bestemmingsplan "Mook en Molenhoek", vastgesteld op 4 juli 2013. 

Het plangebied heeft de enkelbestemming 'Wonen'. Binnen de woonbestemming ligt een bouwvlak met de 

bouwaanduiding 'vrijstaand' en een maatvoering waarbij maximaal 1 wooneenheid is toegestaan. Het 

plangebied heeft de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 1'. Tevens geldt de 

gebiedsaanduiding 'kleinschalige toeristische verblijfseenheden'. Bijgevoegd een uitsnede van het geldende 

bestemmingsplan. 

 

 
Uitsnede geldend bestemmingsplan  

Omdat de voorgenomen realisatie van een appartementengebouw met vier woningen niet past binnen het 

geldende bestemmingsplan is voorliggende herziening opgesteld.  
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Hoofdstuk 4  Uitvoerbaarheid 

De uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan moet als gevolg van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

aangetoond worden (artikel 3.1.6 van het Bro). Daaronder valt zowel de onderzoeksverplichting naar 

verschillende ruimtelijk relevante aspecten (geluid, bodem, etc.) als ook de economische uitvoerbaarheid van 

het plan. 

4.1  Milieu 

4.1.1  Bodem 

Op grond van de Wet Bodembescherming (Wbb) moet aangetoond worden dat de kwaliteit van de bodem en 

het grondwater in het plangebied in overeenstemming zijn met het beoogde gebruik. De bodemkwaliteit kan 

namelijk van invloed zijn op de beoogde functie van het plangebied. Bij een functiewijziging zal in veel 

gevallen een specifiek bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd.   

 

Planspecifiek 

Voorliggend plan betreft de realisatie van een appartementengebouw met vier woningen. Het plangebied 

heeft evenals de omliggende gronden reeds een woonbestemming en betreft momenteel een grasveld. Bij het 

opstellen van het geldende bestemmingsplan "Mook en Molenhoek" (2013) is de bodemkwaliteit al als 

voldoende beoordeeld voor de woonfunctie. Een bodemonderzoek is daarom niet nodig.  

 

Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect bodem. 

4.1.2  Lucht 

De mate van blootstelling aan luchtverontreiniging speelt een rol in het kader van een goede ruimtelijke 

ordening. Met betrekking tot 'luchtkwaliteit' zijn twee aspecten van belang. Ten eerste of de luchtkwaliteit ter 

plaatse de nieuwe functie toelaat (de gevoeligheid van de bestemming) en ten tweede wat de bijdrage is van 

het plan aan die luchtkwaliteit.  

 

Luchtkwaliteit ter plaatse 

In de Wet milieubeheer zijn normen opgenomen voor de concentraties van een aantal stoffen in de 

buitenlucht ter bescherming van de mens. De twee belangrijkste stoffen zijn PM10 en PM2,5(fijnstof) en NO2 

(stikstofdioxide). Voor grenswaarde van PM10 en NOx bedraagt 40 µg/m3, van PM2,5 is dat 25 µg/m3. 

 

Bijdrage aan luchtkwaliteit 

In de Wet milieubeheer zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen. De Wet maakt 

een onderscheid tussen 'kleine' en 'grote' projecten. Kleine projecten dragen 'niet in betekenende mate' 

(NIBM) bij aan verslechtering van de luchtkwaliteit. Een paar honderd grote projecten dragen juist wel 'in 

betekenende mate' bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het gaat hierbij vooral om 

bedrijventerreinen en infrastructuur (wegen). 

 

Wat het begrip 'in betekenende mate' precies inhoudt, staat in de algemene maatregel van bestuur "Niet in 

betekenende mate bijdragen" (Besluit NIBM). Op hoofdlijnen komt het erop neer dat 'grote' projecten die 

jaarlijks meer dan 3 procent bijdragen aan de jaargemiddelde norm voor fijn stof en stikstofdioxide (1,2 

microgram per m3) een 'betekenend' negatief effect hebben op de luchtkwaliteit. 'Kleine' projecten die minder 

dan 3 procent bijdragen, kunnen doorgaan zonder toetsing. Dat betekent bijvoorbeeld dat lokale overheden 

een toevoeging van minder dan 1.500 huizen niet hoeven te toetsen aan de normen voor luchtkwaliteit, 

omdat een dergelijk project per definitie niet boven de 3%-norm komt.  
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Planspecifiek 

Luchtkwaliteit ter plaatse van het initiatief  

Vanuit een goede ruimtelijke ordening is de huidige luchtkwaliteit ter plaatse getoetst met behulp van de NSL 

Monitoringstool (www.nsl-monitoring.nl). Door de metingen ter plaatse te toetsen aan de grenswaarden is 

gekeken of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Uit metingen van het rekenpunt 15989503 (aan de 

Rijksweg en Lindenlaan ter hoogte van plangebied) zijn de volgende concentraties naar voren gekomen: 

 

 NO2  

(stikstofdioxide) 

PM10  

(fijnstof) 

PM2,5 (fijnere fractie 

van fijnstof) 

Gemeten totale concentratie 

jaargemiddelde 2017 (µg/m3) 

21,5 µg/m3 18,9 µg/m3 11,7 µg/m3 

Grenswaarde concentratie 

(µg/m3) 

40 µg/m3 40 µg/m3 25 µg/m3 

 

De gemeten concentraties stikstofdioxide en fijn stof liggen ruim onder de gestelde grenswaarden. Met 

betrekking tot de luchtkwaliteit zijn geen belemmeringen voor onderhavig initiatief. 

 

Bijdrage initiatief 

Ten aanzien van de bijdrage aan luchtkwaliteit is het initiatief (toevoegen 4 woningen) van geringe omvang ten 

opzichte van de benoemde grenswaarde (3%, toevoegen 1.500 woningen). Op basis van de te verwachten 

toename aan verkeersbewegingen ten gevolge van het project is te concluderen dat dit project 'niet in 

betekende mate' bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Een nadere toetsing ten aanzien van 

het aspect luchtkwaliteit kan daarom achterwege blijven. 

 

Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect luchtkwaliteit. 

4.1.3  Geluid 

De mate waarin het geluid het woonmilieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). De kern 

van de wet is dat geluidsgevoelige objecten worden beschermd tegen geluidhinder uit de omgeving. In de Wgh 

worden de volgende objecten beschermd: 

 woningen;  

 geluidgevoelige gebouwen, zoals scholen, ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, psychiatrische 

instellingen en kinderdagverblijven; 

 geluidsgevoelige terreinen (woonwagenstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen).  

 

Het beschermen van deze geluidsgevoelige objecten gebeurt aan de hand van vastgestelde zoneringen. 

Binnen deze zones bepaalt het bevoegd gezag de te hanteren grenswaarden. Er geldt een 

voorkeursgrenswaarde en een bovengrens (hoger mag niet). De Wgh gaat verder onder meer ook in op 

geluidwerende voorzieningen, geluidbelastingkaarten en actieplannen. De belangrijkste bronnen van 

geluidhinder die bij een ruimtelijke ontwikkeling aan de orde kunnen zijn betreffen: industrielawaai, 

wegverkeerslawaai en spoorweglawaai.  

 

Planspecifiek 

Voorliggend plan voorziet in het toevoegen van meerdere geluidgevoelige objecten. Het plangebied ligt aan de 

Lindenlaan. Industrielawaai is hier niet aan de orde. De Lindenlaan is een rustige 30 km/uur weg. Deze wegen 

hebben volgens artikel 74 lid 2 van de Wgh geen geluidszone en zijn daarmee niet onderzoeksplichtig. De 

geplande woningen liggen wel binnen de geluidszone van de Rijksweg N271 en de zuidelijk gelegen spoorlijn 

Nijmegen-Venlo. Daarom is in het kader van de voorgenomen ontwikkeling een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd. Het onderzoeksrapport is toegevoegd als bijlage 1. Hieruit blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge 
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van het wegverkeer op de Rijksweg ten hoogste 50 dB bedraagt. Hiermee wordt niet op elk punt voldaan aan 

de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Maatregelen aan de bron en overdracht zijn niet doelmatig of 

stedenbouwkundig niet wenselijk. Daarom zijn hogere waarden voor wegverkeer noodzakelijk. De hoogste 

geluidbelasting door railverkeer bedraagt ten hoogste 61 dB. De voorkeursgrenswaarde van 55 dB wordt 

hiermee overschreden. De maximale hogere waarde van 68 dB wordt niet overschreden. Maatregelen aan de 

bron of overdracht zijn ook hier niet mogelijk of niet wenselijk. Daarom zijn ook hogere waarden voor 

railverkeer nodig. De hogere waarden voor wegverkeer en railverkeer zullen worden aangevraagd.       

 

Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect geluid. 

4.1.4  Milieuzonering 

Milieuzonering is het aanbrengen van een ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende en milieugevoelige 

functies. Doel is om bij het opstellen van een ruimtelijk plan een goed en veilig leefklimaat te waarborgen, 

maar tegelijkertijd ook aan bedrijven voldoende milieuruimte te bieden voor het uitoefenen van hun 

activiteiten.  

 

De mate waarin bedrijven invloed hebben op hun omgeving is afhankelijk van de aard van de bedrijvigheid en 

de afstand tot een gevoelige bestemming. Milieugevoelige bestemmingen zijn gebouwen en terreinen die naar 

hun aard bestemd zijn voor het verblijf van personen gedurende de dag of nacht of een gedeelte daarvan 

(bijvoorbeeld woningen). Daarnaast kunnen ook landelijke gebieden en/of andere landschappen belangrijk zijn 

bij een zonering tot andere, minder gevoelige, functies zoals bedrijven. 

 

Milieuzonering heeft betrekking op aspecten met een ruimtelijke dimensie, zoals geluid, geur, gevaar en stof. 

De mate van belasting, en daarmee de gewenste aan te houden afstand, kan per aspect en per bedrijfstype en 

verschillen. In de publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG) is een lijst opgenomen met daarin de minimale richtafstanden tussen een gevoelige bestemming en 

bedrijven. Van deze richtafstanden kan worden afgeweken, mits wordt onderbouwd waarom de feitelijke 

milieuhinder als minder belastend wordt gezien. 

 

Het belang van milieuzonering wordt steeds groter aangezien functiemenging steeds vaker voorkomt. Hierbij is 

het motto: 'scheiden waar het moet, mengen waar het kan'.  

 

Planspecifiek 

Het plangebied ligt in een gemengd gebied met onder andere de functies wonen, bedrijven en sport. 

Aangezien er sprake is van een gemengd gebied kunnen de richtafstanden op grond van de Staat van 

bedrijfsactiviteiten uit de publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' van de VNG met 1 stap worden verkleind. 

Direct ten noordwesten van het plangebied bevindt zich een bedrijf dat serres, deuren en raamkozijnen levert 

(tot en met categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten) aan de Rijksweg 35. Deze functie kan vergeleken 

worden met een aannemersbedrijf tot en met categorie 2. Hiervoor geldt in gemengd gebied een maximale 

richtafstand van 10 meter voor de aspecten stof, gevaar en geluid. De afstand tussen het 

appartementengebouw uit onderhavig plan en het bestemmingsvlak van het bedrijf bedraagt circa 15 meter. 

Hiermee wordt voldaan aan de richtafstand. Ten noordoosten van het plangebied bevindt zich op circa 300 

meter afstand een ingenieursbureau / adviesbureau (tot en met categorie 2 van de Staat van 

bedrijfsactiviteiten) aan de Lindenlaan 41. Ook hiervoor geldt in gemengd gebied een richtafstand van 10 

meter. Aan deze richtafstand wordt ruim voldaan. Overige bedrijven en functies liggen op een grotere afstand 

van het plangebied. Met voorliggend initiatief is sprake van een goed woon- en leefklimaat in de te realiseren 

woningen. Tevens worden met de ontwikkeling geen bedrijven belemmerd in hun bedrijfsvoering.  

 

Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect milieuzonering.   
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4.1.5  Externe veiligheid 

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico's voor de omgeving die 

ontstaan door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Hierbij gaat het om risicovolle 

inrichtingen, transportroutes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en buisleidingen. 

 

De verplichting om in een ruimtelijk plan in te gaan op deze risico's komt voort uit het 'Besluit externe 

veiligheid inrichtingen' (Bevi), het 'Besluit externe veiligheid transportroutes' (Bevt) en het 'Besluit externe 

veiligheid buisleidingen' (Bevb). Daarnaast zijn in het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Vuurwerkbesluit 

veiligheidsafstanden genoemd die moeten worden aangehouden rond stationaire risicobronnen, niet zijnde 

een Bevi-inrichting.  

De wetgeving richt zich op het beschermen van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Kwetsbaar zijn 

onder meer woningen, onderwijs- en gezondheidsinstellingen, en kinderopvang- en dagverblijven, en grote 

kantoorgebouwen (>1500 m²). Beperkt kwetsbaar zijn kleinere kantoren en winkels, horeca, parkeerterreinen 

en bedrijfsgebouwen waarin geen grote aantallen personen aanwezig zijn.  

 

Binnen het beoordelingskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden 

risico (PR) van 10-6 per jaar en het groepsrisico (GR). Het plaatsgebonden risicobeleid bestaat uit harde 

afstandscontouren tussen risicobron en (beperkt) kwetsbaar object. Het wordt uitgedrukt in een contour van 

10-6 per jaar (de kans dat per jaar 1 persoon overlijdt door een ongeluk met een gevaarlijke stof mag niet 

groter zijn dan 1 op een miljoen). Het groepsrisico legt een relatie tussen de kans op een ramp en het aantal 

mogelijke slachtoffers. Bij de berekening van het groepsrisico spelen mee de aard en hoeveelheid van de 

gevaarlijke stoffen en het aantal potentiële slachtoffers. 

 

Voor de beoordeling van een ruimtelijk plan moet worden vastgesteld of het plangebied is gelegen binnen de 

PR en/of de invloedsgebieden van het GR. Binnen de 10-6-contour is het realiseren van kwetsbare objecten 

niet toegestaan.  

 

Planspecifiek 

Via de website risicokaart.nl kan voor de locatie worden vastgesteld of er in de directe omgeving inrichtingen, 

buisleidingen en / of belangrijke transportroutes aanwezig zijn die in het kader van de externe veiligheid van 

belang zijn. Bijgevoegd een screenshot van die website.  
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Uitsnede risicokaart 

Uit de risicokaart is op te maken dat circa 65 meter ten westen van het plangebied de N271 ligt, waarover 

transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van deze weg, 

waardoor een beperkte verantwoording van het groepsrisico nodig is, welke verderop in deze paragraaf wordt 

gegeven. Daarnaast ligt circa 300 meter ten zuiden van het plangebied een basisnetroute voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen over het water, de Maas. Bij transport over water is er geen GR-plafond. Het PR-plafond 

voor transport over water ligt bij de vaarwegbegrenzing (zwarte stippellijn). Het plangebied is wel gelegen 

binnen het invloedsgebied van deze transportroute.  

Ten zuidoosten van het plangebied bevindt zich aan de Rijksweg 41 een LPG-tankstation op circa 75 meter 

afstand (vulpunt). De plaatsgebonden risicocontour 10-6 voor het vulpunt bedraagt 35 meter. Daarnaast geldt 

een invloedsgebied van 150 meter. Het plangebied ligt buiten de plaatsgebonden risicocontour 10-6 en binnen 

het invloedsgebied. Door de beperkte toename van de personendichtheid ten gevolge van de ontwikkeling in 

het plangebied, zal het groepsrisico niet toenemen voor de genoemde transportroutes en de LPG inrichting. 

De appartementen zijn aan te merken als een kwetsbare bestemming en zijn gelegen buiten de 60 meter 

effectzone voor het LPG tankstation. Er wordt voldaan aan de circulaire effectafstanden LPG tankstation met 

betrekking tot de aan te houden effectzone tot kwetsbare bestemmingen. Op grond van bovenstaande 

beschouwing kan worden volstaan met een beperkte verantwoording voor de transportroutes waarover 

gevaarlijke stoffen worden vervoerd. 
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Beperkte verantwoording transportroute gevaarlijke stoffen N271 

Op grond van artikel 7 van het Bevt moet voor de (spoor-)wegen, gezien de ligging, worden ingegaan op de 

mogelijkheden voor: 

 de bestrijdbaarheid van een zwaar ongeval op deze transportroute en  

 de zelfredzaamheid met betrekking tot nog niet aanwezige (beperkt) kwetsbare objecten binnen het 

plangebied. 

Volgens artikel 9 van het Bevt moet de veiligheidsregio in de gelegenheid worden gesteld om hierover een 

advies uit te brengen. Dit advies is toegevoegd als bijlage 2 en verwerkt in deze paragraaf.  

 

Bestrijdbaarheid  

Bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen kunnen toxische of brandbare vloeistoffen en gassen vrijkomen. De 

brandweer zal voornamelijk door een inzet bij de bron proberen om de effecten van het vrijkomen van deze 

gevaarlijke stoffen te voorkomen of te beperken. De brandweer zal zich niet primair richten op het bestrijden 

van de effecten in of nabij het plangebied. Eventuele secundaire branden in of nabij het plangebied kan de 

brandweer bestrijden met de aanwezige bluswatervoorzieningen. De ruimtelijke ontwikkeling in het 

plangebied heeft daarom geen invloed op de mogelijkheden voor de brandweer om de bestrijdbaarheid van 

een calamiteit met gevaarlijke stoffen te vergroten. 

 

Zelfredzaamheid 

De aanwezigen in het plangebied moeten tijdig worden gewaarschuwd als er toxische vloeistoffen of gassen 

vrijkomen. De aanwezigen moeten gelijktijdig ook worden geïnformeerd over hoe te handelen bij dit incident. 

De hulpdiensten maken hiervoor gebruik van de waarschuwing en alarmeringspalen en NLalert. Bij het 

vrijkomen van toxische vloeistoffen of gassen is het advies om te schuilen in het appartementengebouw en de 

ramen, deuren en ventilatie openingen te sluiten. De appartementen moeten worden voorzien van een goed 

bereikbare schakelaar waarmee de mechanische ventilatie in het appartement bij een calamiteit kan worden 

afgeschakeld. Er zijn voldoende vluchtmogelijkheden aanwezig in het plangebied om bij een calamiteit met 

gevaarlijke stoffen van de risicobron af te vluchten, richting het noordoosten over de Lindenlaan.  

 

Conclusie 

Op basis van de hierboven genoemde overwegingen kan worden geconcludeerd dat er voldoende 

mogelijkheden voor de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid zijn. Dit betekent dat er geen nadere eisen aan 

het plan worden gesteld in het kader van het milieuaspect externe veiligheid.  

 

Het initiatief is uitvoerbaar vanuit het aspect externe veiligheid.   

4.2  Water 

Water is een belangrijk thema in de ruimtelijke ordening. Door verstandig om te gaan met het water kan 

verdroging en wateroverlast 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.  

 

Waterbeleid voor de 21e eeuw 

De Commissie Waterbeheer 21e eeuw heeft 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: 
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 vasthouden, bergen en afvoeren: dit houdt in dat water zoveel mogelijk bovenstrooms wordt 

vastgehouden in de bodem en in het oppervlaktewater. Indien nodig wordt overtollig water tijdelijk 

geborgen in bergingsgebieden en pas als vasthouden en bergen niet meer mogelijk is 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 

De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater en verbetert ook de samenhang tussen 

waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de Waterwet een flinke bijdrage aan 

kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van regels, vergunningstelsels en administratieve lasten. Een 

belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de aloude vergunningstelsels uit de voorheen afzonderlijke 

waterbeheerwetten zijn gebundeld. Dit resulteert in één vergunning, de watervergunning. 

 

Nationaal Waterplan 

Op basis van de Waterwet is het Nationaal Waterplan vastgesteld door het kabinet. Dit Nationaal Waterplan 

geeft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale waterbeleid in de planperiode 2016-2021, met 

een vooruitblik richting 2050. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, 

beschikbaarheid van voldoende en schoon water en de diverse vormen van gebruik van water. Het geeft 

maatregelen die in de periode 2016-2021 genomen moeten worden om Nederland ook voor toekomstige 

generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te benutten.  

 

Watertoets 

De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat 

meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is geen technische toets, maar een 

proces waarbij de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder met elkaar in gesprek gaan 

voorafgaand aan de vaststelling van het plan. De watertoets bestaat uit twee onderdelen: 

 de verplichting aan initiatiefnemers van ruimtelijke plannen om de waterbeheerder vroegtijdig in de 

planvorming te betrekken, en 

 de verplichting aan initiatiefnemers van ruimtelijke plannen om in hun plan verantwoording af te leggen 

over de manier waarop omgegaan is met de inbreng van de waterbeheerder. Dit laatste gebeurt 

doorgaans in de waterparagraaf bij het betreffende plan. 

 

Planspecifiek 

Binnen het plangebied en in de directe omgeving is geen oppervlaktewater aanwezig. Het plangebied ligt niet 

in of nabij een gebied waarin waterschapsbelangen een rol spelen, zoals waterkering, waterberging of 

waterwinning. Met het plan neemt het verhard oppervlak in beperkte mate toe. In het werkgebied van het 

waterschap Limburg geldt in stedelijk gebied een vrijstelling van compensatie van de toename van verhard 

oppervlak als het verhard oppervlak niet meer bedraagt dan 2.000 m². Met voorliggend plan is er sprake van 

een toevoeging van circa 300 m2 aan verharding en bebouwing. Hiermee is er sprak van een vrijstelling van 

compensatie van een toename van verharding. In het plangebied worden het hemelwater en afvalwater 

gescheiden aangeboden.   

 

Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect water.  
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4.3  Ecologie 

Bij ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met de natuurwaarden ter plaatse. Per 1 januari 

2017 zijn de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora en faunawet en de Boswet opgegaan in de Wet 

natuurbescherming. De Wet natuurbescherming beschermt natuurgebieden, inheemse soorten en het 

bosopstanden in Nederland.  

 

Gebiedsbescherming 

In de Wet natuurbescherming worden de zogenoemde Natura 2000-gebieden beschermd. Natura 2000 is de 

overkoepelende naam voor gebieden die worden beschermd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Volgens deze 

Europese richtlijnen moeten lidstaten specifieke diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving (habitat) 

beschermen om de biodiversiteit te behouden. Natura 2000-gebieden kennen een zogenaamde 'externe 

werking'. Dit betekent dat ontwikkelingen die buiten de begrenzing van de Natura 2000-gebieden gelegen zijn, 

ook getoetst moeten worden of er significant negatieve effecten optreden op het betreffende gebied.  

 

Soortenbescherming 

Een hoofdstuk in de Wet natuurbescherming regelt de bescherming van de in het wild voorkomende inheemse 

planten en dieren: de soortenbescherming. De wet richt zich vooral op het in stand houden van populaties van 

soorten die bescherming behoeven. In de wet zijn algemene en specifieke verboden vastgelegd ten aanzien 

van beschermde dier- en plantensoorten. Bekeken moet worden in hoeverre ruimtelijke plannen negatieve 

gevolgen hebben op beschermde dier- en plantensoorten en of er compenserende of mitigerende 

maatregelen genomen moeten worden. De wet geeft de mogelijkheid aan provincies om voor een bepaald 

aantal soorten via een verordening een algemene vrijstelling op bepaalde verbodsbepalingen te geven.  

