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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 

Aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is de wens om het kruispunt 

Rijnsingel-Kievitsweg en het kruispunt Rotterdamseweg-A38-Rijnsingel te reconstrueren. Dit is 

noodzakelijk om de kwaliteit, de capaciteit en veiligheid te verbeteren. Hiervoor zal de Kievitsweg 

worden verlegd en de Rijnsingel worden gereconstrueerd. Het verleggen van de Kievitsweg is niet 

mogelijk op basis van het vigerende bestemmingsplan Bolnes.  

Op basis van het inrichtingsplan, de bijbehorende randvoorwaarden en de benodigde onderzoeken is 

een passende bestemmingsregeling ontworpen, waarbij de ontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk 

wordt gemaakt.  

1.2  Ligging plangebied 

Het plangebied wordt gevormd door de kruisingen Rijnsingel-Kievitsweg, het Kruispunt 

Rotterdamseweg-A38-Rijnsingel en het vroegere NAM-terrein. De exacte begrenzing van het plangebied 

is weergegeven in figuur 1.1. 

1.3  Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 geeft een samenvatting van het actuele beleidskader dat relevant is voor het plangebied. 

Vervolgens komt in hoofdstuk 3 de ruimtelijke analyse van het gebied aan de orde. In hoofdstuk 4 

worden de relevante milieuaspecten en de overige onderzoeken beschreven. Hoofdstuk 5 gaat in op de 

economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. In hoofdstuk 6 ten slotte wordt een 

toelichting gegeven op de gekozen planvorm en de juridische regeling, zoals deze op de verbeelding en 

in de regels is opgenomen. 
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Hoofdstuk 2  Ruimtelijk beleidskader 

2.1  Inleiding 

Het bestemmingsplan moet worden getoetst aan het nu geldende rijks-, provinciaal en gemeentelijk 

beleid- en toetsingskader. Hieronder is dit beleid- en toetsingskader nader beschreven. Paragraaf 2.2 

behandelt het rijksbeleid. Het provinciale beleid- en toetsingskader is opgenomen in paragraaf 2.3. Het 

relevante gemeentelijk beleid staat in paragraaf 2.4. Paragraaf 2.5 geeft de conclusies. 

2.2  Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) (maart 2012) 

Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op 13 nationale belangen. Voor Ridderkerk 

relevante belangen zijn: 

 een excellent en internationaal bereikbaar vestigingsklimaat in de stedelijke regio's met een 

concentratie van topsectoren; 

 een robuust hoofdnetwerk van weg en vaarwegen rondom en tussen de belangrijkste stedelijke 

regio's inclusief de achterlandverbindingen; 

 het in stand houden van de hoofdnetwerken van weg, spoor en vaarwegen om het functioneren 

van de netwerken te waarborgen; 

 betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem van weg en vaarwegen; 

 ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen; 

 verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen geluidsoverlast en 

externe veiligheidsrisico's; 

 ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en klimaatbestendige stedelijke 

(her)ontwikkeling; 

 ruimte voor behoud en versterking van (inter-)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke 

kwaliteiten; 

 zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke plannen. 

Deze belangen zijn vertaald in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). 

 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

Het Barro (voorheen AMvB Ruimte) bevat inhoudelijke regels van de rijksoverheid waaraan 

bestemmingsplannen, provinciale inpassingsplannen, uitwerkingsplannen, wijzigingsplannen, 

beheersverordeningen en omgevingsvergunningen met ruimtelijke onderbouwing moeten voldoen. Het 

Barro bevat regels over Project Mainportontwikkeling Rotterdam (Maasvlakte II), Kustfundament, Grote 

rivieren, Waddenzee en Waddengebied, Defensie (militaire terreinen, munitie, militaire luchtvaart) en 

Erfgoed (Unesco). Het Barro is niet van invloed op de ontwikkelingen binnen het plangebied. 
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2.3  Provinciaal beleid 

Provinciale Structuurvisie  

In deze 'Visie op Zuid-Holland' beschrijft de provincie haar doelstellingen en provinciale belangen. De 

structuurvisie geeft de visie voor 2020 met bijbehorende uitvoeringsstrategie. Daarnaast is er een 

doorkijk naar 2040.  

 

De kern van Visie op Zuid-Holland is het versterken van samenhang, herkenbaarheid en diversiteit 

binnen Zuid-Holland. Dit draagt bij aan een goede kwaliteit van leven en een sterke economische 

concurrentiepositie. Duurzame ontwikkeling en klimaatbestendigheid zijn belangrijke pijlers. Dit wil 

Zuid-Holland bereiken door realisering van een samenhangend stedelijk en landschappelijk netwerk. 