Daarnaast geldt voor iedereen in Nederland altijd, dus ook los van het voorliggende beoogde ruimtelijke 

project, dat de zorgplicht nageleefd moet worden bij het verrichten van werkzaamheden. Voor menige soort 

geldt dat indien deze zorgplicht nagekomen wordt een bepaald beoogd project uitvoerbaar is.  

 

Planspecifiek 

Gebiedsbescherming 

Het plangebied ligt niet binnen een beschermd natuurgebied. Op circa 3 km van het plangebied ligt het Natura 

2000-gebied Sint Jansberg. Om de depostie van stikstof te berekenen is een voortoets stikstofdepositie 

gedaan. De rapportage is toegevoegd als bijlage 3. Hierin is geconcludeerd dat er zowel in de aanlegfase als in 

de gebruiksfase geen sprake is van een stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden groter dan 0,00 mol/ha/j. 

Daarmee zijn er met geen negatieve effecten op beschermde natuurgebieden.  

 

Soortenbescherming 

Het plangebied betreft in de huidige situatie een grasveld, omringd door stedelijk functies. Met de nieuwbouw 

hoeven geen houtopstanden verwijderd te worden. Tevens worden er geen poelen gedempt en wordt er geen 

opgaande beplanting verwijderd. Hierdoor zijn er geen significante gevolgen voor (leefgebieden van) 

beschermende soorten te verwachten. De algemene zorgplicht zal in acht worden genomen.  

 

De uitvoerbaarheid van het initiatief voor ecologie is hiermee aangetoond.  
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4.4  Verkeer 

Onderdeel van goede ruimtelijke ordening is het effect van een beoogd nieuw project op de verkeersstructuur. 

Het plangebied ligt in de bebouwde kom in een 30 km zone. De locatie wordt ontsloten via de Lindenlaan. Met 

voorliggend plan worden vier appartementen in het segment midden/goedkoop gerealiseerd. Hiervoor geeft 

het CROW (publicatie 317) een maximaal verkeerskengetal van 4,5 verkeersbewegingen per dag (in de schil 

van het centrum in een weinig stedelijk gebied). Dit levert een totale verkeersgeneratie op van 18 

verkeersbewegingen per dag. De Lindenlaan heeft voldoende capaciteit om deze beperkte verkeerstoename 

op te vangen.   

 

Wat betreft parkeren wordt in de gemeente Mook en Middelaar aangesloten bij de parkeernormen van het 

CROW. De maximale parkeernorm voor een midden/goedkoop segment appartement in de schil van het 

centrum in een weinig stedelijk gebied is 1,6 parkeerplaatsen per appartement. Volgens de kencijfers van het 

CROW zouden daarmee maximaal 6,4 parkeerplaatsen nodig zijn voor vier appartementen. Met voorliggend 

plan worden 5 parkeerplaatsen in het plangebied gerealiseerd. Naast de parkeerplaatsen op eigen terrein richt 

de initiatiefnemer de tussenberm (de strook grond tussen zijn perceel en de openbare weg) op een dergelijke 

wijze in dat hier een auto kan worden geparkeerd. De invulling en inrichting zal in lijn zijn met de overige 

bermstroken aan de Lindenlaan en gebeurt in overleg met de gemeente. Uiteraard wordt hierbij rekening 

gehouden met de bocht. Met het realiseren van 6 parkeerplaatsen voor dit plan wordt voldaan aan de 

parkeernorm.  

 

Het initiatief is uitvoerbaar vanuit het aspect verkeer.  

4.5  Cultuurhistorie en archeologie 

In elk bestemmingsplan moet een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop met de in het gebied 

aanwezige cultuurhistorische waarden wordt omgegaan. Denk aan aanwezige monumenten, historische 

gebieden, kenmerkende (straat)beelden en landschapselementen. Bij het maken van plannen kan ook (weer) 

rekening gehouden worden met al deze elementen die er vroeger wel waren maar nu niet meer. Een bijzonder 

onderdeel van cultuurhistorie is archeologie. 

 

Cultuurhistorie 

Het belang van cultuurhistorie is wettelijk vastgelegd in het Besluit ruimtelijke ordening. Het Besluit geeft aan 

dat “een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de 

grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden” in het bestemmingsplan opgenomen 

moet worden. Het voornaamste doel hiervan is om het cultuurhistorische karakter van Nederland op 

gebiedsniveau te behouden en te versterken. 

 

Archeologie 

De bescherming van archeologische waarden bij ruimtelijke ontwikkelingen is geregeld in de Erfgoedwet. De 

essentie van de wettelijke bescherming is dat archeologische resten zoveel mogelijk in de bodem bewaard 

blijven. Bij ruimtelijke plannen geldt de verplichting om rekening te houden met bekende en te verwachten 

archeologische waarden. Indien ingrepen gepaard gaan met een verstoring van de bodem, kan het nodig zijn 

om nader onderzoek te doen, zodat - waar nodig - de archeologische waarden veiliggesteld kunnen worden 

en/of het plan aangepast kan worden. De verantwoordelijkheid voor archeologische waarden ligt bij de 

gemeente.  

Op basis van artikel 5.10 van de Erfgoedwet zijn mogelijke (toevals)vondsten bij het verrichten van 

werkzaamheden in de bodem altijd beschermd. Er geldt een meldingsplicht bij het vinden van (mogelijke) 

waardevolle zaken.   
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Planspecifiek 

Cultuurhistorie 

In het plangebied en in de directe omgeving van de locatie bevinden zich geen cultuurhistorische waarden 

waar het plan effect op kan hebben.   

 

Archeologie  

De onderstaande afbeelding geeft een uitsnede van de archeologische beleidskaart van de gemeente Mook en 

Middelaar weer. Het plangebied heeft hierop een middelhoge archeologische verwachting. Hiervoor geldt een 

onderzoeksplicht voor bodemingrepen groter dan 250 m2 en dieper dan 40 cm. Als het definitieve bouwplan 

bekend is, zal in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen zo nodig een 

archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. In voorliggend plan wordt de dubbelbestemming 'Waarde - 

Archeologische verwachting 1' overgenomen om eventueel aanwezige archeologische waarden te 

beschermen.   

 

 
Uitsnede archeologische beleidskaart (bron: gemeente Mook en Middelaar) 

 

Het plan is uitvoerbaar ten aanzien van de aspecten cultuurhistorie en archeologie.  

4.6  Economische uitvoerbaarheid 

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient, op grond van artikel 3.1.6 lid 1, sub f van het Bro, 

onderzoek plaats te vinden naar de (economische) uitvoerbaarheid van het plan. In principe dient bij 

vaststelling van een ruimtelijk besluit tevens een exploitatieplan vastgesteld te worden om verhaal van 

plankosten zeker te stellen. Op basis van 'afdeling 6.4 grondexploitatie', artikel 6.12, lid 2 van de Wro kan de 

gemeenteraad bij het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan echter besluiten geen exploitatieplan 

vast te stellen indien: 

 het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen gronden anderszins 

verzekerd is;  

 het bepalen van een tijdvak of fasering als bedoeld in artikel 6.13, eerste lid, onder c, 4°, onderscheidenlijk 

5°, niet noodzakelijk is; 

 het stellen van eisen, regels, of een uitwerking van regels als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, 

onderscheidenlijk b, c of d, niet noodzakelijk is. 
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Planspecifiek 

De ontwikkelingskosten komen geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Hiertoe zal de gemeente 

voorafgaand aan de planologische procedure met de initiatiefnemer een exploitatieovereenkomst afsluiten. 

Voor de realisatie van het plan hoeft de gemeente geen investering te doen. De kosten die door de gemeente 

gemaakt worden voor het voeren van de planologische procedure zijn verrekend in de leges. Eventuele extra 

gemeentelijke kosten worden gedekt door de exploitatieovereenkomst.  

Tevens zal een overeenkomst betreffende planschade worden afgesloten. Deze kosten komen eveneens 

geheel voor rekening van de initiatiefnemer.  

 

Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het plan economisch uitvoerbaar is. 

 



28   Lindenlaan 3, Molenhoek  

Hoofdstuk 5  Juridische planbeschrijving 

5.1  Algemeen 

Het bestemmingsplan is opgezet volgens de in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen standaardvorm van de 

Standaard Vergelijkbare Bestemmingplannen 2012 (SVBP 2012).       

Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, planregels en een toelichting. De verbeelding en de 

planregels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide planonderdelen 

dienen in onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast. Op de verbeelding zijn de bestemmingen 

aangewezen. Aan deze bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende het gebruik gekoppeld. 

De toelichting heeft geen rechtskracht, maar is wel een belangrijk onderdeel van het plan. De toelichting geeft 

een weergave van de beweegredenen, de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan dit plan 

ten grondslag liggen. De toelichting is van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en toepassing.  

Daarnaast maken ook eventuele bijlagen onlosmakelijk onderdeel uit van het bestemmingsplan. 

 

Verbeelding 

De verbeelding is een digitale kaart, waarop bestemmingen en aanduidingen zijn weergegeven. Aanduidingen 

worden gebruikt om bepaalde zaken specifieker te regelen, bijvoorbeeld in de vorm van  

gebiedsaanduidingen, bouwaanduidingen, bouwvlakken, functieaanduidingen etc.  

Voor de analoge verbeelding is gebruik gemaakt van een digitale ondergrond (Grootschalige Basiskaart en/of 

kadastrale kaart). Daar waar een verschil is tussen de digitale en de analoge verbeelding, is de digitale versie 

leidend.  

 

Regels 

De planregels zijn standaard onderverdeeld in vier hoofdstukken.  

 Hoofdstuk I : Inleidende regels, deze bevatten de begrippen en wijze van meten;   

 Hoofdstuk II: Bestemmingsregels, dit zijn de verschillende bestemmingen op alfabetische volgorde. De 

regels bevatten een bestemmingsomschrijving en regels voor het bouwen en het gebruik.   

 Hoofdstuk III: Algemene regels, dit zijn regels die gelden voor alle bestemmingen. Dit zijn onder meer 

(mogelijke) flexibiliteitsbepalingen in de vorm van wijzigings- en afwijkingsbevoegdheden.   

 Hoofdstuk IV: Overgangs- en slotbepalingen.  

5.2  Wijze van bestemmen 

Voorliggend bestemmingsplan bevat de volgende bestemmingen: 

 'Wonen', met een bouwvlak en de aanduiding 'appartementencomplex'. Het maximaal aantal toegestane 

wooneenheden en de maximale bouwhoogte zijn aangegeven op de verbeelding.   

 Dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachting 1', voor de bescherming en veiligstelling van 

eventueel aanwezige archeologische waarden.  

 

Dit plan kent verder geen noemenswaardige bijzonderheden.  

 

Met dit hoofdstuk is voldaan aan artikel 3.1.3 van het Bro.  
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Hoofdstuk 6  Procedure 

6.1  Algemeen 

Bij de voorbereiding van een (voor)ontwerp bestemmingsplan dient overleg te worden gevoerd als bedoeld in 

artikel 3.1.1 Bro. Dit is het vooroverleg, waarin het conceptplan wordt voorgelegd aan het waterschap en aan 

die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met 

de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. Voor wat kleinere plannen kan, in overleg, 

afgezien worden van dit overleg. 

Op basis van artikel 3.1.6 Bro dient verslag te worden gedaan van de wijze waarop burgers en 

maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van het bestemmingsplan zijn betrokken. Dit is de inspraak. 

Van (formele) inspraak kan, zeker bij wat kleinere plannen, worden afgezien. De gemeentelijke 

inspraakverordening is daarbij ook van belang.    

Een ontwerpbestemmingsplan dient conform afdeling 3.4 Awb gedurende 6 weken ter inzage gelegd te 

worden. Hierbij is er de mogelijkheid voor een ieder om zienswijzen in te dienen op het plan. Na vaststelling 

door de Raad wordt het vaststellingsbesluit bekend gemaakt. Het bestemmingsplan ligt na bekendmaking 6 

weken ter inzage. Gedurende deze termijn is er de mogelijkheid voor belanghebbenden beroep in te dienen bij 

de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Het bestemmingsplan treedt vervolgens daags na afloop van 

de tervisielegging in werking als er geen beroep is ingesteld. Is er wel beroep ingesteld dan treedt het 

bestemmingsplan ook in werking, tenzij naast het indienen van een beroepschrift ook om een voorlopige 

voorziening is gevraagd. De schorsing van de inwerkingtreding eindigt indien de voorlopige voorziening wordt 

afgewezen. De procedure eindigt met het besluit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

6.2  Verslag vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro 

Gezien de aard, omvang en locatie van het initiatief is vooroverleg met de provincie, het waterschap en andere 

instanties niet noodzakelijk. 

6.3  Verslag inspraak ex artikel 3.1.6 Bro 

Voor dit plan wordt geen formele inspraakprocedure gehouden. Het plan wordt direct als ontwerp ter inzage 

gelegd. 

6.4  Verslag zienswijzen 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 27 juli 2020 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. 

Gedurende deze periode is één zienswijze ingediend. Als gevolg van deze zienswijze is de tekst van paragraaf 

4.4 van deze toelichting aangepast. Het vastgestelde plan ligt opnieuw voor 6 weken ter inzage. 
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Bijlagen bij de toelichting 
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Bijlage 1  Akoestisch onderzoek 
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Bijlage 2  Advies Veiligheidsregio 
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Bijlage 3 Voortoets stikstofdepositie 
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Regels 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder:  

 

plan 

het bestemmingsplan 'Lindenlaan 3, Molenhoek' 

 

bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0944.LINDENLAAN3-VA01 met 

bijbehorende regels en bijlagen; 

 

de verbeelding 

de analoge en digitale voorstelling van de in het plan opgenomen digitale ruimtelijke informatie; 

 

aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of figuur waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels 

worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden; 

 

aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

 

aan huis verbonden beroep 

een dienstverlenend beroep op zakelijk, administratief, maatschappelijk, juridisch, medisch, ontwerptechnisch 

of kunstzinnig gebied, dat in of bij een woning wordt uitgeoefend door de bewoner van de woning, waarbij de 

woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft 

die met de woonfunctie in overeenstemming is; 

 

aan huis verbonden bedrijf 

een bedrijf dat in een (gedeelte van) of bij een woning wordt uitgeoefend en dat is gericht op het vervaardigen 

van producten en/of het leveren van diensten, door de bewoner van de woning, en dat niet krachtens een 

milieuwet vergunning- of meldingplichtig is; 

 

afhankelijke woonruimte 

een gedeelte in een hoofdgebouw en/of een bijbehorend bouwwerk dat voor andere vormen van 

woongebruik, niet zijnde zelfstandige bewoning, deels afhankelijk is van de voorzieningen in het 

hoofdgebouw; 

 

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; 

 

archeologische verwachting 

de aan een gebied toegekende verwachting in verband met de kans op het voorkomen van archeologische 

relicten; 

 

archeologische waarde 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende archeologische relicten; 
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bebouwing 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde; 

 

bebouwingspercentage 

een in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van (een deel van) het bouwperceel aangeeft, dat 

maximaal mag worden bebouwd, tenzij in de regels anders is bepaald; 

 

bed & breakfast 

een kleinschalige bedrijfsmatige overnachtingaccommodatie voor toeristisch-recreatieve doeleinden, welke 

gericht is op een kortdurend verblijf en het serveren van ontbijt, gevestigd in of bij de (agrarische) woning van 

de bewoner die tevens eigenaar is en wordt gerund door de bewoner. De bewoner is tijdens het nachtverblijf 

aanwezig; 

 

bedrijf 

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, 

installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis 

verbonden beroepen daaronder niet begrepen; 

 

bedrijfsmatige activiteiten aan huis 

het door de bewoner van de woning bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van 

ambachtelijke bedrijvigheid, geheel of overwegend door handwerk, dat door zijn beperkte omvang in een 

woning en daarbij behorende bijbehorende bouwwerken met behoud van de woonfunctie kan worden 

uitgeoefend, niet zijnde detailhandel, behoudens de beperkte verkoop van artikelen verband houdende met 

de bedrijfsactiviteiten; 

 

bestaand gebruik 

het gebruik dat op het tijdstip van het inwerking treden van het plan bestaat en in overeenstemming is met 

het voorheen geldend planologische regime; 

 

bestaande bouwwerken 

bouwwerken, die op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan zijn of worden gebouwd met 

inachtneming van het bepaalde bij of krachtens het omgevingsrecht; 

 

bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak; 

 

bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

 

bijbehorend bouwwerk 

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 

hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak; 

 

bouwen 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats; 

 

bouwgrens 

de grens van een bouwvlak; 
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bouwlaag 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren 

of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder; 

 

bouwperceel 

een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing 

is toegelaten; 

 

bouwperceelgrens 

een grens van een bouwperceel; 

 

bouwvlak 

een geometrisch bepaald vlak waarmee de 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, welke hetzij direct of indirect 

met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

 

detailhandel  

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of 

leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan 

in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

 

dienstverlening 

het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten welke bestaan uit het verlenen van diensten aan derden, met of 

zonder rechtstreeks contact met het publiek; 

 

erf 

al dan niet bebouwde perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw en dat in feitelijk 

opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw; 

 

erker 

een bijbehorend bouwwerk met de omvang en uitstraling van een uitgebouwd venster, veelal gelegen voor 

het verlengde van de voorgevel; 

 

gebouw 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 

ruimte vormt; 

 

gebruiken 

gebruiken, het doen gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven; 

 

gestapelde woningen 

boven dan wel beneden en/of naast elkaar gesitueerde woningen waarbij per woning een zelfstandige 

toegankelijkheid, al dan niet direct vanaf het voetgangersniveau, gewaarborgd is; 
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hoofdgebouw 

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan worden 

aangemerkt; 

 

kantoor 

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden en werkzaamheden die 

verband houden met het doen functioneren van (semi) overheidsinstellingen, het bankwezen en naar de aard 

daarmee gelijk te stellen instellingen/het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het afnemers niet of 

slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen; 

 

kleinschalige toeristische verblijfseenheid 

Een accommodatie voor kleinschalige bedrijfsmatige verblijfsmogelijkheden voor toeristisch-recreatieve 

doeleinden, welke gericht is op een verblijf met een beperkte duur door steeds wisselende gasten, gevestigd in 

of bij de (agrarische) woning van de bewoner die tevens eigenaar is en wordt gerund door de bewoner; 

 

maatvoeringsgrens 

de grens van een maatvoeringsvlak; 

 

maatvoeringsvlak 

een geometrisch bepaald vlak waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels voor bepaalde 

bouwwerken eenzelfde maatvoering geldt; 

 

mantelzorg 

het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak, op 

vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband; 

 

nadere eis 

een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder d van de Wet ruimtelijke ordening; 

 

omgevingsvergunning 

een vergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

 

overkapping 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde met een dak, dat niet of ten hoogste aan drie zijden is voorzien van een 

(bestaande) wand; 

 

peil 

de hoogte van de kruin van de Groesbeekseweg ter hoogte van het middelpunt van de naar deze weg 

gekeerde gevel van het hoofdgebouw;  

 

prostitutie 

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding; 

 

seksinrichting 

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig 

was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. 

Onder een seksinrichting worden in ieder geval verstaan een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, 

een parenclub of een prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet 

in combinatie met elkaar; 
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uitvoeren 

uitvoeren, het doen uitvoeren, laten uitvoeren en in uitvoering geven; 

 

uitwerking 

een uitwerking als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder b van de Wet ruimtelijke ordening; 

 

voorgevel 

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de 

weg gekeerde gevel, de gevel die kennelijk als zodanig dient te worden aangemerkt; 

 

voorgevelrooilijn 

de bouwgrens die gericht is naar de weg en waarop de bebouwing is georiënteerd; 

 

wijziging 

een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening; 

 

woning 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden; 

 

zorgwoning 

een woning waarin mensen die zorg nodig hebben zelfstandig kunnen wonen. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

 

2.1   

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

 

de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens 

tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het 

kortst is; 

 

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 goothoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te stellen 

constructiedeel; 

 

de horizontale diepte van een gebouw 

de diepte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de gevel waaraan wordt gebouwd; 

 

de inhoud van een bouwwerk 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

 

de oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 

gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 

 

de oppervlakte van een overkapping 

tussen de buitenzijde van de afdekking van de overkapping, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde 

niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van de overkapping; 

 

eerste bouwlaag 

de bouwlaag op de begane grond. 

2.2   

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwonderdelen, als 

plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, liftschachten, gevel- en 

kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet 

meer dan 1,25 meter bedraagt. 

 

2.3   

Bij toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van een lijn. 

 

2.4   

Daar waar op de verbeelding twee of meer bestemmingsvlakken dan wel bouwvlakken door middel van de 

aanduiding relatie met elkaar zijn verbonden, gelden die bestemmingsvlakken dan wel bouwvlakken bij de 

toepassing van deze regels als één bestemmingsvlak respectievelijk één bouwvlak. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Wonen 

3.1  bestemmingsomschrijving 

De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. woningen, met dien verstande dat:  

1. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - appartementencomplex' uitsluitend 

gestapelde woningen zijn toegestaan;   

2. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' maximaal het op de verbeelding 

aangegeven aantal woningen is toegestaan; 

b. aan huis verbonden beroepen met dien verstande dat maximaal 40% van het vloeroppervlak van de 

woning, mag worden gebruikt ten behoeve van deze functie; 

 

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden, tuinen, erven en ontsluitings- en parkeervoorzieningen. 

3.2  bouwregels 

3.2.1   

Hoofdgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken: 

a. gebouwd binnen het bouwvlak; 

b. goot- en bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' 

aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte; 

c. de inhoud van een hoofdgebouw, inclusief de binnen het bouwvlak gebouwde bijbehorende bouwwerken, 

bedraagt maximaal 1.200 m³.  

 

3.2.2   

Bijbehorende bouwwerken mogen binnen het bouwvlak en ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' 

worden gebouwd en voldoen aan de volgende kenmerken: 

a. minimaal 1 meter achter (het verlengde van) de voorgevelrooilijn; 

b. de goothoogte bedraagt maximaal 3,3 meter en de bouwhoogte bedraagt maximaal 6 meter; 

c. indien gebouwd aan de zijgevel van het hoofdgebouw mogen bijbehorende bouwwerken in de zijdelingse 

bouwperceelgrens worden gebouwd; 

d. gezamenlijke oppervlakte per hoofdgebouw maximaal 80 m² met dien verstande dat: 

1. het bebouwingspercentage van het gedeelte van het bouwperceel, waarop het hoofdgebouw niet 

mag worden gebouwd, maximaal 60% bedraagt; 

2. voor de berekening van de oppervlakten en het bebouwingspercentage op grond van dit lid niet 

worden meegerekend bijbehorende bouwwerken die zijn gebouwd op gronden waar tevens het 

hoofdgebouw mag worden gebouwd; 

3. in afwijking van sub 2 wel de oppervlakte van binnen het bouwvlak gebouwde bijbehorende 

bouwwerken wordt meegerekend die uitkomt boven de in dit artikel voorgeschreven maximale 

inhoudsmaat voor het hoofdgebouw inclusief de binnen het bouwvlak gebouwde bijbehorende 

bouwwerken. 