Goede bereikbaarheid, een divers aanbod van woon- en werkmilieus in een aantrekkelijk landschap met 

ruimte voor water, landbouw en natuur, zijn daarin kenmerkende kwaliteiten. 

Visie op Zuid-Holland is opgebouwd uit vijf integrale hoofdopgaven, namelijk: 

 aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel; 

 duurzame en klimaatbestendige deltaprovincie; 

 divers en samenhangend stedelijk netwerk; 

 vitaal, divers en aantrekkelijk landschap; 

 stad en land verbonden. 

In de provinciale structuurvisie zijn geen beleidslijnen opgenomen die van invloed zijn op de 

ontwikkelingen in het plangebied. 

 

Verordening Ruimte  

In samenhang met de structuurvisie is ook de Verordening Ruimte vastgesteld. De regels in deze 

verordening zijn bindend en werken door in gemeentelijke plannen. In de Verordening Ruimte zijn geen 

bepalingen opgenomen die relevant zijn voor dit bestemmingsplan. 

 

Ontwerp actualisering Provinciale structuurvisie en Verordening Ruimte (juni 2013) 

De actualisering van de Provinciale structuurvisie en Verordening Ruimte (tot en met juni 2013) bevat 

geen relevante passages en artikelen waarmee in deze beheersverordening specifiek rekening dient te 

worden gehouden. 

2.4  Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Ridderkerk 2020 

Als belangrijke kernkwaliteit van Ridderkerk wordt aangegeven dat de Ridderkerker in de gemeente zelf 

kan wonen en werken. Om dit te faciliteren heeft de gemeente een 8-tal uitdagingen geformuleerd: 

 Woningen bouwen voor alle doelgroepen; 

 Verouderde woningen renoveren of slopen;  

 Zorgen dat er voldoende werkgelegenheid aanwezig blijft;  

 Zorgen dat er voldoende personeel is;  

 Goede fiets- en openbaar vervoervoorzieningen aanleggen;  

 De sociale samenhang in de buurten en wijken versterken;  

 Zorgen dat er voldoende voorzieningen blijven;  

 Ridderkerk duurzamer maken en de milieuoverlast verminderen. 

 

In de structuurvisie zijn met betrekking tot de reconstructie van de kruising geen relevante passages 

opgenomen.  
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Vigerende bestemmingsplannen 

Ter plaatse van het plangebied vigeren bestemmingsplan 'Bolnes' (vastgesteld op 24 januari 2013) en ter 

plaatse van het NAM-terrein (witte vlek in figuur 2.1) bestemmingsplan 'Bolnes Zuid' (vastgesteld op 15 

juni 1981). In onderstaande figuren zijn uitsneden van de bijbehorende plankaarten opgenomen.  

Op basis van de groenbestemmingen en de bestemming 'mijnterrein' is de herontwikkeling van het 

kruispunt niet mogelijk.  

 

 
Figuur 2.1 Uitsnede plankaart bestemmingsplan Bolnes 

 

 

 
Figuur 2.2 Uitsnede plankaart Bolnes Zuid 
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2.5  Conclusie 

De voorgenomen ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het vigerende bestemmingsplan. Het plan is 

niet in strijd met het ruimtelijk beleid- en toetsingskader van het Rijk, de provincie Zuid-Holland en 

Gemeente. 
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Hoofdstuk 3  Planbeschrijving 

Inleiding 

Het kruispunt Rotterdamseweg - A38 - Rijnsingel en kruispunt Rijnsingel - Kievitsweg vormen samen een 

belangrijk verkeersknooppunt voor de wijk Bolnes. Veel wijkbewoners rijden dagelijks met de auto of de 

fiets over deze kruispunten, vooral naar hun werk of naar school. In de loop der jaren is door de hoger 

geworden verkeersintensiteit de verkeersafwikkeling op beide kruispunten verslechterd. Het kruispunt 

Rotterdamseweg - A38 – Rijnsingel is qua capaciteit te beperkt, het kruispunt Rijnsingel-Kievitsweg 

levert vooral voor fietsers gevaarlijke situaties op.  

 

Kruispunt Rijnsingel - Kievitsweg 

Over dit kruispunt rijden per dag honderden fietsers naar en van school of werk, of rijden recreatief. De 

regionale fietsroute no. 9 voert ook over dat kruispunt. De oversteek over de Rijnsingel is om drie 

redenen gevaarlijk. 

1. fietsers moeten het autoverkeer kruisen dat zich opstelt voor het kruispunt 

Rotterdamseweg-A38-Rijnsingel. De attentie van die groep automobilisten is meer gericht op het 

bereiken van de A38 dan op overstekende fietsers; 

2. fietsers moeten de stroom auto's kruisen die vanaf de A38 de Rijnsingel oprijdt. De attentie van 

deze groep automobilisten is meer gericht op het bereiken van de bestemming in Bolnes dan op de 

overstekende fietser; 

3. de oversteeklengte is lang omdat er meerdere rijstroken moeten worden gekruist.  

Deze situatie hebben geleid tot diverse (bijna) aanrijdingen. Daarnaast zijn de oversteekbewegingen van 

fietsers storend voor de verkeersafwikkeling op het kruispunt Rotterdamseweg - A38 – Rijnsingel. 

 

Kruispunt Rotterdamseweg - A38 - Rijnsingel 

De verkeersafwikkeling op het kruispunt Rotterdamseweg - A38 - Rijnsingel is al jaren slecht. De 

verkeersintensiteit is hoog en de capaciteit van het kruispunt is beperkt. Daardoor ontstaan op diverse 

momenten van de dag in diverse richtingen lange wachtrijen. Ook op de Rijnsingel, vooral tijdens de 

ochtendspits.  

In 2009 is door het waterschap, als beheerder van de Rotterdamseweg, en de gemeente Ridderkerk 

onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de situatie te verbeteren. Op basis daarvan is een 

verbeterplan gemaakt dat zowel dit kruispunt als de verkeerssituatie op het kruispunt 

Rijnsingel-Kievitsweg verbetert. 

 

Maatregelen en effecten 

Het huidige kruispunt Rijnsingel - Kievitsweg zal met de ontwikkeling worden aangepast, daartoe 

worden in grote lijnen de volgende maatregelen genomen (zie ook figuur 3.1): 

 de Kievitsweg oostelijk van de Rijnsingel wordt omgelegd en aangesloten op de Spuistraat, dicht bij 

de Rijnsingel (max. 30 km/uur). De Leklaan wordt in verbinding gebracht met de Kievitsweg 

westelijk van de Rijnsingel, door middel van een “bypass” (max. 30 km/uur ) aan de westzijde van 

de woonflat aan de Reggestraat.  

Beoogd effect: het fietsverkeer van en naar de wijk Bolnes kan gebruik maken van een kortere en 

veiliger oversteek op de Rijnsingel ter hoogte van de Leklaan; 

 voor de regionale fietser wordt een geregelde oversteek gemaakt (dus met verkeerslichten) over de 
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Rijnsingel, nabij de Rotterdamseweg. Deze oversteek wordt namelijk meegenomen in de 

verkeersregeling van de verkeersregelinstallatie van het kruispunt Rotterdamseweg - A38 - 

Rijnsingel.  

Beoogd effect: de regionale fietser wordt op een zo veilig en snel mogelijke manier over het 

kruispunt geleid.  

 

 
Figuur 3.1 Toekomstige situatie  

 

Met de genoemde beoogde effecten worden de belangrijkste doelen gehaald: meer veiligheid voor de 

overstekende fietser en meer doorstroming van het autoverkeer op de Rijnsingel. 

 

Daarnaast worden snelheidsbeperkende maatregelen genomen op de Kievitsweg. Op de overgang van 

de Kievitsweg 50 km/uur naar 30 km/uur (ter plaatse van de afbuiging naar het noorden) komt een 

verkeersplateau te liggen. Dit plateau markeert de overgang. Het wegvak van die overgang tot de 

aansluiting met de Spuistraat is circa 80 meter. Gezien de beperkte afstand worden op dit wegvak geen 

aanvullende maatregelen genomen. 
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Overigens moet de verbetering van de doorstroming op de Rijnsingel in nauwe samenhang worden 

gezien met de maatregelen die het Waterschap Hollandse Delta, in samenwerking met Rijkswaterstaat, 

zal uitvoeren op de kruising Rotterdamseweg-  A38 - Rijnsingel. 

Beoogd effect: betere doorstroming en kortere wachttijden vanuit alle richtingen. In grote lijnen zijn dat 

de volgende maatregelen: 

 vergroten van de opstelcapaciteit voor het autoverkeer. Dit betreft het aanbrengen van extra 

opstelruimte voor de verkeersbeweging vanuit Ridderkerk richting A38, en het beter indelen van 

voorsorteerstroken; 

 het compacter maken van het kruispunt. Dit wordt bereikt door de paralleloversteek voor 

gemotoriseerd verkeer over de Rotterdamseweg ten westen van het kruispunt te laten vervallen. 