 

3.2.3   

Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal: 

a. antennes 15 meter; 

b. pergola's, tuinmeubilair, vlaggenmasten 4 meter; 
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c. erf- en terreinafscheidingen buiten het bouwvlak en de aanduiding 'bijgebouwen' 1 meter; 

d. erf- en terreinafscheidingen ter plaatse van het bouwvlak en de aanduiding 'bijgebouwen' 2 meter; 

e. overige bouwwerken geen gebouwen zijnde 2 meter. 

3.3  nadere eisen 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.2, nadere eisen te 

stellen ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit ten aanzien van: 

a. de situering van bijbehorende bouwwerken ten opzichte van het hoofdgebouw; 

b. de situering en afmetingen van bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

3.4  afwijken van de gebruiksregels 

3.4.1  bedrijfsmatige activiteiten aan huis 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.1 voor de uitoefening van 

bedrijfsmatige activiteiten aan huis in het hoofdgebouw of bijbehorende bouwwerken, met dien verstande 

dat: 

a. de woonfunctie als hoofdfunctie behouden blijft; 

b. medewerking bij activiteiten die vallen onder artikel 2.1, lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht wordt slechts verleend, indien de nadelige gevolgen op woon- en leefomgeving worden 

gereduceerd; 

c. bedoeld gebruik geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat mag opleveren en geen 

onevenredige afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt; 

d. het bedoelde gebruik door de hoofdbewoner(s) dient te worden uitgeoefend; 

e. het niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige 

beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op 

de openbare ruimten; 

f. parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden; 

g. de bedrijfsactiviteiten aan huis beperkt zijn tot categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten zoals 

opgenomen in bijlage 1; 

h. reclame-uitingen worden bevestigd aan de voorgevel en beperkt zijn tot een afmeting van maximaal 0,5 

m²; 

i. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop in het klein in verband met 

bedrijfsmatige activiteiten in of bij het hoofdgebouw; 

j. ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten aan huis maximaal 70 m² van het hoofdgebouw en/of een 

bijbehorend bouwwerk hiervoor mag worden aangewend. 

 

3.4.2  internetverkoop activiteiten 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3.1 voor de uitoefening van 

internetverkoop activiteiten aan huis in het hoofdgebouw of bijbehorende bouwwerken, met dien verstande 

dat: 

a. de woonfunctie als hoofdfunctie behouden blijft; 

b. bedoeld gebruik geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat mag opleveren en geen 

onevenredige afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt; 

c. het bedoelde gebruik door de hoofdbewoner(s) dient te worden uitgeoefend; 

d. het niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige 

beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op 

de openbare ruimten; 

e. parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden; 

f. reclame-uitingen worden bevestigd aan de voorgevel en beperkt zijn tot een afmeting van maximaal 0,5 

m²; 
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g. de internetverkoop op dezelfde locatie niet mag leiden tot detailhandel, waaronder verstaan wordt het 

met of zonder afspraak ontvangen van klanten aan huis voor bezichtiging, verkoop en/of het afhalen van 

producten; 

h. het aantal transportbewegingen met een vrachtwagen voor bevoorrading beperkt is tot 1 per week; 

i. er buiten de bebouwing op dezelfde locatie geen producten worden gepresenteerd; 

j. ten behoeve van de internetverkoop activiteiten maximaal 70 m² van het hoofdgebouw en/of een 

bijbehorend bouwwerk hiervoor mag worden aangewend. 

Artikel 4  Waarde - Archeologische verwachting 1 

4.1  bestemmingsomschrijving 

De voor Waarde - Archeologische verwachting 1 aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de 

bescherming en veiligstelling van eventueel aanwezige archeologische waarden. 

4.2  bouwregels 

In afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen zijn nieuwe bouwwerken niet toegestaan, met dien 

verstande dat bouwwerken ten behoeve van archeologisch onderzoek wel zijn toegestaan. 

4.3  afwijken van bouwregels 

4.3.1  afwijking 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4.2 ten behoeve van gebouwen 

en bouwwerken geen gebouwen zijnde, ten behoeve van andere, voor deze gronden geldende bestemmingen, 

mits is aangetoond dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden of 

kunnen worden geschaad. 

 

4.3.2  uitzonderingen 

Afwijking als bedoeld in artikel 4.3.1 is niet vereist, indien: 

a. op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken 

locatie geen behoudenswaardige archeologische relicten aanwezig zijn; 

b. het bouwplan betrekking heeft op wijziging of vervanging van bestaande bebouwing, waarbij de 

oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut; 

c. het nieuw te bebouwen oppervlak kleiner is dan 250 m2; 

d. het uitvoeren van grondbewerkingen niet dieper dan 0,40 meter vanaf maaiveld plaatsvindt. 

 

4.3.3  advies archeologische deskundige 

Alvorens het bevoegd gezag beslist over het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 

4.3.1, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige omtrent de vraag of de 

archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad en de eventueel te stellen 

voorwaarden. 

4.4  omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

4.4.1  omgevingsvergunningplichtige werken 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 4.1 bedoelde gronden de 

volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden; 

b. het bodemverlagen of afgraven van gronden; 

c. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 0,40 meter vanaf maaiveld; 

d. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen; 
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e. het aanleggen of verharden van wegen, rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden en het aanbrengen 

van andere oppervlakteverhardingen; 

f. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport- energie- of telecommunicatieleidingen en 

de daarmee verband houdende constructies. 

 

4.4.2  verlening 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 4.4.1 mag alleen worden verleen indien door het uitvoeren 

van de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij 

indirect te verwachten gevolgen geen blijvend onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de archeologische 

waarden tenzij hieraan door het stellen van voorwaarden voldoende tegemoet kan worden gekomen. 

 

4.4.3  uitzonderingen 

Het in artikel 4.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing, indien: 

a. het gaat om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en beplantingen en 

werkzaamheden binnen bestaande tracés van kabels en leidingen; 

b. er sprake is van bodemingrepen kleiner dan 2.500 m²; 

c. op basis van bureauonderzoek, inventariserend of aanvullend archeologisch vooronderzoek is aangetoond 

dat op de betrokken locatie geen behoudenswaardige archeologische relicten aanwezig zijn; 

d. de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden: 

1. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 

2. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning of een 

ontgrondingvergunning; 

e. de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden op aanvullend of definitief archeologisch 

onderzoek zijn gericht. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 5  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 6  Algemene bouwregels 

6.1  algemene bepaling m.b.t. ondergronds bouwen 

6.1.1  ondergrondse werken 

Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden gelden, 

behoudens in deze regels opgenomen verboden, geen beperkingen. 

 

6.1.2  ondergrondse bouwwerken 

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden, behoudens in deze regels opgenomen afwijkingen, 

de volgende regels: 

a. ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak; 

b. het oppervlak aan ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan het toegestane oppervlak aan 

bouwwerken boven peil vermeerderd met 15 m²; 

c. de ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 4 meter onder peil; 

d. bij het berekenen van de blijkens de digitale verbeelding of deze regels geldende bebouwingspercentages, 

of van het in deze regels maximaal te bebouwen oppervlak dan wel inhoud, wordt de oppervlakte dan wel 

inhoud van ondergrondse gebouwen mede in aanmerking genomen. 

 

6.1.3  afwijken 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 6.1.2 sub d voor het bouwen van 

ondergrondse bouwwerken met een ondergrondse bouwdiepte van maximaal 10 meter onder peil onder de 

voorwaarden dat: 

a. de waterhuishouding niet wordt verstoord; 

b. geen afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden. 

Artikel 7  Algemene gebruiksregels 

7.1  Strijdig gebruik 

Het is verboden gronden begrepen in dit plan te gebruiken, te doen of te laten gebruiken op een wijze of tot 

een doel strijdig met de gegeven bestemmingen, waaronder in ieder geval wordt verstaan: 

a. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, met uitzondering van een 

zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud; 

b. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan het gebruik onttrokken 

machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de 

bestemming gerichte gebruik en onderhoud; 

c. een gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksbedrijf dan wel ten behoeve van prostitutie. 

7.2  Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen 

7.2.1  Parkeernormen 

In, op of onder gebouwen dan wel op het daarbij behorende terrein aan de achterzijde van de bebouwing 

dienen voldoende parkeerplaatsen aanwezig te zijn. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan als er 5 

parkeerplaatsen op eigen terrein zijn gerealiseerd en in stand worden gehouden.  
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7.2.2  Afmetingen parkeerruimte 

De in artikel 7.2.1 bedoelde parkeerplaatsen moeten afmetingen hebben die zijn afgestemd op gangbare 

personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan indien de richtlijnen uit de geldende ASVV worden 

nageleefd. 

 

7.2.3  Omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 7.2.1 

indien aangetoond is dat in de directe omgeving (een straal van circa 250 meter) voldoende parkeerplaatsen 

aanwezig zijn. 

 

7.2.4  Laden en lossen 

Indien het gebruik van een gebouw of gronden daar aanleiding toe geeft, dient op eigen terrein te worden 

voorzien in voldoende ruimte voor laden en lossen. 

 

7.2.5  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van het aantal parkeerplaatsen en de 

situering daarvan ten behoeve van een goede parkeerbalans, de verkeerssituatie en/of het stedenbouwkundig 

beeld. 

Artikel 8  Algemene afwijkingsregels 

8.1  algemeen 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van: 

a. in het plan genoemde goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en 

afstandseisen, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 10% van de goothoogten, 

bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en afstandseisen; 

b. de regels en worden toegestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, waarbij een overschrijding is 

toegestaan tot maximaal 2,5 meter, en deze noodzakelijk is in verband met de uitmeting van het terrein of 

uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de gronden en/of de bebouwing; 

c. de regels en worden toegestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde ten behoeve 

van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten wordt 

vergroot tot maximaal 40 meter met dien verstande dat deze omgevingsvergunning uitsluitend mag 

worden verleend op gronden behorende bij de bestemmingen Groen en Verkeer; 

d. de regels en worden toegestaan dat antennes worden gebouwd tot een bouwhoogte van 20 m, mits de 

oppervlakte van de antenne niet meer dan 10 m² bedraagt; 

e. de regels en worden toegestaan dat overige bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd tot 

een bouwhoogte van maximaal 10 meter, mits deze hogere bouwhoogte noodzakelijk is voor een 

doelmatig gebruik van de aan de grond gegeven bestemming; 

f. de regels en worden toegestaan dat waarschuwingssysteem ten behoeve van hulpverleningsdiensten 

worden gebouwd, mits de oppervlakte van de voorzieningen niet meer dan 10 m² bedraagt. 

8.2  voorwaarden 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 8.1 kan slechts worden verleend, mits: 

a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig 

worden geschaad; 

b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad. 
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8.3  mantelzorg 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de bestemmingsbepalingen voor het gebruik van een 

deel van de (bedrijfs)woning, met dien verstande dat: 

a. aangetoond moet worden dat een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van 

mantelzorg; 

b. deze noodzaak niet behoeft te worden aangetoond wanneer de zorgbehoevende de leeftijd van 65 jaar 

heeft bereikt; 

c. op het perceel al een (bedrijfs)woning aanwezig is; 

d. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die van 

omwonenden en bedrijven; 

e. per (bedrijfs)woning maximaal één omgevingsvergunning ten behoeve van mantelzorg mag worden 

verleend; 

f. mantelzorg in beginsel dient plaats te vinden bij, in of direct aansluitend aan de woning, waarbij de 

afhankelijke woonruimte een onderlinge verbinding met de (bedrijfs)woning dient te hebben.  

g. maximaal 70 m² van de (bedrijfs)woning en/of bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten 

behoeve van de mantelzorg; 

h. mantelzorg alleen is toegestaan in een afhankelijke woonruimte; 

i. het gebruik dient te worden beëindigd en de aangebrachte voorzieningen dienen te worden verwijderd, 

zodra de noodzaak van mantelzorg niet meer aan de orde is; 

j. de woning geen recreatiewoning betreft. 

8.4  bed & breakfast 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de bestemmingsbepalingen voor het gebruik van een 

deel van de (bedrijfs)woning of bijbehorende bouwwerken als bed & breakfast voorziening, met dien 

verstande dat: 

a. de bed & breakfast betreft een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit binnen bestaande 

bouwmogelijkheden welke ondergeschikt is aan de hoofdfunctie wonen; 

b. bed & breakfast voorzieningen mogen geen onevenredige afbreuk doen aan de bedrijfsvoering en 

ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen (agrarische) bedrijven en woningen; 

c. de bed & breakfast voorziening mag door de bouwkundige opzet, indeling en maatvoering niet 

functioneren als een zelfstandige wooneenheid. Binnen de bed & breakfast is geen keukeninrichting 

toegestaan. Bestaande keukeninrichting binnen de bed & breakfast voorziening zal moeten worden 

verwijderd; 

d. de bed & breakfast accommodatie mag maximaal 4 kamers bevatten; 

e. de totale oppervlakte mag niet meer bedragen dan 70 m². Een kamer dient een minimale oppervlakte te 

hebben van 12 m², exclusief sanitaire ruimte; 

f. bed & breakfast voorzieningen mogen maximaal aan 8 personen tegelijkertijd verblijf bieden voor een 

beperkte aaneengesloten periode van gebruik voor de duur van maximaal 1 week; 

g. overnachting in verband met verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden arbeid is niet toegestaan; 

h. de ontwikkeling mag niet leiden tot een onaanvaardbare toename van verkeers- en parkeerdruk; 

i. indien een bed & breakfast gevestigd wordt in een vrijstaand bijbehorend bouwwerk dient tenminste 1 

gevel van dit gebouw binnen een afstand van 10 meter van de woning te staan.  

j. parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden. 

8.5  kleinschalige toeristische verblijfseenheid 

Bij omgevingsvergunning kan, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kleinschalige toeristische 

verblijfseenheden', worden afgeweken van de bestemmingsbepalingen voor het gebruik van een deel van de 

(bedrijfs)woning of bijbehorende bouwwerken voor een kleinschalige toeristische verblijfseenheid, met dien 

verstande dat: 
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a. de kleinschalige toeristische verblijfseenheid alleen mag worden opgericht als op het perceel een 

(bedrijfs)woning aanwezig is; 

b. de kleinschalige toeristische verblijfseenheid ligt in een toeristisch gebied ter plaatse van de aanduiding 

'kleinschalige toeristische verblijfseenheden'; 

c. het een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit betreft, welke behoort bij en ondergeschikt is aan de 

(agrarische) woonfunctie ter plaatse; 

d. de kleinschalige toeristische verblijfseenheid geen onevenredige afbreuk mag doen aan de bedrijfsvoering 

en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen (agrarische) bedrijven en woningen; 

e. per perceel zijn maximaal twee verblijfseenheden toegestaan. De gezamenlijke oppervlakte mag niet 

meer bedragen dan 70 m²; 

f. bij de verhuur dient er sprake te zijn van een beperkte aaneengesloten periode van gebruik door dezelfde 

gebruiker voor de duur van maximaal 3 weken; 

g. overnachting in verband met het verrichten van seizoensgebonden arbeid niet is toegestaan; 

h. de ontwikkeling een geringe ruimtelijke uitstraling mag hebben en niet mag leiden tot een 

onaanvaardbare toename van de verkeers- en parkeerdruk. Op eigen terrein dient te worden voorzien in 

de aanleg van voldoende parkeerplaatsen; 

i. indien de verblijfseenheid gevestigd wordt in een vrijstaand bijbehorend bouwwerk tenminste 1 gevel van 

dit gebouw binnen een afstand van 25 meter van de (bedrijfs)woning dient te staan. 

Artikel 9  Algemene wijzigingsregels 

9.1  algemeen 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het aanbrengen van geringe 

veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen, met inachtneming van de 

volgende voorwaarden: 

a. bestemmingsgrenzen mogen met niet meer dan 5 meter worden verschoven; 

b. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden mogen niet 

onevenredig worden geschaad; 

c. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen niet onevenredig worden 

geschaad. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 10  Overgangsrecht 

10.1  Overgangsrecht bouwwerken 

10.1.1   

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, 

dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 

afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:  

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het 

bouwwerk is teniet gegaan; 

10.1.2   

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in artikel 10.1.1 een omgevingsvergunning 

verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in artikel 10.1.1 met maximaal 10%. 

10.1.3   

Artikel 10.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende 

plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

10.2  Overgangsrecht gebruik 

10.2.1   

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 

10.2.2   

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid onder artikel 10.2, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de 

afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

10.2.3   

Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid onder artikel 10.2, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 

plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten 

of te laten hervatten; 

10.2.4   

Het eerste lid onder artikel 10.2 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

Artikel 11  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan 'Lindenlaan 3, Molenhoek'.  
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Bijlagen bij de regels 
 

 

 

 

 

 



58   Lindenlaan 3, Molenhoek  

 

  



 Lindenlaan 3, Molenhoek  59  

Bijlage 1  Staat van bedrijfsactiviteiten  
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Verbeelding 
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Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 5.1) 

SBI-code SBI-code 

2008 

Nr. Omschrijving Cat. 

15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken   

151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:   

151 101, 102 1  slachterijen en pluimveeslachterijen 3.2 

151 101 3  bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 4.2 

151 101 4  vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m
2
 3.2 

151 101 5  vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m
2
 3.1 

151 101 6  vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m
2
 3.1 

151 101, 102 7  loonslachterijen 3.1 

151 108 8  vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-

klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m
2
  

3.1 

152 102 0 Visverwerkingsbedrijven:   

152 102 2  conserveren 4.1 

152 102 3  roken 4.2 

152 102 4  verwerken anderszins: p.o.> 1000 m
2
 4.2 

152 102 5  verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m
2
 3.2 

152 102 6  verwerken anderszins: p.o. <= 300 m
2
 3.1 

1531 1031 0 Aardappelproducten fabrieken:   

1531 1031 1  vervaardiging van aardappelproducten 4.2 

1531 1031 2  vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m
2
 3.1 

1532, 1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:   

1532, 1533 1032, 1039 1  jam 3.2 

1532, 1533 1032, 1039 2  groente algemeen 3.2 

1532, 1533 1032, 1039 3  met koolsoorten 3.2 

1532, 1533 1032, 1039 4  met drogerijen 4.2 

1532, 1533 1032, 1039 5  met uienconservering (zoutinleggerij) 4.2 

1541 104101 0 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vet-

ten: 

  

1541 104101 1  p.c. < 250.000 t/j 4.1 

1541 104101 2  p.c. >= 250.000 t/j 4.2 

1542 104102 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:   

1542 104102 1  p.c. < 250.000 t/j 4.1 

1542 104102 2  p.c. >= 250.000 t/j 4.2 

1543 1042 0 Margarinefabrieken:   

1543 1042 1  p.c. < 250.000 t/j 4.1 

1543 1042 2  p.c. >= 250.000 t/j 4.2 

1551 1051 0 Zuivelproducten fabrieken:   

1551 1051 1  gedroogde producten, p.c. >= 1,5 t/u 5.1 

1551 1051 2  geconcentreerde producten, verdamp. cap. >=20 t/u 5.1 

1551 1051 3  melkproducten fabrieken v.c. < 55.000 t/j 3.2 

1551 1051 4  melkproducten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j 4.2 

1551 1051 5  overige zuivelproducten fabrieken 4.2 

1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m
2
 3.2 

1552 1052 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m
2
 2 

1561 1061 0 Meelfabrieken:    

1561 1061 1  p.c. >= 500 t/u 4.2 



 

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 5.1) 

SBI-code SBI-code 

2008 

Nr. Omschrijving Cat. 

1561 1061 2  p.c. < 500 t/u 4.1 

1561 1061   Grutterswarenfabrieken 4.1 

1562 1062 0 Zetmeelfabrieken:   

1562 1062 1  p.c. < 10 t/u 4.1 

1562 1062 2  p.c. >= 10 t/u 4.2 

1571 1091 0 Veevoerfabrieken:   

1571 1091 3  drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 

t/u water 

4.2 

1571 1091 5  mengvoeder, p.c. < 100 t/u 4.1 

1571 1091 6  mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 4.2 

1572 1092   Vervaardiging van voer voor huisdieren 4.1 

1581 1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:   

1581 1071 1  v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 2 

1581 1071 2  v.c. >= 7500 kg meel/week 3.2 

1582 1072   Banket, biscuit- en koekfabrieken 3.2 

1583 1081 0 Suikerfabrieken:   

1583 1081 1  v.c. < 2.500 t/j 5.1 

1584 10821 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en sui-

kerwerk: 

  

1584 10821 1  cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m
2
 5.1 

1584 10821 2  cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocola-

dewerken met p.o. < 2.000 m
2
 

3.2 

1584 10821 3  cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocola-

dewerken met p.o. <= 200 m
2
 

2 

1584 10821 4  suikerwerkfabrieken met suiker branden 4.2 

1584 10821 5  suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m
2
 3.2 

1584 10821 6  suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m
2
 2 

1585 1073   Deegwarenfabrieken 3.1 

1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:   

1586 1083 1  koffiebranderijen 5.1 

1586 1083 2  theepakkerijen 3.2 

1587 108401   Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 4.1 

1589 1089   Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 4.1 

1589.1 1089   Bakkerijgrondstoffenfabrieken 4.1 

1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:   

1589.2 1089 1  zonder poederdrogen 3.2 

1589.2 1089 2  met poederdrogen 4.2 

1589.2 1089   Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 4.1 

1591 110101   Destilleerderijen en likeurstokerijen 4.2 

1592 110102 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:   

1592 110102 1  p.c. < 5.000 t/j 4.1 

1592 110102 2  p.c. >= 5.000 t/j 4.2 

1593 t/m 

1595 

1102 t/m 1104   Vervaardiging van wijn, cider e.d. 2 

1596 1105   Bierbrouwerijen 4.2 



 

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 5.1) 

SBI-code SBI-code 

2008 

Nr. Omschrijving Cat. 

1597 1106   Mouterijen 4.2 

1598 1107   Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 3.2 

      

16 12 - Verwerking van tabak   

160 120   Tabakverwerkende industrie 4.1 

      

17 13 - Vervaardiging van textiel   

171 131   Bewerken en spinnen van textielvezels 3.2 

172 132 0 Weven van textiel:   

172 132 1  aantal weefgetouwen < 50 3.2 

172 132 2  aantal weefgetouwen >= 50 4.2 

173 133   Textielveredelingsbedrijven 3.1 

174, 175 139   Vervaardiging van textielwaren 3.1 

1751 1393   Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 4.1 

176, 177 139, 143   Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 3.1 

     

18 14 - Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont   

181 141   Vervaardiging kleding van leer 3.1 

182 141   Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 2 

183 142, 151   Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van 

bont 

3.1 

      

19 15 - Vervaardiging van leer en lederwaren (excl. kleding)   

191 151,152   Lederfabrieken 4.2 

192 151   Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 3.1 

193 152   Schoenenfabrieken 3.1 

      

20 16 - Houtindustrie en vervaardiging artikelen van hout, riet, 

kurk e.d. 

  

2010.1 16101   Houtzagerijen 3.2 

2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:   

2010.2 16102 1  met creosootolie 4.1 

2010.2 16102 2  met zoutoplossingen 3.1 

202 1621   Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 3.2 

203, 204, 

205 

162 0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 3.2 

203, 204, 

205 

162 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, 

p.o. < 200 m
2
 

3.1 

205 162902   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 2 

      

21 17 - Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwa-

ren 

  

2111 1711   Vervaardiging van pulp 4.1 

2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:   

2112 1712 1  p.c. < 3 t/u 3.1 



 

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 5.1) 

SBI-code SBI-code 

2008 

Nr. Omschrijving Cat. 

2112 1712 2  p.c. 3 - 15 t/u 4.1 

2112 1712 3  p.c. >= 15 t/u 4.2 

212 172   Papier- en kartonwarenfabrieken 3.2 

2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken:   

2121.2 17212 1  p.c. < 3 t/u 3.2 

2121.2 17212 2  p.c. >= 3 t/u 4.1 

     

22 58 - Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen 

media 

  

221 581   Uitgeverijen (kantoren) 1 

2221 1811   Drukkerijen van dagbladen 3.2 

2222 1812   Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 3.2 

2222.6 18129   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 2 

2223 1814 A Grafische afwerking 1 

2223 1814 B Binderijen 2 

2224 1813   Grafische reproductie en zetten 2 

2225 1814   Overige grafische activiteiten 2 

223 182   Reproductiebedrijven opgenomen media 1 

     

23 19 - Aardolie-/steenkoolverwerk. Ind.; bewerking splijt-

/kweekstoffen 

  

2320.2 19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 3.2 

2320.2 19202 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 4.2 

2320.2 19202 C Aardolieproductenfabrieken n.e.g. 4.2 

      

24 20 - Vervaardiging van chemische producten   

2411 2011 0 Vervaardiging van industriële gassen:   

2411 2011 2  overige gassenfabrieken, niet explosief 5.1 

2411 2011 3  overige gassenfabrieken, explosief 5.1 

2412 2012   Kleur- en verfstoffenfabrieken 4.1 

2413 2012 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:   

2413 2012 1  niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 4.2 

2414.1 20141 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:   

2414.1 20141 A1  niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 4.2 

2414.1 20141 B0 Methanolfabrieken:   

2414.1 20141 B1  p.c. < 100.000 t/j 4.1 

2414.1 20141 B2  p.c. >= 100.000 t/j 4.2 

2414.2 20149 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):   

2414.2 20149 1  p.c. < 50.000 t/j 4.2 

2414.2 20149 2  p.c. >= 50.000 t/j 5.1 

2415 2015   Kunstmeststoffenfabrieken 5.1 

242 202 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:   

242 202 2  formulering en afvullen 5.1 

243 203   Verf, lak en vernisfabrieken 4.2 

2441 2110 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:   
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SBI-code SBI-code 

2008 

Nr. Omschrijving Cat. 

2441 2110 1  p.c. < 1.000 t/j 4.2 

2441 2110 2  p.c. >= 1.000 t/j 5.1 

2442 2120 0 Farmaceutische productenfabrieken:   

2442 2120 1  formulering en afvullen geneesmiddelen 3.1 

2442 2120 2  verbandmiddelenfabrieken 2 

2451 2041   Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 4.2 

2452 2042   Parfumerie- en cosmeticafabrieken 4.2 

2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:   

2462 2052 1  zonder dierlijke grondstoffen 3.2 

2462 2052 2  met dierlijke grondstoffen 5.1 

2464 205902   Fotochemische productenfabrieken 3.2 

2466 205903 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 3.1 

2466 205903 B Overige chemische productenfabrieken n.e.g. 4.1 

247 2060   Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 4.2 

      

25 22 - Vervaardiging van producten van rubber en kunststof   

2511 221101   Rubberbandenfabrieken 4.2 

2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:   

2512 221102 1  vloeropp. < 100 m
2
 3.1 

2512 221102 2  vloeropp. >= 100 m
2
 4.1 

2513 2219   Rubber-artikelenfabrieken 3.2 

252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:   

252 222 1  zonder fenolharsen 4.1 

252 222 2  met fenolharsen 4.2 

252 222 3  productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van 

kunststofbouwmaterialen 

3.1 

      

26 23 - Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gips-

producten 

  

261 231 0 Glasfabrieken:   

261 231 1  glas en glasproducten, p.c. < 5.000 t/j 3.2 

261 231 2  glas en glasproducten, p.c. >= 5.000 t/j 4.2 

261 231 3  glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 4.2 

261 231 4  glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j 5.1 

2615 231   Glasbewerkingsbedrijven 3.1 

262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:   

262, 263 232, 234 1  vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 2 

262, 263 232, 234 2  vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 3.2 

264 233 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 4.1 

264 233 B Dakpannenfabrieken 4.1 

2651 2351 0 Cementfabrieken:   

2651 2351 1  p.c. < 100.000 t/j 5.1 

2652 235201 0 Kalkfabrieken:   

2652 235201 1  p.c. < 100.000 t/j 4.1 

2652 235201 2  p.c. >= 100.000 t/j 5.1 
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SBI-code SBI-code 

2008 

Nr. Omschrijving Cat. 

2653 235202 0 Gipsfabrieken:   

2653 235202 1  p.c. < 100.000 t/j 4.1 

2653 235202 2  p.c. >= 100.000 t/j 5.1 

2661.1 23611 0 Betonwarenfabrieken:   

2661.1 23611 1  zonder persen, triltafels en bekistingtrille 4.1 

2661.1 23611 2  met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d 4.2 

2661.2 23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:   

2661.2 23612 1  p.c. < 100.000 t/j 3.2 

2661.2 23612 2  p.c. >= 100.000 t/j 4.2 

2662 2362   Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 3.2 

2663, 2664 2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:   

2663, 2664 2363, 2364 1  p.c. < 100 t/u 3.2 

2663, 2664 2363, 2364 2  p.c. >= 100 t/u 4.2 

2665, 2666 2365, 2369 0 Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips:   

2665, 2666 2365, 2369 1  p.c. < 100 t/d 3.2 

2665, 2666 2365, 2369 2  p.c. >= 100 t/d 4.2 

267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:   

267 237 1  zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m
2
 3.2 

267 237 2  zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m
2
 3.1 

267 237 3  met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 t/j 4.2 

2681 2391   Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 3.1 

2682 2399 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:   

2682 2399 A1  p.c. < 100 t/u 4.2 

2682 2399 A2  p.c. >= 100 t/u 5.1 

2682 2399 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):   

2682 2399 B1  steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 4.2 

2682 2399 B2  overige isolatiematerialen 4.1 

2682 2399 C Minerale productenfabrieken n.e.g. 3.2 

2682 2399 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 4.1 

2682 2399 D1 Asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur 4.2 

      

27 24 - Vervaardiging van metalen   

272 245 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:   

272 245 1  p.o. < 2.000 m
2
 5.1 

273 243 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:   

273 243 1  p.o. < 2.000 m
2
 4.2 

274 244 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:   

274 244 A1  p.c. < 1.000 t/j 4.2 

274 244 B0 Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:   

274 244 B1  p.o. < 2.000 m
2
 5.1 

2751, 2752 2451, 2452 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:   

2751, 2752 2451, 2452 1  p.c. < 4.000 t/j 4.2 

2751, 2752 2451, 2452 2  p.c. >= 4.000 t/j 5.1 

2753, 2754 2453, 2454 0 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:   

2753, 2754 2453, 2454 1  p.c. < 4.000 t/j 4.2 
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2753, 2754 2453, 2454 2  p.c. >= 4.000 t/j 5.1 

      

28 25, 31 - Vervaard. en reparatie van producten van metaal (excl. 

mach./transportmidd.) 

  

281 251, 331 0 Constructiewerkplaatsen:   

281 251, 331 1  gesloten gebouw 3.2 

281 251, 331 1a  gesloten gebouw, p.o. < 200 m
2
 3.1 

281 251, 331 2  in open lucht, p.o. < 2.000 m
2
 4.1 

281 251, 331 3  in open lucht, p.o. >= 2.000 m
2
 4.2 

2821 2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:   

2821 2529, 3311 1  p.o. < 2.000 m
2
 4.2 

2821 2529, 3311 2  p.o. >= 2.000 m
2
 5.1 

2822, 2830 2521, 2530, 

3311 

  Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomke-

tels 

4.1 

284 255, 331 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 4.1 

284 255, 331 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 3.2 

284 255, 331 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m
2
 3.1 

2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:   

2851 2561, 3311 1  algemeen 3.2 

2851 2561, 3311 10  stralen 4.1 

2851 2561, 3311 11  metaalharden 3.2 

2851 2561, 3311 12  lakspuiten en moffelen 3.2 

2851 2561, 3311 2  scoperen (opspuiten van zink) 3.2 

2851 2561, 3311 3  thermisch verzinken 3.2 

2851 2561, 3311 4  thermisch vertinnen 3.2 

2851 2561, 3311 5  mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 3.2 

2851 2561, 3311 6  anodiseren, eloxeren 3.2 

2851 2561, 3311 7  chemische oppervlaktebehandeling 3.2 

2851 2561, 3311 8  emailleren 3.2 

2851 2561, 3311 9  galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkope-

ren ed) 

3.2 

2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 3.2 

2852 2562, 3311 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m
2
 3.1 

287 259, 331 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:   

287 259, 331 A1  p.o. < 2.000 m
2
 4.1 

287 259, 331 A2  p.o. >= 2.000 m
2
 5.1 

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 3.2 

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m
2
  3.1 

     

29 27, 28, 33 - Vervaardiging van machines en apparaten   

29 27, 28, 33 0 Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:   

29 27, 28, 33 1  p.o. < 2.000 m
2
 3.2 

29 27, 28, 33 2  p.o. >= 2.000 m
2
 4.1 

29 28, 33 3  met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 4.2 
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30 26, 28, 33 - Vervaardiging van kantoormachines en computers   

30 26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 2 

      

31 26, 27, 33 - Vervaardiging van over. elektr. machines, apparaten en 

benodigdh. 

  

311 271, 331   Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie 4.1 

312 271, 273   Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 4.1 

313 273   Elektrische draad- en kabelfabrieken 4.1 

314 272   Accumulatoren- en batterijenfabrieken 3.2 

315 274   Lampenfabrieken 4.2 

316 293   Elektrotechnische industrie n.e.g. 2 

      

32 26, 33 - Vervaardiging van audio-, video-, telecom-apparaten en -

benodigdh. 

  

321 t/m 323 261, 263, 264, 

331 

  Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. 

incl. reparatie 

3.1 

3210 2612   Fabrieken voor gedrukte bedrading 3.1 

      

33 26, 32, 33 - Vervaardiging van medische en optische apparaten en in-

strumenten 

  

33 26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumen-

ten e.d. incl. reparatie 

2 

      

34 29   Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers   

341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven:   

341 291 1  p.o. < 10.000 m
2
 4.1 

341 291 2  p.o. >= 10.000 m
2
 4.2 

3420.1 29201   Carrosseriefabrieken 4.1 

3420.2 29202   Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 4.1 

343 293   Auto-onderdelenfabrieken 3.2 

      

35 30 - Vervaardiging van transportmiddelen (excl. auto's, aan-

hangwagens) 

  

351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:   

351 301, 3315 1  houten schepen 3.1 

351 301, 3315 2  kunststof schepen 3.2 

351 301, 3315 3  metalen schepen < 25 m 4.1 

351 301, 3315 4  metalen schepen >= 25m en/of proefdraaien motoren >= 1 

MW 

5.1 

352 302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:   

352 302, 317 1  algemeen 3.2 

352 302, 317 2  met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 4.2 

353 303, 3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:   

353 303, 3316 1  zonder proefdraaien motoren 4.1 

354 309   Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 3.2 
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355 3099   Transportmiddelenindustrie n.e.g. 3.2 

      

36 31 - Vervaardiging van meubels en overige goederen n.e.g.   

361 310 1 Meubelfabrieken 3.2 

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m
2
 1 

362 321   Fabricage van munten, sieraden e.d. 2 

363 322   Muziekinstrumentenfabrieken 2 

364 323   Sportartikelenfabrieken 3.1 

365 324   Speelgoedartikelenfabrieken 3.1 

3663.1 32991   Sociale werkvoorziening 2 

3663.2 32999   Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 3.1 

      

37 38 - Voorbereiding tot recycling   

371 383201   Metaal- en autoschredders 5.1 

372 383202 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:   

372 383202 A1  v.c. < 100.000 t/j 4.2 

372 383202 B Rubberregeneratiebedrijven 4.2 

372 383202 C Afvalscheidingsinstallaties 4.2 

      

40 35 - Productie en distrib. Van stroom, aardgas, stoom en warm 

water 

  

40 35 A0 Elektriciteitsproductiebedrijven (elektrisch vermogen >= 50 

MWe) 

  

40 35 A2  oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth 5.1 

40 35 A3  gasgestookt (incl. bijstook biomassa), thermisch vermogen 

> 75 MWth,in 

5.1 

40 35 A5  warmte-kracht-installaties (gas), thermisch vermogen > 75 

MWth 

5.1 

40 35 B0 Bio-energieinstallaties elektrisch vermogen < 50 MWe:   

40 35 B1  covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT 

en reststromen voedingsindustrie 

3.2 

40 35 B2  vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 3.2 

40 35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:   

40 35 C1  < 10 MVA 2 

40 35 C2  10 - 100 MVA 3.1 

40 35 C3  100 - 200 MVA 3.2 

40 35 C4  200 - 1000 MVA 4.2 

40 35 C5  >= 1000 MVA 5.1 

40 35 D0 Gasdistributiebedrijven:   

40 35 D1  gascompressorstations vermogen < 100 MW 4.2 

40 35 D2  gascompressorstations vermogen >= 100 MW 5.1 

40 35 D3  gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 1 

40 35 D4  gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B 

en C 

2 

40 35 D5  gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 3.1 
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40 35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:   

40 35 E1  stadsverwarming 3.2 

40 35 E2  blokverwarming 2 

      

41 36 - Winning en distributie van water   

41 36 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:   

41 36 A2  bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 3.1 

41 36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:   

41 36 B1  < 1 MW 2 

41 36 B2  1 - 15 MW 3.2 

41 36 B3  >= 15 MW 4.2 

      

45 41, 42, 43 - Bouwnijverheid   

45 41, 42, 43 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m
2
 3.2 

45 41, 42, 43 1 Bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m
2
 3.1 

45 41, 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m
2
 3.1 

45 41, 42, 43 3 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m
2
 2 

      

50 45, 47 - Handel/reparatie van auto's, motorfietsen; benzineservice-

stations 

  

501, 502, 

504 

451, 452, 454   Auto- en motorfietsreparatie- en –servicebedrijven met onder-

geschikte handel 

2 

501 451   Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie) 3.2 

5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 3.2 

5020.4 45204 B Autobeklederijen 1 

5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 3.1 

5020.5 45205   Autowasserijen 2 

503, 504 453   Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 2 

505 473 0 Benzineservicestations:  

505 473 1 - met LPG > 1000 m
3
/jr 4.1 

505 473 2 - met LPG < 1000 m
3
/jr 3.1 

505 473 3 - zonder LPG 2 

     

51 46 - Groothandel en handelsbemiddeling   

511 461   Handelsbemiddeling (kantoren) 1 

5121 4621 0 Grth in akkerbouwproducten en veevoeders 3.1 

5121 4621 1 Grth in akkerbouwproducten en veevoeders met een verwer-

kingscapaciteit van 500 ton/uur of meer 

4.2 

5122 4622   Grth in bloemen en planten 2 

5123 4623   Grth in levende dieren 3.2 

5124 4624   Grth in huiden, vellen en leder 3.1 

5125, 5131 46217, 4631   Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 3.1 

5132, 5133 4632, 4633   Grth in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren, spijsoliën 3.1 

5134 4634   Grth in dranken 2 

5135 4635   Grth in tabaksproducten 2 
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5136 4636   Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 2 

5137 4637   Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 2 

5138, 5139 4638, 4639   Grth in overige voedings- en genotmiddelen 2 

514 464, 46733   Grth in overige consumentenartikelen 2 

5148.7 46499 0 Grth in vuurwerk en munitie:   

5148.7 46499 5  munitie 2 

5151.1 46711 0 Grth in vaste brandstoffen:   

5151.1 46711 1  klein, lokaal verzorgingsgebied 3.1 

5151.1 46711 2  kolenterminal, opslag opp. >= 2.000 m
2
 5.1 

5151.2 46712 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:   

5151.2 46712 1  vloeistoffen, o.c. < 100.000 m
3
 4.1 

5151.2 46712 2  vloeistoffen, o.c. >= 100.000 m
3
 5.1 

5151.2 46712 3  tot vloeistof verdichte gassen 4.2 

5151.3 46713   Grth minerale olieproducten (excl. brandstoffen) 3.2 

5152.1 46721 0 Grth in metaalertsen:   

5152.1 46721 1  opslag opp. < 2.000 m
2
 4.2 

5152.2 /.3 46722, 46723   Grth in metalen en -halffabricaten 3.2 

5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:   

5153 4673 1  algemeen: b.o. > 2000 m
2
 3.1 

5153 4673 2  algemeen: b.o. <= 2000 m
2
 2 

5153.4 46735 4 Zand en grind:   

5153.4 46735 5  algemeen: b.o. > 200 m
2
 3.2 

5153.4 46735 6  algemeen: b.o. <= 200 m
2
  2 

5154 4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:   

5154 4674 1  algemeen: b.o. > 2.000 m
2
 3.1 

5154 4674 2  algemeen: b.o. < = 2.000 m
2
 2 

5155.1 46751   Grth in chemische producten 3.2 

5155.2 46752   Grth in kunstmeststoffen 2 

5156 4676   Grth in overige intermediaire goederen 2 

5157 4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m
2
 3.2 

5157 4677 1 Autosloperijen: b.o. <= 1000 m
2
 3.1 

5157.2/3 4677 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m
2
 3.2 

5157.2/3 4677 1 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m
2
 3.1 

518 466 0 Grth in machines en apparaten:   

518 466 1  machines voor de bouwnijverheid 3.2 

518 466 2  overige 3.1 

519 466, 469   Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden 

e.d. 

2 

     

60 49 - Vervoer over land   

601 491, 492 0 Spoorwegen:   

601 491, 492 1  stations 3.2 

601 491, 492 2  rangeerterreinen, overslagstations (zonder rangeerheuvel) 4.2 

6021.1 493   Bus-, tram- en metrostations en -remises 3.2 

6022 493   Taxibedrijven 2 



 

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 5.1) 

SBI-code SBI-code 

2008 

Nr. Omschrijving Cat. 

6023 493   Touringcarbedrijven 3.2 

6024 494 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): 

b.o. > 1000 m
2
 

3.2 

6024 494 1 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) 

b.o. <= 1000 m
2
 

3.1 

603 495   Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 2 

      

61, 62 50, 51 - Vervoer over water / door de lucht   

61, 62 50, 51 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 1 

      

63 52 - Dienstverlening t.b.v. het vervoer   

6312 52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen inclusief internetdistributie 

zonder afhaalfunctie 

3.1 

6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 2 

6321 5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 2 

6321 5221 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 3.2 

6322, 6323 5222   Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 1 

6323 5223 B Helikopterlandplaatsen 5.1 

633 791   Reisorganisaties zonder loketfunctie 1 

634 5229   Expediteurs, cargadoors (kantoren) 1 

      

70 41, 68 - Verhuur van en handel in onroerend goed   

70 41, 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed 1 

      

71 77 - Verhuur van transportmiddelen, machines, andere roeren-

de goederen 

  

711 7711   Personenautoverhuurbedrijven 2 

712 7712, 7739   Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenau-

to's) 

3.1 

713 773   Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 3.1 

714 772   Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 2 

      

72 62 - Computerservice- en informatietechnologie   

72 62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 1 

72 58, 63 B Datacentra 2 

      

73 72 - Speur- en ontwikkelingswerk   

731 721   Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk (laborato-

ria e.d.) 

2 

732 722   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 1 

     

74 63, 69tm71, 

73, 74, 77, 78, 

80tm82 

- Overige zakelijke dienstverlening   

74 63, 69tm71, A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren met ondergeschikte 1 
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SAMENVATTING 

In opdracht van Buro SRO is een onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting 

door wegverkeer en railverkeer op de locatie Lindenlaan 3 te Molenhoek. De 

ontwikkeling betreft de nieuwbouw van vier appartementen. De ontwikkeling 

ligt binnen de bebouwde kom van Molenhoek op 14 meter afstand uit de as 

van de Lindenlaan. De Lindenlaan is een 30 km weg zonder geluidzone. De 

ontwikkeling ligt tevens op 60 meter uit de as van de Rijksweg, binnen de zone 

van de weg. De ontwikkeling ligt tevens binnen de geluidzone van de spoorlijn, 

op 40 meter uit het spoor. 

 

De geluidbelasting door wegverkeer op de Rijksweg bedraagt ten hoogste 50 

dB na aftrek van 5 dB ex art 110-g Wgh. De voorkeursgrenswaarde van 48 

dB wordt overschreden in rekenpunt 1 en 3. Er zijn hogere waarden voor 

wegverkeer nodig. Het verlagen van de geluidbelasting door het aanbrengen 

van een stil wegdek is niet kosteneffectief. Afscherming van de woningen is 

op deze locatie stedenbouwbouwkundig niet haalbaar. De gemeente dient 

voor de rekenpunten 1 en 3 een hogere waarde vast te stellen van 49 resp. 

50 dB door wegverkeer op de Rijksweg conform tabel III.3.  

 

De hoogste geluidbelasting door railverkeer op de ontwikkeling bedraagt ten 

hoogste 61 dB. De voorkeursgrenswaarde van 55 dB wordt op de 

geluidbelaste gevels overschreden. Een hogere waarde kan slechts worden 

vastgesteld als maatregelen tot het terugbrengen van de geluidbelasting tot 

de voorkeursgrenswaarde onvoldoende doeltreffend zijn, of als er ernstige 

bezwaren zijn op het gebied van stedenbouwkundige, verkeerskundige, 

vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. 

 

Door bronmaatregelen kan de geluidbelasting tegen hoge kosten met ten 

hoogste 3 dB worden gereduceerd. Bronmaatregelen zijn daarmee niet 

doelmatig. Afschermende maatregelen zijn alleen doelmatig bij een 

verdiepinghoog geluidscherm over de volle breedte van het perceel. Deze 

maatregel is stedenbouwkundig ongewenst. Voor de gevels van de woningen 

dient een hogere waarde te worden aangevraagd van 61 dB voor railverkeer, 

conform tabel IV.1. 

 

Voor het aspect geluid zal sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening als 

voor de woningen tevens wordt voldaan aan de eisen voor de geluidwering 

conform het Bouwbesluit. Daarvoor is de gecumuleerde geluidbelasting voor 

weg en railverkeer bepaald. 