De oversteek blijft uitsluitend beschikbaar voor (brom)fietsers en voetgangers; 

 de paralleloversteek over de A38 ten zuiden van het kruispunt blijft vooralsnog bestaan. Ook 

gemotoriseerd verkeer kan daar blijven oversteken. Daarmee is de bereikbaarheid van 

bestemmingen rondom die oversteek gegarandeerd; 

 vervangen van de verkeersregelinstallatie en een betere afstemming in de verkeersregeling met het 

passerend openbaar busvervoer op de Rotterdamseweg; 

 het –op de A38- laten vervallen van een (niet gebruikte) busbaan, herindelen van de opstelstroken 

en het toevoegen van de extra beschikbare ruimte aan opstelcapaciteit voor de verkeersbeweging 

vanaf de Ridderster richting Rotterdam.  
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Hoofdstuk 4  Sectorale aspecten 

4.1  Inleiding 

Op grond van de wet en jurisprudentie dient de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan te worden 

aangetoond en moet worden onderbouwd dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. In dit 

hoofdstuk zijn de sectorale aspecten beschreven die voor dit bestemmingsplan relevant zijn. De 

resultaten en conclusies van de onderzoeken zijn per aspect opgenomen in de betreffende paragraaf. 

4.2  Watertoets 

Waterbeheer en watertoets 

In een vroeg stadium van de planvorming moet overleg worden gevoerd met de waterbeheerder. 

Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in strijd zijn met duurzaam waterbeheer. Het 

plangebied ligt binnen het beheergebied van het waterschap Hollandse Delta. Deze is verantwoordelijk 

voor het waterkwantiteits- en waterkwaliteitsbeheer.  

 

Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer 

Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande de 

waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief). Deze 

paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's, waarbij het beleid van het 

waterschap en de gemeente nader wordt behandeld. 

 

Europa: 

 Kaderrichtlijn Water (KRW). 

Nationaal: 

 Nationaal Waterplan (NW); 

 Waterbeleid voor de 21ste eeuw (WB21); 

 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW); 

 Waterwet. 

Provinciaal: 

 Provinciaal Waterplan; 

 Provinciale Structuurvisie; 

 Verordening Ruimte. 

 

Waterschapsbeleid 

In het Waterbeheerplan 2009-2015 (2009) staat hoe Hollandse Delta het waterbeheer in het werkgebied 

in de komende jaren wil uitvoeren. Daarbij gaat het om betaalbaar waterbeheer met evenwichtige 

aandacht voor veiligheid, waterkwaliteit, waterkwantiteit, duurzaamheid en om het watersysteem als 

onderdeel van de ruimtelijke inrichting van ons land. Het Waterbeheerplan beschrijft de uitgangspunten 

voor het beheer, de ontwikkelingen die de komende jaren verwacht worden en de belangrijkste keuzen 

die het waterschap moet maken. Daarnaast geeft het Waterbeheerplan een overzicht van maatregelen 

en kosten. De maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn onderdeel van het plan.  
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Uit het oogpunt van waterkwaliteit moet schoon hemelwater bij voorkeur worden afgekoppeld en direct 

worden geloosd op oppervlaktewater. Dit vermindert de vuiluitworp uit het gemengde rioolstelsel en 

verlaagt de hydraulische belasting van de afvalwaterzuivering. Bij een toename van aaneengesloten 

verhard oppervlak van 500 m² of meer moet voor hemelwater een lozingsvergunning worden 

aangevraagd in het kader van de Keur. Als er sprake is van toename aan verhard oppervlak, dan moet in 

principe 10% van deze toename worden gecompenseerd in de vorm van open water binnen het 

peilgebied waarin de toename van verharding plaatsvindt. 

 

Gemeentelijk beleid 

De hoofddoelstelling van het Waterplan 2 Ridderkerk (2008-2012) is: 'Het realiseren van een goed 

beheersbaar en aantrekkelijk watersysteem, met helder water van voldoende kwaliteit en gevarieerde 

veilige oevers, dat op de gewenste gebruiksfuncties is afgestemd. Het waterplan moet leiden tot een 

brede en integrale visie op het watersysteem.' In het waterplan staan de maatregelen beschreven die de 

gemeente Ridderkerk en waterschap Hollandse Delta tot 2012 uitvoeren om de waterkwaliteit van 

sloten en singels te verbeteren en de wateroverlast te beperken. Wateroverlast wordt aangepakt door 

ruimte voor water te creëren. Daarnaast worden maatregelen uitgevoerd om de kwaliteit van het water 

te verbeteren. 

 

Milieubeschermingsgebied voor het grondwater 

Het plangebied ligt in een milieubeschermingsgebied voor grondwater zoals vastgesteld in de 

provinciale milieuverordening. Het grondwater ter plaatse dient als bron voor de lokale 

drinkwatervoorziening. Om de kwaliteit hiervan te waarborgen gelden er regels om het grondwater te 

beschermen. Afhankelijk van de zone geldt een lichter of zwaarder beschermingsregime. 