 

De gevels in de rekenpunten 1 – 4 ondervinden een geluidbelasting van meer 

dan 53 dB zonder aftrek. Voor deze gevels zijn aanvullende geluidwerende 

voorzieningen nodig. De hoogste gecumuleerde geluidbelasting bedraagt 

zonder aftrek 59 dB. De benodigde karakteristieke geluidwering voor deze 

gevel bedraagt dan GA;k 26 dB. 
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1 INLEIDING 

In opdracht van Buro SRO is een onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting 

door wegverkeer en railverkeer op de locatie Lindenlaan 3 te Molenhoek. De 

ontwikkeling betreft de nieuwbouw van vier appartementen. 

 

De ontwikkeling ligt binnen de bebouwde kom van Molenhoek op 14 meter 

afstand uit de as van de Lindenlaan. De Lindenlaan is een 30 km weg zonder 

geluidzone. De ontwikkeling ligt tevens op 60 meter uit de as van de Rijksweg, 

binnen de zone van de weg. 

 

De ontwikkeling ligt tevens binnen de geluidzone van de spoorlijn, op 40 meter 

uit het spoor. 

 

Figuur I.1 overzicht locatie. 

 

Een situatieoverzicht is tevens weergegeven in tekening 1 in bijlage I en figuur 

1 – 3 in bijlage II en III. 
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2 WETTELIJK KADER 

Het wettelijk kader voor het berekenen en beoordelen van de geluidbelasting 

door wegverkeer wordt in grote lijnen bepaald door de Wet Geluidhinder 

(Wgh), de Wet Ruimtelijke ordening (Wro) en het Reken- en meetvoorschrift 

Geluid 2012. 

2.1 Wet Geluidhinder 

Er ligt langs wegen, spoorwegen en industrieterreinen veelal een planologisch 

aandachtsgebied, de geluidzone. Binnen deze zone biedt de Wet 

Geluidhinder (Wgh) in een aantal gevallen bescherming tegen verkeerslawaai 

aan geluidgevoelige bestemmingen. Er ligt geen geluidzone langs 30/km/u-

wegen en langs wegen op een woonerf. 

2.2 Omvang geluidzone 

Wegen 

De breedte van de geluidzone is omschreven in Wgh art 74 en is afhankelijk 

van het aantal rijstroken en van de aard van de omgeving, te weten stedelijk 

of buitenstedelijk gebied. Binnenstedelijk gebied is het gebied binnen de 

bebouwde kom, buitenstedelijk gebied is het gebied buiten de bebouwde kom. 

De zone langs een auto(snel)weg is echter altijd buitenstedelijk gebied, 

ongeacht of deze zone binnen of buiten de bebouwde kom ligt. Tabel II.1 geeft 

de breedte van de geluidzone voor de verschillende situaties. 

 

TABEL II.1: Breedte van de geluidzone vanaf de as van de weg (Wgh art 74) 

Aantal rijstroken Binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom en 

langs auto(snel)weg 

1 of 2 rijstroken 

3 of 4 rijstroken 

5 of meer rijstroken 

200 meter 

350 meter 

350 meter 

250 meter 

400 meter 

600 meter 

 

Spoorwegen 

Voor spoorwegen die zijn aangegeven op de geluidplafondkaart wordt in art. 

1.4a van het Besluit Geluidhinder de omvang van de geluidzone geregeld. De 

breedte van de zone is afhankelijk van de hoogte van het 

geluidproductieplafond. Tabel II.2 geeft de breedte van de geluidzone voor de 

verschillende situaties. 
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TABEL II.2: Breedte van de geluidzone vanaf de buitenste spoorstaaf (art 1.4a Bgh) 

Hoogte geluidproductieplafond Zonebreedte in meters 

< 56 dB 

56 dB – 61 dB 

61 dB – 66 dB 

66 dB – 71 dB 

71 dB – 74 dB 

>= 74 dB 

100 meter 

200 meter 

300 meter 

600 meter 

900 meter 

1200 meter 

 

Industrieterreinen 

De zone rond een industrieterrein is vastgelegd in een bestemmingsplan. De 

grootte van de zone is afhankelijk van de benodigde of gewenste geluidruimte 

van het gezoneerde terrein. Binnen de zone rond het industrieterrein kunnen 

geluidgevoelige bestemmingen liggen waarvoor een maximale hogere 

waarde kan worden vastgesteld.  

2.3 Grenswaarden en hogere waarden 

Wegverkeer en railverkeer 

Het beschermingsniveau voor nieuwe geluidgevoelige objecten is beschreven 

in de Wet Geluidhinder en in het Besluit Geluidhinder. De 

voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting bedraagt 48 dB op de gevels 

van de woning t.g.v. een weg (Wgh art 82) en eveneens 48 dB op andere 

geluidgevoelige gebouwen (Bgh art 3.1). 

 

Het bevoegd gezag kan van dit beschermingsniveau afwijken door voor 

woningen een hogere waarde vast te stellen tot ten hoogste de maximale 

ontheffingswaarde. Voor wegverkeer zijn in tabel II.3 de 

voorkeursgrenswaarden en ten hoogste de maximale ontheffingswaarde 

(Wgh art 83) weergegeven. 

 

TABEL II.3: Maximale ontheffingswaarde op nieuwe woningen langs wegen (Wgh art 83) 

Gebouw Binnen de bebouwde kom Buiten de bebouwde kom en 

langs auto(snel)weg 

Woning 

Agrarische woning 

Vervangende nieuwbouw

63 dB 

63 dB 

68 dB 

53 dB 

58 dB 

58 dB / 63 dB1 

1 63 dB langs auto(snel)wegen binnen de bebouwde kom 

 

De maximale ontheffingswaarden voor overige geluidgevoelige objecten 

bedragen (Bgh art 3.2) 53 dB buiten de bebouwde kom en 63 dB binnen de 

bebouwde kom. Voor geluidgevoelige terreinen bedraagt de maximale 

ontheffingswaarde 53 dB. 
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Een hogere waarde voor wegverkeer mag alleen worden vastgesteld als 

maatregelen om de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde te beperken 

onvoldoende doeltreffend zijn of als deze maatregelen ernstige bezwaren 

hebben van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 

landschappelijke of financiële aard (Wgh art 110-a).  

 

In tabel II.4 zijn voor railverkeerslawaai de voorkeursgrenswaarden en ten 

hoogste de maximale ontheffingswaarde (Bgh art 4.9 – 4.12) aangegeven. 

 

TABEL II.4: Maximale ontheffingswaarde op nieuwe woningen langs spoorwegen (Bgh art 4.9 

– 4.12) 

Gebouw Voorkeursgrenswaarde Hoogst toelaatbare 

geluidsbelasting 

Woning 

Andere geluidsgevoelige gebouwen 

Geluidsgevoelige terreinen 

55 dB 

53 dB 

55 dB 

68 dB 

68 dB 

63 dB 

 

Industrielawaai 

Het beschermingsniveau voor nieuwe geluidgevoelige objecten binnen de 

zone is beschreven in de Wet Geluidhinder (art 44 en 45). De 

voorkeursgrenswaarde voor woningen bedraagt 50 dB(A). De maximale 

hogere waarde bedraagt voor 55 dB(A) voor geprojecteerde woningen en 60 

dB(A) voor aanwezige of in aanbouw zijnde woningen. 

 

Criteria voor het afwijken van de voorkeursgrenswaarde 

De gemeente Mook en Middelaar heeft haar criteria voor het afwijken van de 

voorkeursgrenswaarde vastgelegd in de “Beleidsregels Hogere Waarden Wet 

geluidhinder” van 22 mei 2007. 

2.4 Wet RO en 30 km/u-wegen 

Wegen op woonerven en 30 km/u-wegen hebben geen geluidzone. De 

geluidbelasting door wegverkeer op deze wegen wordt dan ook formeel niet 

getoetst aan de grenswaarden uit de Wgh. De geluidbelasting ten gevolge van 

deze wegen kan echter wel van belang zijn bij de beoordeling of sprake is van 

een “goede ruimtelijke ordening”.  

 

Bij het toetsen of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening” kan het 

hanteren van grenswaarden worden aangesloten bij het hierboven 

omschreven toetsingskader van de Wgh. 
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2.5 Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012 

De geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen wordt 

bepaald volgens de voorschriften uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 

2012. De rekenmethoden zijn gebaseerd op het berekenen van de 

geluidemissie (afhankelijk van het aantal en type voertuigen, het soort 

wegdek, de rijsnelheid en enkele correctiefactoren) en het bepalen van de 

geluidoverdracht tussen de weg en het immissiepunt (woninggevel).  

 

De geluidbelasting door wegverkeer en railverkeer wordt berekend in 

hoofdstuk 3 en 4. De benodigde geluidwerende voorzieningen zijn 

beschreven in hoofdstuk 5. 
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3 WEGVERKEER 

3.1 Verkeerscijfers 

Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt uitgegaan van de 

verkeersintensiteit in de toekomstige situatie. De wegverkeersgegevens zijn 

weergegeven in tabel III.1 en III.2.  

 

De verkeersgegevens van de Rijksweg zijn bepaald door de RUD Limburg 

Noord. Daarbij is uitgegaan van gegevens uit de Mobiliteitsmonitor van de 

provincie Limburg, permanent telpunt 27750 nabij de komgrens Mook. De 

telgegegevens zijn met 1,5 % autonome groei per jaar opgehoogd. 

 

Voor de gegevens van de Lindenlaan is uitgegaan van een prognose voor 

2029 uit het regionale verkeersmodel 2029H zoals aangeleverd door de 

gemeente Mook en Middelaar. Voor de weekdagintensiteit is de 

werkdagintensiteit met een facto 0,9 verlaagd. Voor de periode 2029 tot 2030 

is de verkeersintensiteit met 1,5% opgehoogd 

 

TABEL III.1: overzicht weg- en verkeersgegevens 2030 

Omschrijving Rijksweg  

 

- weekdagintensiteit 2030 

- daguurintensiteit [%] 

- avonduurintensiteit [%] 

- nachtuurintensiteit [%] 

- perc. lichte mvt dag/avond/nacht [%] 

- perc. middelzware mvt dag/avond/nacht [%] 

- perc. zware mvt dag/avond/nacht [%] 

- rijsnelheid [km/uur]  

- type wegdek 

- verkeerregelinstallatie binnen 150 m 

- obstakel/rotonde binnen 100 meter 

14022 

6,51 

3,60 

0,93 

90,4/95,6/89,6 

7,4/3,4/6,0 

2,2/1,0/4,4 

50 / 60 

SMA-NL 11B (referentiewegdek) 

nee 

nee 
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TABEL III.2: overzicht weg- en verkeersgegevens 2030 

Omschrijving Lindenlaan 

- werkdagintensiteit 2029 

- weekdagintensiteit 2029 

- weekdagintensiteit 2030 

- daguurintensiteit [%] 

- avonduurintensiteit [%] 

- nachtuurintensiteit [%] 

- perc. lichte mvt dag/avond/nacht [%] 

- perc. middelzware mvt dag/avond/nacht [%] 

- perc. zware mvt dag/avond/nacht [%] 

- rijsnelheid [km/uur]  

- type wegdek 

- verkeerregelinstallatie binnen 150 m 

- obstakel/rotonde binnen 100 meter 

1600 

1440 

1462 

6,7 

3,2 

0,70 

90 

8 

2 

30 

DAB 

nee 

nee 

3.2 Rekenmodel 

De op de geplande ontwikkeling invallende geluidbelasting is bepaald met een 

rekenmodel, volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012. In deze 

situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van rekenmethode II.  

3.3 Resultaten 

Tabel III.3 geeft voor de Rijksweg een overzicht van de berekende invallende 

geluidbelasting Lden in 2030, na 5 dB aftrek ex art 110g Wgh.  

 

TABEL III.3 overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) in 2030 tgv de Rijksweg 

na aftrek van 5 dB ex art 110g Wgh 

Punt Gevel 1,5 m 4,5 m 7,5 m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Zuidgevel 

Oostgevel 

Westgevel 

Westgevel 

Noordgevel 

Oostgevel 

46 

38 

47 

45 

42 

27 

49 

40 

49 

47 

43 

31 

49 

42 

50 

48 

45 

34 
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Tabel III.4 geeft voor alle wegen samen een overzicht van de berekende 

invallende geluidbelasting Lden in 2030, zonder aftrek ex art 110g Wgh. 
 

TABEL III.4: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) in 2030 tgv alle wegen 

samen, zonder aftrek 

Punt Gevel 1,5 m 4,5 m 7,5 m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Zuidgevel 

Oostgevel 

Westgevel 

Westgevel 

Noordgevel 

Oostgevel 

54 

49 

54 

50 

46 

41 

56 

50 

56 

52 

48 

43 

56 

51 

56 

53 

50 

44 

 

Voor de invoergegevens in het model en de rekenresultaten wordt verwezen 

naar de berekeningen in bijlage II. 
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4 RAILVERKEER 

4.1 Verkeerscijfers 

Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt rekening gehouden met een 

prognose van de railverkeersgegevens in de toekomstige situatie. Uitgegaan 

is van de intensiteiten uit het geluidregister spoor van het Ministerie van I&M 

(download 16 januari 2020). Deze zijn opgenomen in bijlage III. 

4.2 Zonebreedte 

De breedte van de geluidzone is afhankelijk van de hoogte van het 

geluidproductieplafond. De hoogte van het productieplafond bedraagt 54,6 dB 

ter hoogte van de locatie (referentiepunt 16459). De zonebreedte bedraagt 

daarmee 100 m. De beoogde ontwikkeling ligt daarmee binnen de geluidzone 

van de spoorlijn 

4.3 Rekenmodel 

De invallende geluidbelasting Bi kan worden bepaald met een rekenmodel, 

volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012. In deze situatie is binnen 

de randvoorwaarden gebruik gemaakt van rekenmethode II voor railverkeer 

(RMR-2012). De gegevens uit het geluidregister spoor zijn rechtstreeks 

geïmporteerd in het rekenmodel.  

4.4 Resultaten 

Tabel IV.1 geeft de berekende invallende geluidbelasting Lden ten gevolge 

van railverkeer.  

 

TABEL IV.1: overzicht berekende invallende geluidbelasting Lden (dB) in 2030 tgv railverkeer 

Punt Gevel 1,5 m 4,5 m 7,5 m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Zuidgevel 

Oostgevel 

Westgevel 

Westgevel 

Noordgevel 

Oostgevel 

57 

55 

55 

47 

46 

50 

60 

58 

58 

52 

60 

54 

61 

58 

59 

53 

54 

57 

 

Voor de invoergegevens in het model en de rekenresultaten wordt verwezen 

naar de berekeningen in bijlage III. 
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5 CONCLUSIES GELUIDBELASTING 

5.1 Toetsing Wet Geluidhinder en hogere waarden 

Toetsing wegverkeer 

De geluidbelasting door wegverkeer op de Rijksweg bedraagt ten hoogste 50 

dB na aftrek van 5 dB ex art 110-g Wgh. De voorkeursgrenswaarde van 48 

dB wordt overschreden in rekenpunt 1 en 3. Er zijn hogere waarden voor 

wegverkeer noodzakelijk. 

 

Toetsing railverkeer 

De hoogste geluidbelasting door railverkeer op de ontwikkeling bedraagt ten 

hoogste 61 dB. De voorkeursgrenswaarde van 55 dB wordt op de 

geluidbelaste gevels overschreden. De maximale hogere waarde van 68 dB 

wordt niet overschreden. Er zijn hogere waarden voor railverkeer op deze 

locatie nodig. 

 

Toetsing cumulatief 

Tabel V.1 geeft de berekende gecumuleerde geluidbelasting Lden ten 

gevolge van weg- en railverkeer, zonder aftrek (voor de berekeningen zie 

bijlage IV). 

 

TABEL V.1: overzicht gecumuleerde geluidbelasting Lden (dB) in 2030 tgv weg- en railverkeer 

zonder aftrek 

Punt Gevel 1,5 m 4,5 m 7,5 m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Zuidgevel 

Oostgevel 

Westgevel 

Westgevel 

Noordgevel 

Oostgevel 

56 

53 

55 

51 

48 

47 

59 

56 

58 

53 

50 

50 

59 

55 

59 

55 

53 

53 

 

De hoogste gecumuleerde geluidbelasting van 59 dB ligt ruim lager dan de 

maximale hogere waarden voor wegverkeer en railverkeer. 

5.2 Maatregelen wegverkeer 

Hieronder zijn maatregelen beschreven om de geluidbelasting ten gevolge 

van de Rijksweg op de geluidbelaste locatie zo mogelijk tot de 

voorkeursgrenswaarde te doen afnemen.  

 

Maatregelen aan de bron: stil asfalt 

De Rijksweg is voorzien van een SMA-NL 11b (referentiewegdek). Door het 

toepassen van een stil wegdek zou de geluidbelasting met ca. 4 dB (dunne 

deklaag 2) afnemen. Het vervangen van een wegdek is een taak van de 

wegbeheerder. Het wegdek moet over een lengte van ca. 200 meter worden 

vervangen door een stil wegdek met een geluidreductie van ten minste 4 dB. 

De kosten van een dunne deklaag in de situatie van groot onderhoud 
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bedragen ca. € 26,-- /m2 (prijspeil 2005, bron: RWS: Advies dunne deklagen 

op niet-autosnelwegen (2007)). De kosten voor aanleg van een stil wegdek 

op de Rijksweg bedragen daarmee ca. € 32.200,-- voor een weglengte van 

ca. 200 meter (bij een breedte van 6 meter). Hierin zijn de meerkosten voor 

extra onderhoud niet meegenomen. Wellicht dat ook meerkosten ontstaan 

door de geringe weglengte die wordt vervangen. Diverse gemeenten en 

provincies geven aan dat zeer terughoudend wordt omgegaan met de aanleg 

van stil asfalt waar het gaat om korte weglengtes, omdat daarbij verschillende 

onderhoudsproblemen ontstaan (met name op overgangen stil en gewoon 

asfalt). Ook Rijkswaterstaat gaat bij het vervangen van het wegdek als 

bronmaatregel uit van een minimum weglengte van ca. 500 meter. 

Gezien de kosten van stil asfalt en de problemen met onderhoud van stille 

wegdekken met een korte weglengte is deze oplossing voor het terugdringen 

van de geluidbelasting op deze locatie niet kosteneffectief. 

 

Maatregelen aan de bron: verlagen van de maximumsnelheid 

De maximumsnelheid op de Rijksweg bedraagt 50 km/uur. Het ligt niet voor 

de hand de geluidbelasting op deze doorgaande weg binnen de bebouwde 

kom te verlagen. 

 

Afscherming van de woningen geluidscherm 

Het afschermen van het gebouw met een geluidscherm zou de 

geluidbelasting omlaag kunnen brengen. De aanleg van een verdiepinghoog 

geluidscherm ten behoeve van het terugbrengen van de geluidbelasting is 

stedenbouwkundig niet haalbaar gezien de ligging in een binnenstedelijke 

omgeving.  

5.3 Maatregelen railverkeer 

Hieronder zijn maatregelen beschreven om de geluidbelasting ten gevolge 

van de spoorlijn op de woningen zo mogelijk tot de voorkeursgrenswaarde te 

doen afnemen.  

 

Maatregelen aan de bron 

Door het toepassen van raildempers kan een geluidreductie van 2 – 3 dB 

worden bereikt. De kosten van een raildemper bedragen ca. € 300,-- per meter 

spoor. De kosten voor deze maatregel bedragen ca. € 120.000,-- voor een 

spoorlengte van ca. 200 m dubbelspoor. Gezien de beperkte geluidreductie 

en de hoge kosten is deze maatregel niet doeltreffend. 

 

Andere maatregelen aan de bron, zoals het terugbrengen van de 

verkeersintensiteit of het terugdringen van de verkeerssnelheid zijn 

verkeerskundig niet mogelijk. 

 

Maatregelen in de overdracht 

Het vergroten van de afstand tussen de woningen en het spoor is niet mogelijk 

omdat het gebouw reeds in de rooilijn met de overige woningen langs de weg 

staat.  
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Afscherming met een geluidscherm nabij het spoor is niet mogelijk gezien de 

verhoogde ligging van het spoor op een steil talud. Een verdiepinghoge 

afscherming op het eigen terrein over de gehele breedte van het perceel is 

gezien de ligging binnen de bebouwde kom stedenbouwkundig ongewenst. 

5.4 Hogere waarde wegverkeer 

Op basis van het vastgestelde beleid in “Beleidsregels Hogere Waarden Wet 

geluidhinder” bedraagt ten aanzien van wegverkeer de maximaal te verlenen 

hogere waarde voor nieuwe woningen 63 dB.  

 

Het verlagen van de geluidbelasting door het aanbrengen van een stil wegdek 

is niet kosteneffectief. Afscherming van de woningen is op deze locatie 

stedenbouwkundig niet haalbaar. De gemeente dient voor de rekenpunten 1 

en 3 een hogere waarde vast te stellen van 49 resp. 50 dB door wegverkeer 

op de Rijksweg conform tabel III.3.  

 

Het gebouw voldoet aan de voorwaarde 3 uit artikel 10 de beleidsregels. Ook 

wordt voldaan aan de voorwaarde van een geluidluwe zijde.  

5.5 Hogere waarden railverkeer 

Op basis van het vastgestelde beleid in “Beleidsregels Hogere Waarden Wet 

geluidhinder” bedraagt ten aanzien van railverkeer de maximaal te verlenen 

hogere waarde voor nieuwe woningen 68 dB.  

 

Door bronmaatregelen kan de geluidbelasting tegen hoge kosten met ten 

hoogste 3 dB worden gereduceerd. Bronmaatregelen zijn daarmee niet 

doelmatig. Afschermende maatregelen zijn alleen doelmatig bij een 

verdiepinghoog geluidscherm over de volle breedte van het perceel. Deze 

maatregel is stedenbouwkundig ongewenst.  

 

Voor de gevels van de woningen dient een hogere waarde te worden 

aangevraagd van 61 dB voor railverkeer, conform tabel IV.1. 

Het gebouw voldoet daartoe aan de volgende criteria:  

- De appartementen zijn gesitueerd in de nabijheid van een station.  

- Het gebouw heeft een geluidluwe zijde waar ook een geluidluwe 

buitenruimte kan worden gecreëerd 

 

Bij een geluidbelasting groter dan 58 dB gelden er de volgende 

woningindelingseisen:  

- verblijfsruimten moeten zoveel mogelijk aan de geluidluwe zijde 

liggen.  

- Ten minste één slaapkamer moet aan de geluidluwe zijde liggen. 
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5.6 Toetsing RO 

Bij het toetsen of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening” is 

aangesloten bij het toetsingskader van de Wgh en van het geluidbeleid van 

de gemeente. Aan dit toetsingskader kan worden voldaan met de hierboven 

beschreven maatregelen.  

 

Voor het aspect geluid zal sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening als 

voor de woningen wordt voldaan aan de eisen voor de geluidwering conform 

het Bouwbesluit. Daarbij dient te worden uitgegaan van de gecumuleerde 

geluidbelasting voor weg en railverkeer (zie tabel V.1) 

5.7 Eis geluidwering  

Volgens het Bouwbesluit moet de zgn. karakteristieke geluidwering GA;k van 

de uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied in een nieuwe 

woning ten minste gelijk zijn aan de invallende geluidbelasting verminderd met 

33 dB; voor verblijfsruimten gelden 2 dB lagere waarden voor de geluidwering 

GA;k. De voorschriften hebben tot doel de geluidbelasting binnenshuis in de 

verblijfsgebieden van een woning te beperken tot 33 dB.  

 

Bij het bepalen van de benodigde geluidwering kan vanuit een goede 

ruimtelijke ordening worden uitgegaan van de gecumuleerde geluidbelasting 

door weg- en railverkeer samen 

 

De gevels in de rekenpunten 1 – 4 ondervinden een geluidbelasting van meer 

dan 53 dB zonder aftrek. Voor deze gevels zijn aanvullende geluidwerende 

voorzieningen nodig. De hoogste gecumuleerde geluidbelasting bedraagt 

zonder aftrek 59 dB. De benodigde karakteristieke geluidwering voor deze 

gevel bedraagt dan GA;k 26 dB. 

 

Voor de gevels in rekenpunten 5 en 6, met een geluidbelasting van minder 

dan 53 dB zonder aftrek, bedraagt in een nieuwbouwsituatie de benodigde 

karakteristieke geluidwering GA;k 20 dB. Dit is de minimale waarde conform 

het Bouwbesluit. Voor de gevels zijn geen aanvullende geluidwerende 

voorzieningen nodig. 
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Bijlage II mei 2020Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Geluidbelasting tgv Rijksweg na 5 dB aftrek19-280 Lindenlaan 3 Molenhoek

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijksweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A zuidgevel 1,50 45,3 42,2 37,1 46,3
01_B zuidgevel 4,50 47,5 44,4 39,4 48,6
01_C zuidgevel 7,50 48,4 45,3 40,2 49,4
02_A oostgevel 1,50 36,8 33,7 28,7 37,9
02_B oostgevel 4,50 38,9 35,8 30,8 40,0

02_C oostgevel 7,50 40,6 37,5 32,5 41,6
03_A westgevel 1,50 46,0 42,9 37,8 47,0
03_B westgevel 4,50 48,4 45,2 40,2 49,4
03_C westgevel 7,50 49,2 46,0 41,0 50,2
04_A westgevel 1,50 43,8 40,7 35,6 44,8

04_B westgevel 4,50 45,8 42,7 37,6 46,8
04_C westgevel 7,50 47,0 43,9 38,8 48,0
05_A noordgevel 1,50 40,4 37,4 32,2 41,5
05_B noordgevel 4,50 42,3 39,2 34,1 43,3
05_C noordgevel 7,50 43,7 40,6 35,5 44,7

06_A oostgevel 1,50 27,0 23,7 18,8 28,0
06_B oostgevel 4,50 29,6 26,3 21,4 30,6
06_C oostgevel 7,50 33,4 30,1 25,2 34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-5-2020 15:03:35Geomilieu V4.50



Bijlage II mei 2020Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Geluidbelasting tgv alle wegen samen zonder aftrek19-280 Lindenlaan 3 Molenhoek

Rapport: Resultatentabel
Model: model wegverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A zuidgevel 1,50 53,5 50,4 44,6 54,2
01_B zuidgevel 4,50 54,9 51,8 46,1 55,7
01_C zuidgevel 7,50 55,3 52,2 46,6 56,1
02_A oostgevel 1,50 48,9 45,7 39,4 49,4
02_B oostgevel 4,50 49,7 46,5 40,4 50,3

02_C oostgevel 7,50 50,1 46,9 40,9 50,7
03_A westgevel 1,50 52,8 49,7 44,1 53,6
03_B westgevel 4,50 54,6 51,4 46,1 55,5
03_C westgevel 7,50 55,1 52,0 46,7 56,1
04_A westgevel 1,50 49,0 45,9 40,7 50,0

04_B westgevel 4,50 51,0 47,9 42,8 52,0
04_C westgevel 7,50 52,2 49,0 43,9 53,2
05_A noordgevel 1,50 45,5 42,4 37,3 46,5
05_B noordgevel 4,50 47,3 44,2 39,1 48,4
05_C noordgevel 7,50 48,8 45,7 40,6 49,8

06_A oostgevel 1,50 40,4 37,2 30,9 40,9
06_B oostgevel 4,50 42,1 38,8 32,6 42,6
06_C oostgevel 7,50 43,1 39,9 34,0 43,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-5-2020 15:01:36Geomilieu V4.50



Bijlage II januari 2020Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van bodemgebieden19-280 Lindenlaan 3 Molenhoek

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Bijlage II januari 2020Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van bodemgebieden19-280 Lindenlaan 3 Molenhoek

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Bijlage II januari 2020Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van bodemgebieden19-280 Lindenlaan 3 Molenhoek

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Bijlage II januari 2020Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van bodemgebieden19-280 Lindenlaan 3 Molenhoek

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16-1-2020 17:00:42Geomilieu V4.50



Bijlage II januari 2020Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van gebouwen19-280 Lindenlaan 3 Molenhoek

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

01 Lindenlaan 3    10,00     11,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,71     16,67 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   10,40     10,98 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,19     13,26 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,50     11,19 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,75     14,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,95     13,52 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,81     15,24 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,65     14,10 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,47     23,92 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,24     11,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,72     11,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,67     14,86 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,04     18,36 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,54     13,61 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   14,01     11,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,93     12,22 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,26     16,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,69     11,54 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,38     12,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   11,62     11,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   10,34     12,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,92     17,70 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   10,36     12,49 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,29     13,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,62     13,48 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,54     12,95 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   13,41     22,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,60     12,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,20     11,85 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,87     18,33 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,52     15,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,04     11,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,71     22,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   12,47     18,76 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II januari 2020Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van gebouwen19-280 Lindenlaan 3 Molenhoek

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

    9,61     11,51 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,57     12,26 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   17,25     22,70 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   10,21     11,29 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,77     11,70 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,02     15,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   10,49     12,44 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   24,96     13,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   15,81     12,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,58     14,38 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,27     12,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,53     11,81 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   14,96     12,61 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,57     12,11 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,71     12,58 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   10,56     11,85 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   12,42     12,07 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,68     11,16 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,41     11,79 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,93     14,52 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,89     15,08 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,52     15,62 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,36     11,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,65     13,41 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,76     12,96 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    9,04     11,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,38     11,17 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,87     13,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,38     11,71 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,04     14,93 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,85     13,13 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   10,27     15,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,82     10,92 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   10,29     19,56 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,53     20,38 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II januari 2020Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van gebouwen19-280 Lindenlaan 3 Molenhoek

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

    6,67     11,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   16,73     16,05 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,17     13,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,20     13,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,18     14,45 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,27     11,96 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,30     11,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,96     19,65 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,11     11,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,29     14,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,59     13,31 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,69     18,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,93     17,09 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,80     17,32 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,68     11,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    9,54     17,97 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   10,31     13,88 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,25     11,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,88     15,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,81     10,17 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   18,46     15,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,57     14,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,41     10,40 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   17,82     23,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,98     12,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,76     11,83 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   12,76     12,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,31     13,10 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,00     12,09 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,63     19,39 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,93     14,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   11,41     17,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   10,84     17,19 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,00     18,03 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,91     11,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II januari 2020Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van gebouwen19-280 Lindenlaan 3 Molenhoek

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

    6,57     15,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,15     15,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   14,64     13,12 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   14,55     18,12 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,59     11,05 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,54     10,66 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,11     13,75 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,67     11,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,13     16,67 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,87     12,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,78     12,23 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,66     11,89 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,87     12,85 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   12,58     12,62 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   10,59     16,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   10,38     18,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   12,05     11,03 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   11,90     17,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,76     13,91 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,42     16,84 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   11,00     17,65 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,75     11,09 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,68     15,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,82     11,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   17,24     11,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,06     12,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,81     13,67 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,45     11,50 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,19     11,22 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   16,64     11,24 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,76     16,26 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,24     12,23 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,33     11,56 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,58     20,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   13,84     12,01 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II januari 2020Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van gebouwen19-280 Lindenlaan 3 Molenhoek

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

    6,95     12,75 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,38     11,85 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,73     14,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,11     11,24 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,61     17,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   12,18     11,36 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   21,41     17,55 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,31     11,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,47     12,15 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,80     11,32 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,80     11,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,85     12,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,28     12,04 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,73     11,68 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,99     12,95 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   14,40     14,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   11,28     16,80 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,32     11,55 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,93     11,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   12,20     12,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    5,37     16,57 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,63     12,17 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,18     11,26 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,46     14,94 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,73     12,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,42     11,63 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,90     12,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,69     11,18 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,77     11,17 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,22     15,99 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   12,80     16,18 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,20     11,24 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   15,34     11,39 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,52     11,29 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,09     12,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II januari 2020Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van gebouwen19-280 Lindenlaan 3 Molenhoek

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

    5,84     12,23 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,80     12,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   22,19     12,13 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,18     11,05 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   11,16     12,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    7,24     13,06 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   13,93     11,77 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    4,04     11,55 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,12     11,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   13,91     12,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   10,07     11,01 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,76     11,70 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,49     12,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    7,70     11,21 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,49     12,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    9,59     11,86 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,59     12,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,65     12,24 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,21     11,68 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    2,85     12,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

   10,53     12,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   13,17     12,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    9,21     12,11 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,47     11,52 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,04     12,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    8,23     11,18 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,29     11,09 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    8,11     13,91 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    3,26     12,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,64     11,83 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

    6,24     11,56 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   10,56     11,02 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,57     12,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
    6,36     11,33 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
   17,73     12,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II januari 2020Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van ontvangers19-280 Lindenlaan 3 Molenhoek

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 zuidgevel     11,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
02 oostgevel     11,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
03 westgevel     11,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
04 westgevel     11,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
05 noordgevel     11,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

06 oostgevel     11,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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Bijlage II mei 2020Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen19-280 Lindenlaan 3 Molenhoek

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4))

01 Rijksweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  60  60  60 --
02 Rijksweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
03 Rijksweg      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50 --
04 Lindenlaan      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  30  30  30 --  30  30  30 --
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Bijlage II mei 2020Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen19-280 Lindenlaan 3 Molenhoek

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4)

01  60  60  60 --  60  60  60 --  14022,00   6,51   3,60   0,93 -- -- -- -- --
02  50  50  50 --  50  50  50 --  14022,00   6,51   3,60   0,93 -- -- -- -- --
03  50  50  50 --  50  50  50 --  14022,00   6,51   3,60   0,93 -- -- -- -- --
04  30  30  30 --  30  30  30 --   1462,00   6,70   3,20   0,70 -- -- -- -- --
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Bijlage II mei 2020Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen19-280 Lindenlaan 3 Molenhoek

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4)

01  90,40  95,60  89,60 --   7,40   3,40   6,00 --   2,20   1,00   4,40 -- -- -- -- --    825,20    482,58    116,84 --
02  90,40  95,60  89,60 --   7,40   3,40   6,00 --   2,20   1,00   4,40 -- -- -- -- --    825,20    482,58    116,84 --
03  90,40  95,60  89,60 --   7,40   3,40   6,00 --   2,20   1,00   4,40 -- -- -- -- --    825,20    482,58    116,84 --
04  90,00  90,00  90,00 --   8,00   8,00   8,00 --   2,00   2,00   2,00 -- -- -- -- --     88,16     42,11      9,21 --
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Bijlage II mei 2020Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen19-280 Lindenlaan 3 Molenhoek

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k

01     67,55     17,16      7,82 --     20,08      5,05      5,74 --   85,46   93,96  100,18  105,41  111,48  107,98  101,21   91,39
02     67,55     17,16      7,82 --     20,08      5,05      5,74 --   85,73   93,24  100,29  104,25  109,98  106,69   99,98   91,21
03     67,55     17,16      7,82 --     20,08      5,05      5,74 --   85,73   93,24  100,29  104,25  109,98  106,69   99,98   91,21
04      7,84      3,74      0,82 --      1,96      0,94      0,20 --   77,09   81,83   91,72   91,30   96,21   93,71   87,22   82,55
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Bijlage II mei 2020Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen19-280 Lindenlaan 3 Molenhoek

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k

01   81,60   89,80   95,59  101,81  108,64  105,06   98,25   87,84   77,60   85,79   92,05   97,57  103,23   99,69   92,92
02   81,77   88,91   95,34  100,66  107,06  103,63   96,87   87,20   77,80   85,15   92,20   96,44  101,77   98,45   91,76
03   81,77   88,91   95,34  100,66  107,06  103,63   96,87   87,20   77,80   85,15   92,20   96,44  101,77   98,45   91,76
04   73,88   78,62   88,51   88,09   93,00   90,50   84,01   79,34   67,28   72,02   81,91   81,49   86,40   83,90   77,41
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Bijlage II mei 2020Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van wegen19-280 Lindenlaan 3 Molenhoek

Model: model wegverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

01   83,21 -- -- -- -- -- -- -- --
02   83,13 -- -- -- -- -- -- -- --
03   83,13 -- -- -- -- -- -- -- --
04   72,74 -- -- -- -- -- -- -- --
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Bijlage II januari 2020Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van groepsreducties19-280 Lindenlaan 3 Molenhoek

Rapport: Groepsreducties
Model: model wegverkeer

Groep Reductie Sommatie
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht

30 km wegen 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Rijksweg 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
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Bijlage II januari 2020Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van rekenparameters19-280 Lindenlaan 3 Molenhoek

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: model wegverkeer

Model eigenschap

Omschrijving model wegverkeer
Verantwoordelijke ad
Rekenmethode #2|Wegverkeerslawaai|RMW-2012|
    
Aangemaakt door ad op 16-1-2020
Laatst ingezien door ad op 16-1-2020
Model aangemaakt met Geomilieu V4.50
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4
Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Maximale reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50
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Bijlage II januari 2020Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van rekenparameters19-280 Lindenlaan 3 Molenhoek

Commentaar
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Bijlage III februari 2020Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Geluidbelasting tgv railverkeer19-280 Lindenlaan 3 Molenhoek

Rapport: Resultatentabel
Model: model railverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A zuidgevel 1,50 53,7 52,9 47,9 56,3
01_B zuidgevel 4,50 57,3 56,4 51,5 59,9
01_C zuidgevel 7,50 58,7 57,8 52,9 61,2
02_A oostgevel 1,50 52,1 51,3 46,4 54,7
02_B oostgevel 4,50 55,7 54,9 50,0 58,3

02_C oostgevel 7,50 55,4 54,5 49,6 57,9
03_A westgevel 1,50 52,1 51,2 46,3 54,7
03_B westgevel 4,50 55,4 54,5 49,6 58,0
03_C westgevel 7,50 56,8 55,9 51,0 59,4
04_A westgevel 1,50 44,6 43,8 38,9 47,2

04_B westgevel 4,50 48,9 48,1 43,2 51,5
04_C westgevel 7,50 50,9 50,0 45,1 53,4
05_A noordgevel 1,50 43,9 43,0 38,1 46,5
05_B noordgevel 4,50 47,7 46,8 41,9 50,2
05_C noordgevel 7,50 51,4 50,5 45,6 54,0

06_A oostgevel 1,50 47,0 46,2 41,2 49,6
06_B oostgevel 4,50 51,1 50,2 45,3 53,6
06_C oostgevel 7,50 54,2 53,3 48,4 56,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage III januari 2020Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van banen19-280 Lindenlaan 3 Molenhoek

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Hbron Type Cpl Cpl_W bb m

1955 28199990 - 28200000 - brug -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf
1955 28199990 - 28200000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf
1955 28199990 - 28200000 - brug -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf
1955 28199990 - 28200000 - brug -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf
1955 28199990 - 28200000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf

1955 28199990 - 28200000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf
1955 28243657 - 28250000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf
1955 28250000 - 28256000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf
1955 28273406 - 28276000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf
1955 28308500 - 28330000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf

1955 28333637 - 28348000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf
1955 28348000 - 28357000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf
1955 28371416 - 28376000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf
1955 28400000 - 28413000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf
1955 28440970 - 28444000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf

1955 28444000 - 28448000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf
1955 28451378 - 28457000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf
1955 28469957 - 28476000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf
1955 28527035 - 28544000 - brug -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf
1955 28527035 - 28544000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf

1955 28527035 - 28544000 --     17,00 Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf
1955 28546201 - 28548000 --     17,00 Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf
1955 28548000 - 28557000 --     17,00 Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf
1955 28568094 - 28576000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf
1953 26818000 - 26847000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf

1954 26847000 - 26850000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf
1954 26850000 - 26876000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 2 - Houten of zigzag betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf
1945 26124231 - 26148000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf
1945 26148000 - 26176000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf
1945 26176000 - 26180000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf

1945 26180000 - 26248000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf
1945 26248000 - 26276000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf
1945 26295267 - 26348000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf
1945 26348000 - 26376000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf
1945 26380785 - 26448000 -- -- Absoluut   0,20 Intensiteit True  1,5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf
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Bijlage III januari 2020Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van banen19-280 Lindenlaan 3 Molenhoek

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Lwissel Cbb,63 Cbb,125 Cbb,250 Cbb,500 Cbb,1k Cbb,2k Cbb,4k Cbb,8k Trein 1 Profiel1 Aantal(D) 1 Aantal(A) 1 Aantal(N) 1 Aantal(P4) 1 V(D) 1 V(A) 1

1955  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,040    0,010    0,000   87   87
1955  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,040    0,010    0,000   87   87
1955  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,040    0,010    0,000   87   87
1955  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,040    0,010    0,000   87   87
1955  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,040    0,010    0,000   87   87

1955  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,040    0,010    0,000   87   87
1955  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,040    0,010    0,000   89   89
1955  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,040    0,010    0,000   89   89
1955  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,040    0,010    0,000   89   89
1955  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,040    0,010    0,000   89   89

1955  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,040    0,010    0,000   89   89
1955  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,040    0,010    0,000   89   89
1955  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,040    0,010    0,000   89   89
1955  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,040    0,010    0,000   89   89
1955  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,040    0,010    0,000   90   90

1955  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,040    0,010    0,000   90   90
1955  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,040    0,010    0,000   90   90
1955  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,040    0,010    0,000   90   90
1955  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,040    0,010    0,000   90   90
1955  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,040    0,010    0,000   90   90

1955  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,040    0,010    0,000   90   90
1955  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,040    0,010    0,000   90   90
1955  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,040    0,010    0,000   90   90
1955  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,040    0,010    0,000   90   90
1953  58   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,030    0,020    0,010    0,000   87   87

1954  58   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,040    0,010    0,000   87   87
1954  58   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,040    0,010    0,000   87   87
1945  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000  -90  -90
1945  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000  -90  -90
1945  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000  -90  -90

1945  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000   90   90
1945  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000   90   90
1945  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000   90   90
1945  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000   90   90
1945  30   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000   90   90
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Bijlage III januari 2020Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van banen19-280 Lindenlaan 3 Molenhoek

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam V(N) 1 V(P4) 1 Corr. 1 Trein 2 Profiel2 Aantal(D) 2 Aantal(A) 2 Aantal(N) 2 Aantal(P4) 2 V(D) 2 V(A) 2 V(N) 2 V(P4) 2 Corr. 2 Trein 3 Profiel3

1955   87    0  10,00 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000   90   90   90    0  10,00 DH-2 Stoppend
1955   87    0   0,00 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend
1955   87    0   0,00 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend
1955   87    0  10,00 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000   90   90   90    0  10,00 DH-2 Stoppend
1955   87    0   0,00 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend

1955   87    0   0,00 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend
1955   89    0   0,00 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend
1955   89    0   0,00 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend
1955   89    0   0,00 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend
1955   89    0   0,00 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend

1955   89    0   0,00 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend
1955   89    0   0,00 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend
1955   89    0   0,00 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend
1955   89    0   0,00 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend
1955   90    0   0,00 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend

1955   90    0   0,00 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend
1955   90    0   0,00 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend
1955   90    0   0,00 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend
1955   90    0   0,00 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend
1955   90    0   0,00 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend

1955   90    0   0,00 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend
1955   90    0   0,00 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend
1955   90    0   0,00 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend
1955   90    0   0,00 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend
1953   87    0   0,00 GOEDEREN Doorgaand    0,030    0,010    0,000    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend

1954   87    0   0,00 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend
1954   87    0   0,00 GOEDEREN Doorgaand    0,050    0,030    0,000    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend
1945  -90    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540    0,000 -100 -100 -100    0   0,00 DM'90 Stoppend
1945  -90    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540    0,000 -100 -100 -100    0   0,00 DM'90 Stoppend
1945  -90    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540    0,000 -100 -100 -100    0   0,00 DM'90 Stoppend

1945   90    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540    0,000 -100 -100 -100    0   0,00 DM'90 Stoppend
1945   90    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540    0,000  -95  -95  -95    0   0,00 DM'90 Stoppend
1945   90    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540    0,000  -95  -95  -95    0   0,00 DM'90 Stoppend
1945   90    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540    0,000  -91  -91  -91    0   0,00 DM'90 Stoppend
1945   90    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540    0,000  -91  -91  -91    0   0,00 DM'90 Stoppend
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Bijlage III januari 2020Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van banen19-280 Lindenlaan 3 Molenhoek

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Aantal(D) 3 Aantal(A) 3 Aantal(N) 3 Aantal(P4) 3 V(D) 3 V(A) 3 V(N) 3 V(P4) 3 Corr. 3 Trein 4 Profiel4 Aantal(D) 4 Aantal(A) 4 Aantal(N) 4

1955    1,860    1,560    0,500    0,000   90   90   90    0  10,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540
1955    1,860    1,560    0,500    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540
1955    1,860    1,560    0,500    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540
1955    1,860    1,560    0,500    0,000   90   90   90    0  10,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540
1955    1,860    1,560    0,500    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540

1955    1,860    1,560    0,500    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540
1955    1,860    1,560    0,500    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540
1955    1,860    1,560    0,500    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540
1955    1,860    1,560    0,500    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540
1955    1,860    1,560    0,500    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540

1955    1,860    1,560    0,500    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540
1955    1,860    1,560    0,500    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540
1955    1,860    1,560    0,500    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540
1955    1,860    1,560    0,500    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540
1955    1,860    1,560    0,500    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540

1955    1,860    1,560    0,500    0,000  -92  -92  -92    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540
1955    1,860    1,560    0,500    0,000  -92  -92  -92    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540
1955    1,860    1,560    0,500    0,000  -92  -92  -92    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540
1955    1,860    1,560    0,500    0,000  -92  -92  -92    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540
1955    1,860    1,560    0,500    0,000  -92  -92  -92    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540

1955    1,860    1,560    0,500    0,000  -92  -92  -92    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540
1955    1,860    1,560    0,500    0,000  -97  -97  -97    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540
1955    1,860    1,560    0,500    0,000  -97  -97  -97    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540
1955    1,860    1,560    0,500    0,000  -97  -97  -97    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540
1953    0,940    0,780    0,260    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend    0,940    0,740    0,260

1954    1,860    1,560    0,500    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540
1954    1,860    1,560    0,500    0,000   90   90   90    0   0,00 DH-2 Stoppend    1,860    1,460    0,540
1945    2,480    2,140    0,740    0,000 -110 -110 -110    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,740    0,540    0,260
1945    2,480    2,140    0,740    0,000 -102 -102 -102    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,740    0,540    0,260
1945    2,480    2,140    0,740    0,000 -102 -102 -102    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,740    0,540    0,260