 

Binnen het milieubeschermingsgebied maakt het plangebied deel uit van een boringsvrije zone. In een 

dergelijke zone is het niet toegestaan om gesloten of een open bodemenergiesysteem aan te leggen of 

gebruiken. Ter bescherming van het grondwater is het verboden om sterk milieubelastende activiteiten 

uit te voeren. In de Provinciale Milieuverordening Zuid-Holland is uitgebreid beschreven welke dit zijn 

en welke ontheffingsmogelijkheden bestaan. 
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Figuur 4.1  Milieubeschermingsgebieden voor grondwater (uitsnede kaart 8 

Krimpenerwaard/Alblasserwaard behorende bij de Provinciale Milieuverordening Zuid-Holland) 

 

De voorgenomen ontwikkeling heeft geen negatief effect op de boringsvrije zone. Wel zal bij de 

uitvoering van de werkzaamheden toetsing plaats moeten vinden aan de regels uit de verordening.  

 

Huidige situatie 

Algemeen 

Het plangebied bestaat uit de kruispunten Rijnsingel-Kievitsweg en Rotterdamseweg-A38-Rijnsingel te 

Ridderkerk. De bodem in het plangebied bestaat uit zeekleigrond. In het plangebied is sprake van 

grondwatertrap VII. Dat wil zegen dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand varieert tussen 0,8 en 

1,4 m beneden maaiveld en dat de gemiddelde laagste grondwatertrap op meer dan 1,2 m beneden 

maaiveld ligt. De maaiveldhoogte in het plangebied is circa NAP -1,7 m.  

Het plangebied ligt in bemalingsgebied IJsselmonde-Oost. Het zuidelijke deel van het plangebied ligt in 

peilgebied 23A (Oost-IJsselmonde) met een zomerpeil van NAP -2,6 m en een winterpeil van NAP -2,8 m. 

Het noordelijke deel ligt in peilgebied 27A (Reijerwaard) met een zomerpeil va NAP -2,2 m en een 

winterpeil van NAP -2,4 m. 
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Waterkwantiteit  

Binnen het plangebied zijn verschillende watergangen gelegen. Parallel aan de Rijnsingel ligt een 

watergang van het type 'overige watergang'. Langs de Kievitsweg is een hoofdwatergang gelegen en 

langs de Rotterdamseweg liggen wegsloten. Rondom de watergangen liggen beschermingszones. Binnen 

deze zones gelden beperkingen voor bouwen en aanleggen om onderhoud aan de watergangen 

mogelijk te houden.  

 

Waterkwaliteit 

De watergangen binnen het plangebied zijn geen Kaderrichtlijn Water (KRW)-lichamen.  

 

Veiligheid en waterkeringen 

Het plangebied ligt niet in de kern-/beschermingszone van een waterkering.  

 

Afvalwaterketen en riolering 

Het plangebied is niet aangesloten op een rioolstelsel.  

 

Toekomstige situatie 

Algemeen 

De ontwikkeling in het plangebied bestaat uit het reconstrueren van de kruispunten 

Kievitsweg-Rijnsingel en Rotterdamseweg-A38-Rijnsingel.  

 

Waterkwantiteit 

Toename in verharding dient gecompenseerd te worden. Bij een toename van aaneengesloten verhard 

oppervlak van 500 m² of meer moet voor de versnelde afstroom van hemelwater een vergunning 

worden aangevraagd in het kader van de Keur. Bij een toename aan verhard oppervlak van meer dan 

500 m
2
 in stedelijk gebied dient er volgens het beleid van waterschap Hollandse Delta 10% van de 

toename in verharding aan functioneel open water gerealiseerd te worden. 

Omdat de beoogde ontwikkeling bestaat uit een verlegging van wegen en de locatie van de te 

reconstrueren wegen reeds verhard is, zal de ontwikkeling niet leiden tot een toename in verharding 

van meer dan 500 m
2
. Watercompensatie is dan ook niet vereist.  

 

Afvalwaterketen en riolering 

Conform de Leidraad Riolering en vigerend waterschapsbeleid is het voor nieuwbouw gewenst een 

gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen zodat schoon hemelwater niet bij een 

rioolzuiveringsinstallatie terecht komt. Afvalwater wordt aangesloten op de bestaande gemeentelijke 

riolering. Voor hemelwater wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden: 

 hemelwater vasthouden voor benutting, 

 (in-) filtratie van afstromend hemelwater, 

 afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater, 

 afstromend hemelwater afvoeren naar RWZI. 

De beoogde ontwikkeling bestaat niet uit het realiseren van bebouwing.  