1945    2,480    2,140    0,740    0,000 -102 -102 -102    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,740    0,540    0,260
1945    2,480    2,140    0,740    0,000  -95  -95  -95    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,740    0,540    0,260
1945    2,480    2,140    0,740    0,000  -95  -95  -95    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,740    0,540    0,260
1945    2,480    2,140    0,740    0,000  -91  -91  -91    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,740    0,540    0,260
1945    2,480    2,140    0,740    0,000  -91  -91  -91    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,740    0,540    0,260
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Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Aantal(P4) 4 V(D) 4 V(A) 4 V(N) 4 V(P4) 4 Corr. 4 Trein 5 Profiel5 Aantal(D) 5 Aantal(A) 5 Aantal(N) 5 Aantal(P4) 5 V(D) 5 V(A) 5 V(N) 5 V(P4) 5

1955    0,000   90   90   90    0  10,00 DM'90 Stoppend    2,420    2,540    0,640    0,000   90   90   90    0
1955    0,000   90   90   90    0   0,00 DM'90 Stoppend    2,420    2,540    0,640    0,000   90   90   90    0
1955    0,000   90   90   90    0   0,00 DM'90 Stoppend    2,420    2,540    0,640    0,000   90   90   90    0
1955    0,000   90   90   90    0  10,00 DM'90 Stoppend    2,420    2,540    0,640    0,000   90   90   90    0
1955    0,000   90   90   90    0   0,00 DM'90 Stoppend    2,420    2,540    0,640    0,000   90   90   90    0

1955    0,000   90   90   90    0   0,00 DM'90 Stoppend    2,420    2,540    0,640    0,000   90   90   90    0
1955    0,000   90   90   90    0   0,00 DM'90 Stoppend    2,420    2,540    0,640    0,000   90   90   90    0
1955    0,000   90   90   90    0   0,00 DM'90 Stoppend    2,420    2,540    0,640    0,000   90   90   90    0
1955    0,000   94   94   94    0   0,00 DM'90 Stoppend    2,420    2,540    0,640    0,000   90   90   90    0
1955    0,000   94   94   94    0   0,00 DM'90 Stoppend    2,420    2,540    0,640    0,000   90   90   90    0

1955    0,000   94   94   94    0   0,00 DM'90 Stoppend    2,420    2,540    0,640    0,000   90   90   90    0
1955    0,000   97   97   97    0   0,00 DM'90 Stoppend    2,420    2,540    0,640    0,000   90   90   90    0
1955    0,000   97   97   97    0   0,00 DM'90 Stoppend    2,420    2,540    0,640    0,000   90   90   90    0
1955    0,000   97   97   97    0   0,00 DM'90 Stoppend    2,420    2,540    0,640    0,000   90   90   90    0
1955    0,000   97   97   97    0   0,00 DM'90 Stoppend    2,420    2,540    0,640    0,000   90   90   90    0

1955    0,000   97   97   97    0   0,00 DM'90 Stoppend    2,420    2,540    0,640    0,000  -92  -92  -92    0
1955    0,000   99   99   99    0   0,00 DM'90 Stoppend    2,420    2,540    0,640    0,000  -92  -92  -92    0
1955    0,000   99   99   99    0   0,00 DM'90 Stoppend    2,420    2,540    0,640    0,000  -92  -92  -92    0
1955    0,000   99   99   99    0   0,00 DM'90 Stoppend    2,420    2,540    0,640    0,000  -92  -92  -92    0
1955    0,000   99   99   99    0   0,00 DM'90 Stoppend    2,420    2,540    0,640    0,000  -92  -92  -92    0

1955    0,000   99   99   99    0   0,00 DM'90 Stoppend    2,420    2,540    0,640    0,000  -92  -92  -92    0
1955    0,000   99   99   99    0   0,00 DM'90 Stoppend    2,420    2,540    0,640    0,000  -97  -97  -97    0
1955    0,000  100  100  100    0   0,00 DM'90 Stoppend    2,420    2,540    0,640    0,000  -97  -97  -97    0
1955    0,000  100  100  100    0   0,00 DM'90 Stoppend    2,420    2,540    0,640    0,000  -97  -97  -97    0
1953    0,000   90   90   90    0   0,00 DM'90 Stoppend    1,220    1,280    0,320    0,000   90   90   90    0

1954    0,000   90   90   90    0   0,00 DM'90 Stoppend    2,420    2,540    0,640    0,000   90   90   90    0
1954    0,000   90   90   90    0   0,00 DM'90 Stoppend    2,420    2,540    0,640    0,000   90   90   90    0
1945    0,000 -110 -110 -110    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,560    0,990    0,180    0,000 -110 -110 -110    0
1945    0,000 -102 -102 -102    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,560    0,990    0,180    0,000 -102 -102 -102    0
1945    0,000 -102 -102 -102    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,560    0,990    0,180    0,000 -102 -102 -102    0

1945    0,000 -102 -102 -102    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,560    0,990    0,180    0,000 -102 -102 -102    0
1945    0,000  -95  -95  -95    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,560    0,990    0,180    0,000  -95  -95  -95    0
1945    0,000  -95  -95  -95    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,560    0,990    0,180    0,000  -95  -95  -95    0
1945    0,000  -91  -91  -91    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,560    0,990    0,180    0,000  -91  -91  -91    0
1945    0,000  -91  -91  -91    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,560    0,990    0,180    0,000  -91  -91  -91    0
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Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Corr. 5 Trein 6 Profiel6 Aantal(D) 6 Aantal(A) 6 Aantal(N) 6 Aantal(P4) 6 V(D) 6 V(A) 6 V(N) 6 V(P4) 6 Corr. 6 Trein 7 Profiel7 Aantal(D) 7

1955  10,00 DM'90 Stoppend    2,480    2,140    0,740    0,000   90   90   90    0  10,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,680
1955   0,00 DM'90 Stoppend    2,480    2,140    0,740    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,680
1955   0,00 DM'90 Stoppend    2,480    2,140    0,740    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,680
1955  10,00 DM'90 Stoppend    2,480    2,140    0,740    0,000   90   90   90    0  10,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,680
1955   0,00 DM'90 Stoppend    2,480    2,140    0,740    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,680

1955   0,00 DM'90 Stoppend    2,480    2,140    0,740    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,680
1955   0,00 DM'90 Stoppend    2,480    2,140    0,740    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,680
1955   0,00 DM'90 Stoppend    2,480    2,140    0,740    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,680
1955   0,00 DM'90 Stoppend    2,480    2,140    0,740    0,000   94   94   94    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,680
1955   0,00 DM'90 Stoppend    2,480    2,140    0,740    0,000   94   94   94    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,680

1955   0,00 DM'90 Stoppend    2,480    2,140    0,740    0,000   94   94   94    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,680
1955   0,00 DM'90 Stoppend    2,480    2,140    0,740    0,000   97   97   97    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,680
1955   0,00 DM'90 Stoppend    2,480    2,140    0,740    0,000   97   97   97    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,680
1955   0,00 DM'90 Stoppend    2,480    2,140    0,740    0,000   97   97   97    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,680
1955   0,00 DM'90 Stoppend    2,480    2,140    0,740    0,000   97   97   97    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,680

1955   0,00 DM'90 Stoppend    2,480    2,140    0,740    0,000   97   97   97    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,680
1955   0,00 DM'90 Stoppend    2,480    2,140    0,740    0,000   99   99   99    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,680
1955   0,00 DM'90 Stoppend    2,480    2,140    0,740    0,000   99   99   99    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,680
1955   0,00 DM'90 Stoppend    2,480    2,140    0,740    0,000   99   99   99    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,680
1955   0,00 DM'90 Stoppend    2,480    2,140    0,740    0,000   99   99   99    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,680

1955   0,00 DM'90 Stoppend    2,480    2,140    0,740    0,000   99   99   99    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,680
1955   0,00 DM'90 Stoppend    2,480    2,140    0,740    0,000   99   99   99    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,680
1955   0,00 DM'90 Stoppend    2,480    2,140    0,740    0,000  102  102  102    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,680
1955   0,00 DM'90 Stoppend    2,480    2,140    0,740    0,000  102  102  102    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,680
1953   0,00 DM'90 Stoppend    1,240    1,080    0,380    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,340

1954   0,00 DM'90 Stoppend    2,480    2,140    0,740    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,680
1954   0,00 DM'90 Stoppend    2,480    2,140    0,740    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,680
1945   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000
1945   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000
1945   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000

1945   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000
1945   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000
1945   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000
1945   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000
1945   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000
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Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Aantal(A) 7 Aantal(N) 7 Aantal(P4) 7 V(D) 7 V(A) 7 V(N) 7 V(P4) 7 Corr. 7 Trein 8 Profiel8 Aantal(D) 8 Aantal(A) 8 Aantal(N) 8 Aantal(P4) 8 V(D) 8

1955    0,660    0,440    0,000   90   90   90    0  10,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,720    0,540    0,260    0,000   90
1955    0,660    0,440    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,720    0,540    0,260    0,000   90
1955    0,660    0,440    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,720    0,540    0,260    0,000   90
1955    0,660    0,440    0,000   90   90   90    0  10,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,720    0,540    0,260    0,000   90
1955    0,660    0,440    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,720    0,540    0,260    0,000   90

1955    0,660    0,440    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,720    0,540    0,260    0,000   90
1955    0,660    0,440    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,720    0,540    0,260    0,000   90
1955    0,660    0,440    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,720    0,540    0,260    0,000   90
1955    0,660    0,440    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,720    0,540    0,260    0,000   94
1955    0,660    0,440    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,720    0,540    0,260    0,000   94

1955    0,660    0,440    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,720    0,540    0,260    0,000   94
1955    0,660    0,440    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,720    0,540    0,260    0,000   97
1955    0,660    0,440    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,720    0,540    0,260    0,000   97
1955    0,660    0,440    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,720    0,540    0,260    0,000   97
1955    0,660    0,440    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,720    0,540    0,260    0,000   97

1955    0,660    0,440    0,000  -92  -92  -92    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,720    0,540    0,260    0,000   97
1955    0,660    0,440    0,000  -92  -92  -92    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,720    0,540    0,260    0,000   99
1955    0,660    0,440    0,000  -92  -92  -92    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,720    0,540    0,260    0,000   99
1955    0,660    0,440    0,000  -92  -92  -92    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,720    0,540    0,260    0,000   99
1955    0,660    0,440    0,000  -92  -92  -92    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,720    0,540    0,260    0,000   99

1955    0,660    0,440    0,000  -92  -92  -92    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,720    0,540    0,260    0,000   99
1955    0,660    0,440    0,000  -97  -97  -97    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,720    0,540    0,260    0,000   99
1955    0,660    0,440    0,000  -97  -97  -97    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,720    0,540    0,260    0,000  102
1955    0,660    0,440    0,000  -97  -97  -97    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,720    0,540    0,260    0,000  102
1953    0,320    0,220    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,360    0,260    0,140    0,000   90

1954    0,640    0,440    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,740    0,540    0,260    0,000   90
1954    0,660    0,440    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/6-DMU Stoppend    0,720    0,540    0,260    0,000   90
1945    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0
1945    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0
1945    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0

1945    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0
1945    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0
1945    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0
1945    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0
1945    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0
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Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam V(A) 8 V(N) 8 V(P4) 8 Corr. 8 Trein 9 Profiel9 Aantal(D) 9 Aantal(A) 9 Aantal(N) 9 Aantal(P4) 9 V(D) 9 V(A) 9 V(N) 9 V(P4) 9 Corr. 9 Trein 10

1955   90   90    0  10,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,590    0,840    0,210    0,000   90   90   90    0  10,00 GTW2/8-DMU
1955   90   90    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,590    0,840    0,210    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/8-DMU
1955   90   90    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,590    0,840    0,210    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/8-DMU
1955   90   90    0  10,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,590    0,840    0,210    0,000   90   90   90    0  10,00 GTW2/8-DMU
1955   90   90    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,590    0,840    0,210    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/8-DMU

1955   90   90    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,590    0,840    0,210    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/8-DMU
1955   90   90    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,590    0,840    0,210    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/8-DMU
1955   90   90    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,590    0,840    0,210    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/8-DMU
1955   94   94    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,590    0,840    0,210    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/8-DMU
1955   94   94    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,590    0,840    0,210    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/8-DMU

1955   94   94    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,590    0,840    0,210    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/8-DMU
1955   97   97    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,590    0,840    0,210    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/8-DMU
1955   97   97    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,590    0,840    0,210    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/8-DMU
1955   97   97    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,590    0,840    0,210    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/8-DMU
1955   97   97    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,590    0,840    0,210    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/8-DMU

1955   97   97    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,590    0,840    0,210    0,000  -92  -92  -92    0   0,00 GTW2/8-DMU
1955   99   99    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,590    0,840    0,210    0,000  -92  -92  -92    0   0,00 GTW2/8-DMU
1955   99   99    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,590    0,840    0,210    0,000  -92  -92  -92    0   0,00 GTW2/8-DMU
1955   99   99    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,590    0,840    0,210    0,000  -92  -92  -92    0   0,00 GTW2/8-DMU
1955   99   99    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,590    0,840    0,210    0,000  -92  -92  -92    0   0,00 GTW2/8-DMU

1955   99   99    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,590    0,840    0,210    0,000  -92  -92  -92    0   0,00 GTW2/8-DMU
1955   99   99    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,590    0,840    0,210    0,000  -97  -97  -97    0   0,00 GTW2/8-DMU
1955  102  102    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,590    0,840    0,210    0,000  -97  -97  -97    0   0,00 GTW2/8-DMU
1955  102  102    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,590    0,840    0,210    0,000  -97  -97  -97    0   0,00 GTW2/8-DMU
1953   90   90    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    0,780    0,420    0,090    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/8-DMU

1954   90   90    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,590    0,840    0,210    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/8-DMU
1954   90   90    0   0,00 GTW2/8-DMU Stoppend    1,590    0,840    0,210    0,000   90   90   90    0   0,00 GTW2/8-DMU
1945    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0
1945    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0
1945    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0

1945    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0
1945    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0
1945    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0
1945    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0
1945    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0
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Bijlage III januari 2020Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van banen19-280 Lindenlaan 3 Molenhoek

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Profiel10 Aantal(D) 10 Aantal(A) 10 Aantal(N) 10 Aantal(P4) 10 V(D) 10 V(A) 10 V(N) 10 V(P4) 10 Corr. 10 Trein 11 Profiel11 Aantal(D) 11 Aantal(A) 11

1955 Stoppend    1,530    0,990    0,180    0,000   90   90   90    0  10,00   0 Doorgaand    0,000    0,000
1955 Stoppend    1,530    0,990    0,180    0,000   90   90   90    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000
1955 Stoppend    1,530    0,990    0,180    0,000   90   90   90    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000
1955 Stoppend    1,530    0,990    0,180    0,000   90   90   90    0  10,00   0 Doorgaand    0,000    0,000
1955 Stoppend    1,530    0,990    0,180    0,000   90   90   90    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000

1955 Stoppend    1,530    0,990    0,180    0,000   90   90   90    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000
1955 Stoppend    1,530    0,990    0,180    0,000   90   90   90    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000
1955 Stoppend    1,530    0,990    0,180    0,000   90   90   90    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000
1955 Stoppend    1,530    0,990    0,180    0,000   94   94   94    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000
1955 Stoppend    1,530    0,990    0,180    0,000   94   94   94    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000

1955 Stoppend    1,530    0,990    0,180    0,000   94   94   94    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000
1955 Stoppend    1,530    0,990    0,180    0,000   97   97   97    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000
1955 Stoppend    1,530    0,990    0,180    0,000   97   97   97    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000
1955 Stoppend    1,530    0,990    0,180    0,000   97   97   97    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000
1955 Stoppend    1,530    0,990    0,180    0,000   97   97   97    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000

1955 Stoppend    1,530    0,990    0,180    0,000   97   97   97    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000
1955 Stoppend    1,530    0,990    0,180    0,000   99   99   99    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000
1955 Stoppend    1,530    0,990    0,180    0,000   99   99   99    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000
1955 Stoppend    1,530    0,990    0,180    0,000   99   99   99    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000
1955 Stoppend    1,530    0,990    0,180    0,000   99   99   99    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000

1955 Stoppend    1,530    0,990    0,180    0,000   99   99   99    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000
1955 Stoppend    1,530    0,990    0,180    0,000   99   99   99    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000
1955 Stoppend    1,530    0,990    0,180    0,000  102  102  102    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000
1955 Stoppend    1,530    0,990    0,180    0,000  102  102  102    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000
1953 Stoppend    0,780    0,510    0,090    0,000   90   90   90    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000

1954 Stoppend    1,560    0,990    0,180    0,000   90   90   90    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000
1954 Stoppend    1,530    0,990    0,180    0,000   90   90   90    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000
1945 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000
1945 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000
1945 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000

1945 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000
1945 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000
1945 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000
1945 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000
1945 Doorgaand    0,000    0,000    0,000    0,000    0    0    0    0   0,00   0 Doorgaand    0,000    0,000
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Bijlage III januari 2020Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van schermen19-280 Lindenlaan 3 Molenhoek

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Cp Zwevend Refl.L 63 Refl.L 125 Refl.L 250 Refl.L 500 Refl.L 1k Refl.L 2k Refl.L 4k Refl.L 8k

PE1352139 p:1045972504      1,00 -- Eigen waarde 5 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PE1352138 p:1045972503      1,00 -- Eigen waarde 5 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PE1352140 p:1045972505      1,00 -- Eigen waarde 5 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PE1352141 p:1045972506      1,00 -- Eigen waarde 5 dB Nee 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Bijlage III januari 2020Adviesburo Van der Boom bv Zutphen
Lijst van schermen19-280 Lindenlaan 3 Molenhoek

Model: model railverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Refl.R 63 Refl.R 125 Refl.R 250 Refl.R 500 Refl.R 1k Refl.R 2k Refl.R 4k Refl.R 8k

PE1352139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PE1352138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PE1352140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PE1352141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16-1-2020 16:51:48Geomilieu V4.50



 

 

  

  

  

  

 Bijlage IV 

Gecumuleerde geluidbelasting 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekenbladen versiedatum 
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19-280 Lindenlaan 3 Molenhoek
Gecumuleerde geluidbelasting weg en rail

Bijlage IV versie mei 2020

weg rail zonder

Naam Omschrijving Lden aftrek

01_A zuidgevel 54,2 56,3 56

01_B zuidgevel 55,7 59,9 59

01_C zuidgevel 56,1 61,2 59

02_A oostgevel 49,4 54,7 53

02_B oostgevel 50,3 58,3 56

02_C oostgevel 50,7 57,9 55

03_A westgevel 53,6 54,7 55

03_B westgevel 55,5 58,0 58

03_C westgevel 56,1 59,4 59

04_A westgevel 50 47,2 51

04_B westgevel 52 51,5 53

04_C westgevel 53,2 53,4 55

05_A noordgevel 46,5 46,5 48

05_B noordgevel 48,4 50,2 50

05_C noordgevel 49,8 54,0 53

06_A oostgevel 40,9 49,6 47

06_B oostgevel 42,6 53,6 50

06_C oostgevel 43,8 56,7 53
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Geachte heer Meij, 

 

Op 19 februari 2020 heeft u de Veiligheidsregio LimburgNoord om een advies externe veiligheid 

gevraagd voor een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling op het perceel gelegen aan de Lindelaan 3 in 

Molenhoek. Voor deze ruimtelijke ontwikkeling wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De 

initiatiefnemer is voornemens om een appartementengebouw te realiseren met vier appartementen. 

De twee appartementen op de begane grond betreffen levensloop bestendige woonruimten met als 

doelgroep senioren. De twee appartementen op de verdieping betreffen starterswoningen. Het 

appartementengebouw wordt gerealiseerd op een onbebouwd perceel waar volgens het huidige 

bestemmingsplan 1 vrijstaande woning is toegestaan. 

 

De ruimtelijke ontwikkeling is gelegen in het invloedsgebied van de N271, de Maas en het LPG 

tankstation aan de Rijksweg 41. Op grond van het Besluit externe veiligheid transportroutes en het 

Besluit externe veiligheid inrichtingen, wordt dit advies aan u gericht. 

 

Externe veiligheid risico´s  

Op een afstand van 65 meter van het plangebied is de N271 gelegen. Over deze weg worden 

gevaarlijke stoffen vervoerd. Op een afstand van 300 meter is de Maas gelegen. De Maas maakt 

onderdeel uit van het basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over het water. Het 

plangebied ligt in het invloedsgebied van beide transportroutes. Op een afstand van 75 meter is ook 

een LPG tankstation gelegen. Het plangebied is ook gelegen binnen het invloedsgebied voor deze 

inrichting. Het plangebied is echter gelegen buiten de plaatsgebonden risicocontouren voor de 

genoemde transportroutes en de LPG inrichting. Door de beperkte toename van de 

personendichtheid ten gevolge van de ontwikkeling in het plangebied, zal het groepsrisico niet 

toenemen voor de genoemde transportroutes en de LPG inrichting. De appartementen zijn aan te 

merken als een kwetsbare bestemming en zijn gelegen buiten de 60 meter effectzone voor het LPG 
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tankstation. Er wordt voldaan aan de circulaire effectafstanden LPG tankstation met betrekking tot 

de aan te houden effectzone tot kwetsbare bestemmingen. Op grond van bovenstaande 

beschouwing kan worden volstaan met een beperkte verantwoording voor de transportroutes 

waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. 

 

Bestrijdbaarheid 

Bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen kunnen toxische of brandbare vloeistoffen en gassen 

vrijkomen. De brandweer zal voornamelijk door een inzet bij de bron proberen om de effecten van 

het vrijkomen van deze gevaarlijke stoffen te voorkomen of te beperken. De brandweer zal zich niet 

primair richten op het bestrijden van de effecten in of nabij het plangebied. Eventuele secundaire 

branden in of nabij het plangebied kan de brandweer bestrijden met de aanwezige 

bluswatervoorzieningen. De ruimtelijke ontwikkeling in het plangebied heeft daarom geen invloed op 

de mogelijkheden voor de brandweer om de bestrijdbaarheid van een calamiteit met gevaarlijke 

stoffen te vergroten. 

 

Zelfredzaamheid 

De aanwezigen in het plangebied moeten tijdig worden gewaarschuwd als er toxische vloeistoffen of 

gassen vrijkomen. De aanwezigen moeten gelijktijdig ook worden geïnformeerd over hoe te 

handelen bij dit incident. De hulpdiensten maken hiervoor gebruik van de waarschuwing en 

alarmeringspalen en NLalert. Bij het vrijkomen van toxische vloeistoffen of gassen is het advies om 

te schuilen in het appartementengebouw en de ramen, deuren en ventilatie openingen te sluiten. De 

appartementen moeten worden voorzien van een goed bereikbare schakelaar waarmee de 

mechanische ventilatie in het appartement bij een calamiteit kan worden afgeschakeld. 