 

Watersysteemkwaliteit en ecologie 

Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem is het van belang om duurzame, 

niet-uitloogbare materialen te gebruiken, zowel gedurende de realisatie- als de gebruiksfase. 

 

Veiligheid en waterkeringen 

De ontwikkeling heeft geen invloed op de waterveiligheid in de omgeving. 

 

Waterbeheer 

Voor aanpassingen aan het bestaande watersysteem dient bij het waterschap vergunning te worden 

aangevraagd op grond van de "Keur". Dit geldt dus bijvoorbeeld voor het graven van nieuwe 
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watergangen, het aanbrengen van een stuw of het afvoeren van hemelwater naar het 

oppervlaktewater. In de Keur is ook geregeld dat een beschermingszone voor watergangen en 

waterkeringen in acht dient te worden genomen. Dit betekent dat binnen de beschermingszone niet 

zonder ontheffing van het waterschap gebouwd, geplant of opgeslagen mag worden. De genoemde 

bepaling beoogt te voorkomen dat de stabiliteit, het profiel en/of de veiligheid wordt aangetast, de aan- 

of afvoer en/of berging van water wordt gehinderd dan wel het onderhoud wordt gehinderd. Ook voor 

het onderhoud gelden bepalingen uit de "Keur". Het onderhoud en de toestand van de 

(hoofd)watergangen worden tijdens de jaarlijkse schouw gecontroleerd en gehandhaafd. 

 

Conclusie 

De ontwikkeling heeft geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem ter plaatse. 

4.3  Geluid 

Onderzoek 

De voorgenomen reconstructie van de kruising moet worden getoetst aan de grenswaarden voor een 

reconstructie van de Wet geluidhinder (Wgh). Deze toetsing is uitgevoerd waarbij is beoordeeld of ook 

in de zin van de Wgh sprake is van een reconstructie. Voor zover dat aan de orde is zijn maatregelen 

beoordeeld die de toename van de geluidbelasting reduceren.  

Op de verlengde Kievitsweg zal een snelheidsregime gelden van 30 km/uur. Voor dergelijke wegen is de 

Wgh niet van toepassing en is een onderzoek niet noodzakelijk. In het kader van een goede ruimtelijke 

ordening is de verlegging wel meegenomen in het geluidsonderzoek. Een volledige rapportage van dit 

onderzoek is opgenomen in Bijlage 1. 

 

Conclusies 

Met het uitgevoerde onderzoek is berekend of de beoogde wijzigingen leiden tot een 

reconstructiesituatie in de zin van de Wgh. Het verkeer op de Rotterdamseweg en de Rijnsingel leveren, 

door de aanpassing van de kruising, geen geluidstoename die meer is dan (afgerond) 2 dB. Daardoor is 

de aanpassing geen reconstructie in de zin van de Wgh en is het doorlopen van een hogere waarde 

procedure niet aan de orde. 

De Whg is niet van toepassing voor de verlegging van de Kievitsweg vanwege de snelheidsverlaging. In 

het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidstoename cumulatief berekend ter plaatse van 

de bestaande woningen in de nabijheid van de verlengde Kievitsweg. Uit de berekeningen blijkt dat het 

cumulatieve geluidniveau met maximaal 0,6 dB toeneemt. Een dergelijke geluidstoename is niet 

waarneembaar voor het menselijk oor en staat de vaststelling van het bestemmingplan niet in de weg. 

4.4  Ecologie 

Onderzoek 

Voor de ontwikkelingen in het plangebied is onderzoek gedaan naar de aanwezige flora en fauna. Een 

volledige rapportage van dit onderzoek is opgenomen in Bijlage 2. 

 

Conclusies en aanbevelingen 

Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat de resultaten geen aanleiding geven voor de aanvraag 

van een ontheffing voor de Flora- en faunawet. Er zijn geen ontheffingsplichtige soorten aangetroffen 

en het plangebied wordt hiervoor ook niet geschikt geacht. 
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Het plangebied wordt gebruikt als foerageergebied voor vleermuizen. De Gewone en Ruige 

Dwergvleermuis zijn in en rond het projectgebied vastgesteld. De bomenrijen lijken niet gebruikt te 

worden als vaste vliegroute. In de bomen en struiken kunnen diverse soorten vogels tot broeden 

komen. De werkzaamheden dienen te worden afgestemd op het broedseizoen van de vastgestelde 

broedvogels. Alle broedende vogels en hun nesten zijn beschermd ex. art 11 van de Flora- en faunawet. 

Het broedseizoen duurt globaal vanaf half maart tot en met half juli, maar is soortspecifiek. Zo kan 

bijvoorbeeld de Houtduif tot in de zomerperiode met broeden beginnen. Hierdoor kan het broedseizoen 

voortduren tot september. Om te voorkomen dat broedende vogels worden getroffen is het raadzaam 

de begroeiing vooraf te controleren. Voor aanvang van de werkzaamheden dient de nestkast in de 

bosschage ten zuiden van de Kievitsweg verwijderd te worden. Indien de nestkast nog in goede staat is 

dan kan deze op een alternatieve locatie opgehangen worden, zoals in de groenstrook ten westen van 

het kruispunt met de Rijnsingel.  

 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient men te allen tijde rekening te houden met de in de Flora- 

en faunawet opgenomen Algemene Zorgplicht (Art. 2). De Zorgplicht houdt in dat schadelijke effecten 

aan planten en dieren door menselijk handelen tot een minimum beperkt moeten worden. Deze 

wettelijke verplichting geldt voor alle flora en fauna in Nederland ongeacht de beschermde status.  

Bij de aanleg van de weg zal waarschijnlijk ook verlichting worden aangebracht. Hoewel de functie als 

foerageergebied voor vleermuizen op deze schaal niet wettelijk beschermd is, kan vanuit ecologisch 

perspectief gekozen worden om de belichting te minimaliseren. Door één van de bomenrijen of 

bosschages te laten staan blijft een donkere plek behouden. Met name de oostelijke bomenrij nabij de 

flat (Spuistraat) komt hiervoor in aanmerking. Deze aanbeveling is echter geen wettelijke verplichting.  

 

De flora en fauna staat vaststelling van het bestemmingsplan niet in de weg. 

4.5  Luchtkwaliteit 

Onderzoek 

Voor de ontwikkelingen in het plangebied is onderzoek gedaan naar de effecten op de luchtkwaliteit. Dit 

onderzoek is uitgevoerd op grond van hoofdstuk 5, titel 5.2 'Luchtkwaliteitseisen' van de Wet 

milieubeheer. De titel 5.2 'luchtkwaliteitseisen' is beter bekend als de Wet luchtkwaliteit. Een volledige 

rapportage van dit onderzoek is opgenomen in Bijlage 1.  

 

Conclusies 

Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit voor de 

stoffen NO2 en PM10 niet worden overschreden. Het aspect luchtkwaliteit leidt daarom niet tot 

belemmering voor de ontwikkelingsmogelijkheden in dit bestemmingsplan. 

4.6  Externe veiligheid 

Beleid en normstelling 

Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden 

gekeken, namelijk: 

 bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid; 

 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door buisleidingen. 

 

Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang, te weten het 

plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon dodelijk 

wordt getroffen door een ongeval, indien hij zich onafgebroken (dat wil zeggen 24 uur per dag 

gedurende het hele jaar) en onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. Het PR wordt 

weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting dan wel infrastructuur. Het GR drukt de kans 

per jaar uit dat een groep van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval 
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waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde. het bevoegd 

gezag heeft een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt. 

 

Onderzoek  

In de directe omgeving van het plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen gelegen en vindt geen 

vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over het spoor, het water of door buisleidingen. Het 

bestemmingsplan maakt ook geen bestemmingen mogelijk die gevoelig zijn voor externe veiligheid.  

 

In 2001 is door de gemeente Ridderkerk de Route Gevaarlijke Stoffen vastgesteld. Het vervoer en het 

laden en lossen van gevaarlijke stoffen mag alleen plaatsvinden via deze vastgestelde route. De 

routering bestaat uit het gedeelte van de Rotterdamseweg vanaf de A15 (afslag Ridderkerk-Zuid) tot aan 

de kruising Rotterdamseweg/Donkerslootweg. Binnen het plangebied vindt dus op beperkte schaal 

vervoer van gevaarlijke stoffen mogelijk. Op de provinciale risicokaart (www.risicokaart.nl) is de 

Rotterdamseweg echter niet weergegeven als een route waarover vervoer van gevaarlijke stoffen 

plaatsvindt. De frequentie van het vervoer van gevaarlijke stoffen over deze weg is dan ook dusdanig 

laag dat hier geen risico's voor de omgeving van uit gaan. De reconstructie van de wegen is daarnaast 

niet van invloed op de frequentie van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de wegen.  

 

Conclusie 

De beoogde ontwikkeling leidt niet tot een toename van de externe veiligheidsrisico's. Het aspect 

externe veiligheid staat de beoogde ontwikkeling dan ook niet in de weg.  