Er voldoende vluchtmogelijkheden aanwezig in het plangebied om bij een calamiteit met gevaarlijke 

stoffen van de risicobron af te vluchten. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u 

contact opnemen met Angelino Wollersheim, adviseur risicobeheersing, telefoonnummer 088 - 11 

90 803 of via a.wollersheim@vrln.nl. 

 

 

Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, 
 

 
 
Afdelingshoofd 
Hannie Baarends 
Baarends, Hannie 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1  Doelstelling onderzoek 

De initiatiefnemer heeft het voornemen om op een appartementengebouw met vier appartementen te 

realiseren op een onbebouwd perceel tussen Lindenlaan 1 en Lindenlaan 5 in Molenhoek. Het toekomstig 

gebruik van de appartementen en de aanlegfase van het project hebben stikstofuitstoot tot gevolg. 

Doel van dit onderzoek is toetsing van mogelijke (negatieve) effecten op Natura 2000 gebieden, als gevolg van 

de activiteiten die het bestemmingsplan mogelijk maakt, aan de Wet natuurbescherming.  

 

Ten behoeve van een voortoets in het kader van de Wet natuurbescherming is de toekomstige gewenste 

situatie gemodelleerd op basis van de aangeleverde gegevens door de opdrachtgever, ervaringscijfers en 

kengetallen. De depositie is op de omliggende Natura 2000 gebied berekend en getoetst of het plan (mogelijke) 

significant negatieve effecten veroorzaakt op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden.  

 

Voorliggende rapportage geeft een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten en rekenmethodiek, de 

berekende resultaten en de conclusie. 

1.2  Projectbeschrijving 

Het plangebied is gelegen aan de Lindenlaan in het zuiden van de kern Molenhoek. Bijgevoegde afbeelding 

toont globaal de ligging van het plangebied in de omgeving. 

 

 
Globale ligging plangebied (bron: openstreetmap.org) 
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Het plangebied betreft nu een onbebouwd grasveld. Er wordt een appartementencomplex met 4 woningen 

gerealiseerd. De twee appartementen op de begane grond betreffen levensloopbestendige 

(rolstoeltoegankelijke) woonruimten met als doelgroep senioren. De twee appartementen op de verdieping 

betreffen starterswoningen. Op eigen terrein worden 5 parkeerplaatsen aangelegd. 

 

 

1.3  Maatgevende Natura 2000-gebieden 
Voor het uitvoeren van de stikstofdepositieberekening moet rekening gehouden worden met Natura 2000 

gebieden binnen een straal waarbinnen een relevante bijdrage vanwege een plan verwacht kan worden. Voor 

dit project is vanwege de aard en omvang een straal van 3 km genomen. Het gaat hierbij om de volgende 

Natura 2000-gebieden: 

 

Naam gebied Afstand tot plangebied Datum aanwijzing 

Sint Jansberg 3 km Juni 2013 

   

Maatgevende Natura 2000 gebieden 

 

Van bovenstaande gebieden wordt in dit rapport in beeld gebracht wat de bijdrage van de voorgenomen 

ontwikkeling is op de stikstofdepositie. Op de afbeelding hieronder zijn het plangebied en de betreffende 

Natura 2000-gebieden weergegeven. 
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Ligging plangebied in relatie tot de maatgevende Natura 2000 gebieden 
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Hoofdstuk 2 Wettelijk kader 

 

2.1  Landelijke wet- en regelgeving 

In het kader van de toets aan de Wet Natuurbescherming wordt bepaald of een project of plan (mogelijke) 

significant negatieve effecten veroorzaakt op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 

Voor plannen en projecten dient middels een voortoets, eventueel gevolgd door een passende beoordeling, 

getoetst te worden of het plan mogelijk significant negatieve effecten kan hebben op gevoelige habitattypen 

die gelegen zijn binnen omliggende Natura 2000-gebieden. De beoordeling van plannen, projecten en andere 

handelingen is uitgewerkt in paragraaf 2.3 van de Wet natuurbescherming. Met het verdwijnen van het 

Programma Aanpak Stikstof is de ontwikkelingsruimte en standaard grenswaarde voor projecten niet meer 

beschikbaar. 

2.2  Voortoets 

Een voortoets heeft tot doel te onderzoeken of er sprake kan zijn van significante gevolgen voor beschermde 

Natura 2000 gebieden. De significantie van de gevolgen voor een gebied als gevolg van een plan worden 

afgezet tegen de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied. De 

instandhoudingsdoelstellingen zijn neergelegd in het aanwijzingsbesluit en zijn uitgewerkt in het beheerplan 

voor dat gebied. Wanneer een plan of project gevolgen heeft voor het gebied, maar de 

instandhoudingsdoelstellingen daarvan niet in gevaar brengt, zijn significante gevolgen uitgesloten. 

Bij de voortoets wordt bekeken of het bestemmingsplan afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of 

projecten significante gevolgen kan hebben. In hoeverre stikstofdepositie voor significante gevolgen op Natura 

2000-gebieden kan zorgen, wordt in eerste instantie bepaald door te bezien of de ontwikkelingen die het plan 

mogelijk maakt tot een toename van stikstofdepositie leiden. Van plannen die ten opzichte van de feitelijke 

situatie geen toename van de stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden met stikstofgevoelige 

habitats waarvan de Kritische Depositie Waarde (KDW) wordt overschreden, zijn significante gevolgen met 

zekerheid uit te sluiten. In dat geval hoeft geen passende beoordeling te worden opgesteld. Als uit de 

voortoets blijkt dat de realisatie van de in het plan opgenomen ontwikkelingsmogelijkheden wel leidt tot een 

toename van stikstofdepositie op één of meer in het kader van Natura 2000 beschermde stikstofgevoelige 

habitats waarvan de KDW al wordt overschreden of door de toename van de stikstofdepositie kan worden 

overschreden, moet wel een passende beoordeling worden opgesteld. 

2.3  Passende beoordeling 

Wanneer een plan significante negatieve gevolgen kan hebben, moet het bestuursorgaan ingevolge de Wet 

natuurbescherming een passende beoordeling opstellen vóórdat het plan kan worden vastgesteld. Deze 

passende beoordeling moet de zekerheid geven dat de natuurlijke kenmerken van het betreffende gebied niet 

worden aangetast. Het bestemmingsplan zal rekening moeten houden met de in het aanwijzingsbesluit voor 

het betrokken gebied vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen en de wijze waarop deze zijn uitgewerkt in 

het voor het gebied vastgestelde beheerplan. Als het bevoegd gezag (in veel gevallen Provinciale Staten) op 

grond van de passende beoordeling niet de vereiste zekerheid heeft verkregen dat een plan de natuurlijke 

kenmerken niet zal aantasten, kan het plan in beginsel niet worden vastgesteld. Dat is alleen anders als er geen 

alternatieve oplossingen beschikbaar zijn, sprake is van dwingende redenen van openbaar belang en 

compenserende maatregelen worden getroffen, dan kan een plan toch worden vastgesteld. 
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Hoofdstuk 3 Berekeningssystematiek 
 

3.1  Gebruikt rekenmodel 
De rekenkern van AERIUS wordt gevormd door het Operationeel Prioritaire Stoffen model (OPS) van het RIVM. 

Dit model berekent de verspreiding van stikstof door de lucht en de depositie. OPS houdt daarbij rekening met 

verschillende factoren die de verspreiding en depositie van stikstof beïnvloeden, bijvoorbeeld de windrichting 

en -kracht, de ruwheid van het terrein en de hoogte van de vegetatie. Voor wegverkeer wordt gebruikt 

gemaakt van Standaard Rekenmethode 2 (SRM2). Daarmee sluit AERIUS aan op de modellering in het Nationaal 

Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit. 

3.2  Input rekenmodel 

Belangrijk voor elk rekenmodel is de kwaliteit van de input. In deze paragraaf wordt voor elk onderdeel de 

bijbehorende uitgangspunten beschreven en onderbouwd. 

 

3.2.1 Toekomstig gebruik 

Verkeersbewegingen 

Het plangebied is gelegen aan de Lindenlaan. Met betrekking tot het beoogde plan is het van belang te kijken 

naar de verwachte toename van het aantal verkeersbewegingen. Voor het bepalen van de extra 

verkeersbewegingen wordt als worst case uitgegaan van 8 motorvoertuigbewegingen per woning per dag. Het 

plan gaat uit van 4 appartementen waardoor het aantal verkeersbewegingen in de toekomstige situatie circa 

32 zal bedragen. Deze verkeersbewegingen bestaan enkel uit licht verkeer. 

 

Verkeersbewegingen worden in Aerius als lijnbronnen weergegeven. Deze lijnbronnen worden ingetekend van 

de woning tot het punt waar de verkeersbewegingen opgaan in het algemene verkeer. 
 

Overige bronnen 

De woningen worden gasloos uitgevoerd. Daarmee is er geen sprake van een verbrandingsinstallatie in het 

huis. Mogelijke stikstofuitstoot door de toekomstige woningen en bijgebouwen is kleinschalig en incidenteel en 

daardoor niet modelleerbaar.  
 

3.2.2 Aanlegfase 
Naast het toekomstig gebruik is ook de stikstofuitstoot tijdens de aanlegfase van het project van belang. Bij de 

realisatie van 4 appartementen zijn gedurende korte tijd werktuigen en machines van de bouwer in het 

plangebied aanwezig, ook de verkeersbewegingen van de werklieden van en naar de bouwplaats geven een 

korte toename van stikstof emissie. Van een deel van de machines (handgereedschap, snelbouwkranen, liften) 

wordt ervan uit gegaan dat deze elektrisch zijn en dus geen stikstofuitstoot veroorzaken. Voor de 

daadwerkelijke aanleg is nog geen bestek gemaakt. Daarom is er op basis van vergelijkbare projecten en 

ervaringen elders een zo goed mogelijke raming gemaakt van de activiteiten die zorgen voor stikstofuitstoot 

tijdens de aanlegfase. In deze berekening is ervan uitgegaan dat de aanlegfase van het project 1 jaar duurt. 

 

Mobiele werktuigen 

Er zijn mobiele werktuigen nodig voor het realiseren van de 4 appartementen. Voor het invoeren van de 

mobiele werktuigen is een inschatting  gemaakt van het aantal draaiuren, type machine en leeftijd van het 

materiaal waarmee de uitstoot NOx door Aerius is bepaald. De uitstoot van de mobiele werktuigen wordt in 

Aerius als een vlakbron ingetekend, op de locatie van de in aanbouw zijnde appartementen. De overige 

machines zoals vrachtwagens voor de aan- en afvoer van materieel vallen onder de verkeersbewegingen. 
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Onderstaande tabel toont de ingevoerde mobiele werktuigen voor de bouw van de 4 appartementen. 
 

Type werktuig Vermogen (kWh) Bouwjaar Draaiuren per jaar 

Mobiele graafmachine 100 2011 12 

Dumper 75 2006 12 

Mini graver 28 2007 24 

Hijskraan 200 2005 6 

Ruw terrein heftruck 60 2011 42 

Trilplaat/stamper 10 2008 11 

 

 

Vermogen 

Voor elk werk wordt door een bouwer normaal gesproken een machine ingezet met het laagste vermogen dat 

werkbaar is voor de uitvoering. Dit omdat machines met een hoger vermogen meer brandstofverbruik hebben. 

Bij de selectie van het vermogen is dan ook gekozen voor een gemiddeld vermogen passend bij het werk.  

 

Bouwjaar 

Voor wat betreft het bouw jaar is gekeken naar de gemiddelde levensduur van de gebruikte werktuigen. Hierbij 

is aangesloten bij de mediane levensduur (TNO-rapport 2009) van de betreffende werktuigen, afgerond op hele 

jaren. Het jaar van uitvoering minus de levensduur geeft een goede raming van het gemiddelde bouwjaar van 

de gebruikte machines. 

 

Draaiuren 
Het aantal draaiuren is op basis van vergelijkbare projecten bepaald en waar nodig omgerekend naar de 

locatiespecifieke omstandigheden. 

 

Verkeersbewegingen 
Tijdens de aanlegfase zal er sprake zijn van verkeersbewegingen door de werklieden die met de bouw van de 

appartementen bezig zijn. Bij de gemaakte inschatting van het aantal verkeersbewegingen van licht verkeer is 

er rekening mee gehouden dat werklieden met werkbusjes arriveren, waarbij er meerdere werklieden in één 

werkbus zitten. Daarnaast zorgen de aan- en afvoer van materiaal en de mobiele werktuigen voor 

verkeersbewegingen door middelzwaar en zwaar vrachtverkeer. De schatting van de verkeersbewegingen in de 

aanlegfase is weergegeven in onderstaande tabel. 

  

Type verkeer Gem. aantal per jaar 

Licht  600 

Middel zwaar 80 

Zwaar 96 
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Hoofdstuk 4  Resultaten berekening 

4.1 Toekomstig gebruik 
In het model is de beoogde situatie ingevoerd. Op navolgende uitsnede zijn de bronnen weergegeven die van 

invloed zijn op de stikstofdepositie van het initiatief. Bron 1 betreft toekomstige verkeersbewegingen. 

 

 
 Afbeelding ingevoerde bronnen Aerius gebruiksfase 
 

Toename emissies door verkeersbewegingen 

Met betrekking tot het wegverkeer in de toekomstige situatie over bron 1 (conform paragraaf 3.2.1) wordt 

uitgegaan van 32 verkeersbewegingen per dag voor licht verkeer. Uit de berekening volgt dat door het 

toekomstig aantal verkeersbewegingen de uitstoot van NOx minder dan 1 kg/j bedraagt.  

 

 
 

Stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden 

De uitstoot van NOx als gevolg van het toekomstig gebruik zorgt niet voor een bijdrage hoger dan 0,00 

mol/ha/j op Natura 2000-gebieden.  
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4.2 Aanlegfase 

Op navolgende uitsnede zijn de bronnen weergegeven die van invloed zijn op de stikstofdepositie van het 

initiatief tijdens de aanlegfase. Bron 1 betreft de verkeersbewegingen en bron 2 betreft de mobiele 

werktuigen.  
 

 
 
Afbeelding ingevoerde bronnen Aerius aanlegfase 

 

Toename emissies door mobiele werktuigen 
Uit navolgende tabellen volgt dat door de mobiele werktuigen in de aanlegfase (conform paragraaf 3.2.2)de 

uitstoot van NOx 14.24 kg/j bedraagt. 
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Toename emissies door verkeersbewegingen 

Uit navolgende tabellen volgt dat door de verkeersbewegingen in de aanlegfase (conform paragraaf 3.2.2) de 

uitstoot van NOx minder dan 1 kg/j bedraagt.  
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Stikstofdepositie de Natura 2000-gebieden 

De uitstoot van NOx als gevolg van de mobiele werktuigen en de verkeersbewegingen in de aanlegfase zorgt 

niet voor een bijdrage hoger dan 0,00 mol/ha/j op Natura 2000-gebieden. 
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Hoofdstuk 5  Samenvatting en conclusies 
 

De berekening ten behoeve van de Wet natuurbescherming is uitgevoerd in het kader van een aanpassing van 

de bestemming. Het plan voorziet in de realisatie van 4 appartementen op de Lindenlaan 3 te Molenhoek.  

 

Gebruiksfase 

Door de ontwikkeling is de verkeersgeneratie in de toekomstige situatie maximaal 32 bewegingen per dag voor 

licht verkeer. De uitstoot (NOx) als gevolg van dit aantal verkeersbewegingen betreft minder dan 1 kg/j. Het 

gebruik van de appartementen veroorzaakt op de Natura 2000-gebieden geen bijdrage aan stikstofdepositie 

hoger dan 0,00 mol/ha/j. 

 

Aanlegfase 

De aanlegfase zal 1  jaar in beslag nemen. Op basis van de inschatting van de activiteiten die stikstofuitstoot 

met zich meebrengen, is de Aeriusberekening ingevoerd. In deze periode betreft de emissie NOx als gevolg van 

de verwachte verkeersbewegingen van de werklieden minder dan 1 kg/j. Als gevolg van het ingeschatte gebruik 

van mobiele werktuigen betreft de emissie NOx 14.24 kg/j. De aanleg van de appartementen veroorzaakt op 

Natura 2000-gebieden op basis van de inschatting van de werkzaamheden geen bijdrage aan stikstofdepositie 

hoger dan 0,00 mol/ha/j.  

 

Eindconclusie 

Als gevolg van de ontwikkelingen in het plangebied waarvoor de berekeningen zijn uitgevoerd neemt de 

stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden zowel in de gebruiksfase als in de aanlegfase niet toe. Er is dus 

geen sprake van significante effecten op beschermde Natura 2000 gebieden, het aanvragen van een Wnb-

vergunning is daarom niet nodig voor dit project. 
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rh55ddWvqSd6 (11 december 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Buro SRO oost Lindenlaan 3, 6584 AC Molenhoek

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Lindenlaan 3, Molenhoek Rh55ddWvqSd6

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

11 december 2019, 14:25 2019 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx < 1 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 Realiseren 4 appartementen

Rh55ddWvqSd6 (11 december 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

wegverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Rh55ddWvqSd6 (11 december 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 3/5



Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam wegverkeer
Locatie (X,Y) 188529, 418895
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 32,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rh55ddWvqSd6 (11 december 2019)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 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

Rh55ddWvqSd6 (11 december 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 5/5



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: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rg2Pda99bsqh (11 december 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Buro SRO Oost Lindenlaan 3, 6584 AC Molemhoek

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Lindenlaan 3 Rg2Pda99bsqh

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

11 december 2019, 15:47 2019 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 14,32 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 Realiseren 4 appartementen

Rg2Pda99bsqh (11 december 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

verkeer bouw appartementen
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

werktuigen bouw appartementen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 14,24 kg/j

Rg2Pda99bsqh (11 december 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam verkeer bouw appartementen
Locatie (X,Y) 188533, 418895
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 600,0 / 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 96,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam werktuigen bouw
appartementen

Locatie (X,Y) 188541, 418923
NOx 14,24 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Graafmachine 4,0 2,0 0,0 NOx 2,09 kg/j

AFW Dumper 4,0 2,0 0,0 NOx 1,62 kg/j

AFW Minigraver 4,0 2,0 0,0 NOx 2,18 kg/j

AFW Hijskraan 4,0 2,0 0,0 NOx 2,16 kg/j

AFW ruw terrein heftruck 4,0 2,0 0,0 NOx 6,05 kg/j

AFW trilplaat 4,0 2,0 0,0 NOx < 1 kg/j

Rg2Pda99bsqh (11 december 2019)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 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

Rg2Pda99bsqh (11 december 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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8 Startnotitie Ecozone Molenhoek

1 Dossier 1086 voorblad.pdf 

Commissie Grondgebied
Dossiernummer 1086
Extern Zaak ID ZM20.03361
Vertrouwelijk Ja
Vergaderdatum 4 november 2020
Agendapunt 8
Omschrijving Startnotitie Ecozone Molenhoek

Geagendeerd Vergaderdatum
Commissie Grondgebied 4 november 2020

Toelichting
Het begin van project Ecozone Molenhoek. De startnotitie is opgesteld op basis van de 
genoemde/ bekende problematieken en wensen in dat gebied en is bedoeld om de discussie 
los te maken/ extra informatie op te halen in de raad.



1 Raadsvoorstel Startnotitie Ecozone Molenhoek.pdf 

Raadsvoorstel Startnotitie Ecozone Molenhoek

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

Documentnummer CM20.3067 / 

ZM20.03361

Datum 

raadsvergadering

18 november 2020

Raadscommissie Grondgebied

Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Portefeuillehouder G. Wienhoven

Startnotitie Ecozone Molenhoek

Inleiding

Op 9 juli 2020 heeft uw raad kennisgenomen van het Uitvoeringsprogramma 

Strategische Agenda 2019-2025: Work in proces. Een van de deelprojecten 

van deze agenda is het project Ecozone Molenhoek. Tijdens de 

raadsvergaderingen zijn in het verleden door u diverse thema's en uitdagingen 

genoemd ter hoogte van de Heumense Schans. Ook het college heeft al 

verschillende problematieken en kansen aangedragen. Denk hierbij aan 

natuur, verkeer, duurzaamheid en leefbaarheid. Op basis hiervan is een 

startnotitie opgesteld. 

De startnotitie geeft een eerste beeld van hoe ambtelijk van start wordt 

gegaan met de benodigde acties om te komen tot een gebiedsprogramma. 

Door u aan de voorzijde van het proces de projectopzet, de werkwijze en 

kaders in de vorm van een startnotitie te tonen, willen wij uw raad de 

mogelijkheid geven om kaders voor het project te stellen. 

Voorstel

1. In te stemmen met de scope, de werkwijze en de te behandelen thema’s 

in het project Ecozone Molenhoek conform bijgevoegde Startnotitie 

Ecozone Molenhoek (bijlage 1). 

Beoogd effect

Door middel van het vaststellen van de startnotitie, kan worden gestart met 

proces om een gebiedsprogramma voor Ecozone Molenhoek op te stellen.



Raadsvoorstel Startnotitie Ecozone Molenhoek

Raadsvoorstel

Argumenten
1.1 Kaders vaststellen

Middels een startnotitie worden onder andere de kaders, kansen en stakeholders 

in beeld gebracht die nodig zijn voor het opstellen van een gebiedsprogramma.

1.2 Samen aan de slag

Door het vaststellen van de startnotitie wordt voor de gehele organisatie duidelijk 

wat nodig is om te komen tot een goed gebiedsprogramma voor de Ecozone 

Molenhoek. 

1.3 Startnotitie

Voor de overige argumenten wordt verwezen naar de inhoud van de Startnotitie 

Ecozone Molenhoek. 

1.4 Koppeling Mobiliteitsplan

Er zijn veel reacties gekomen op het concept Mobiliteitsplan ten aanzien van de 

verkeersproblematiek op de Ringbaan – Heumensebaan. Deze reacties kunnen 

niet worden genegeerd. Aanpassingen aan de bestaande wegen lijken geen 

duurzame en structurele oplossing te bieden. Het project Ecozone Molenhoek 

biedt kansen op het gebied van verkeer, voornamelijk het vraagstuk Groesbeek – 

A73. Deze worden beschreven in de startnotitie.

Kanttekeningen
Geen

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een van de beschreven kaders in de startnotitie (pagina 17).

Participatie
Participatie is een van de beschreven kaders in de startnotitie (pagina 17).

Financiën
Afgestemd met financiën voor de strategische agenda.

Communicatie
De vaststelling van de startnotitie en daarmee de aanvang van het project zullen 

in de Ter Sprake en op onze webpagina en Facebook-pagina worden 

gecommuniceerd. Daarnaast wordt in een later stadium een projectpagina 

aangemaakt op onze website.
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Uitvoering
Na de publicatie van het persbericht wordt gestart met het vormen van een 

projectteam, worden gesprekken ingepland met stakeholders, worden gegevens 

opgevraagd en wordt uiteindelijk een gebiedsprogramma opgesteld. 

In de startnotitie worden de projectactiviteiten en de projectplanning verder 

beschreven. 

Mook 20 oktober 2020, 

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De secretaris, De burgemeester,

J.M.G. Smits - de Kinkelder mr. drs. W. Gradisen
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