4.7  Bodem 

Normstelling en beleid 

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient in verband met de uitvoerbaarheid van een 

plan rekening te worden gehouden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijzigingen 

moet worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden 

vastgesteld of er sprake is van een saneringsnoodzaak. In de Wet bodembescherming is bepaald dat 

indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond 

zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie 

(functiegericht saneren). Nieuwe bestemmingen worden bij voorkeur op schone grond gerealiseerd.  

 

Onderzoek en conclusie 

Ten behoeve van dit bestemmingsplan is een bodemonderzoek uitgevoerd naar de bodemgesteldheid in 

het plangebied. Een volledige rapportage van dit onderzoek is opgenomen in  Bijlage 3. Op basis van 

dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat dat de boven- en ondergrond (niet zijnde de 

puinverharding op het oostelijke deel van het terrein) niet of nauwelijks verontreinigd zijn. In het 

grondwater is er echter sprake van een matige verontreiniging met barium. Barium wordt in het 

grondwater vaker aangetoond als een van nature verhoogde achtergrondconcentratie. Gelet op 

geschiedenis van de locatie en de eerder vastgestelde verontreinigingen, kan deze conclusie niet 

zondermeer worden getrokken. Formeel zou een aanvullend onderzoek naar de oorzaak en omvang van 

de verontreiniging uitgevoerd dienen te worden. Gezien het doel van het onderzoek (aanleg van een 

weg) wordt voor het uitvoeren van nader bodemonderzoek evenwel niet noodzakelijk geacht 
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4.8  Archeologie 

Archeologie beleid 

Op 23 september 2013 heeft Ridderkerk gemeentelijk archeologiebeleid vastgesteld. Met het vaststellen 

van dit beleid kiest Ridderkerk ervoor om zorgvuldig om te gaan met het archeologisch erfgoed in de 

bodem, en tevens te zorgen voor een zo soepel verlopend proces van ruimtelijke ordening. Op de 

archeologische waarden – en beleidskaart is de locatie aangemerkt als gebied met een redelijk hoge 

archeologische verwachting. Op de kaart is aangegeven dat archeologische waarden te verwachten zijn 

op een diepte van meer dan 50 cm beneden het maaiveld.  

 

Bij bodemverstoringen met een oppervlakte van meer dan 200 m
2
 en een diepte van meer dan 50 cm 

beneden maaiveld moet verder onderzocht worden of er archeologische waarden aanwezig zijn. 

 

 
Figuur 4.2 Uitsnede uit de Archeologische waarden- en beleidskaart van de gemeente. 

 

Eerdere bodemverstoring op de locatie 

In het verleden is de NAM-locatie aan de Kievitsweg gesaneerd. Bij deze sanering is de bodem verstoord. 

De grond is ter plaatse afgegraven tot een diepte dieper dan de voorziene grondwerkzaamheden. 

Daarnaast is er een drainage aangelegd. Hiervoor is de grond ook geroerd. Omdat de bodem ter plaatse 

in het verleden als gevolg van de bodemsanering verstoord is worden geen archeologische waarden op 

de NAM-locatie verwacht. Verder archeologisch onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.  

 

Als tijdens de werkzaamheden toch vondsten worden gedaan moet dit gemeld worden bij het bevoegd 

gezag en het provinciaal depot. Dit geldt overigens ook voor de overige werkzaamheden buiten de 

NAM-locatie, zoals de aanleg van de fietspaden. 

 

4.9  Cultuurhistorie 

Nota Belvedère (1999) 

In plaats van een op behoud en bescherming gericht beleid, wil het Rijk cultuurhistorische elementen 

een plaats geven in een op ontwikkeling gericht ruimtelijk beleid. Ruimtelijke ordening kan ertoe 

bijdragen dat de betekenis van cultuurhistorische elementen en structuren groter wordt, door ze in te 

passen of een nieuwe functie te geven. Een en ander is mede van belang om de recreatieve 

belevingswaarde van die elementen en gebieden te versterken.  

De Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn door het Rijk aangewezen als Belvedèregebied. In de Nota 

Belvedère pleit het Rijk ervoor cultuurhistorische kwaliteit te integreren met ruimtelijke ontwikkelingen. 
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De planontwikkeling ligt op zodanige afstand van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden dat geen 

sprake is van enige invloed.  

 

Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland (provincie Zuid-Holland, 2003) 

De provincie Zuid-Holland heeft de Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland (CHS) vastgesteld. 

De provincie betrekt hierdoor de cultuurhistorie bij ruimtelijke ontwikkelingen en richt zich hierbij 

vooral op het beschermen en versterken van het cultureel erfgoed voor zover dit is vastgelegd op de 

kaart van de CHS. Om deze reden is de CHS opgenomen in de streekplannen en in de Nota Regels voor 

Ruimte. De CHS vormt de basis voor toetsing van en advisering over bestemmings- en bouwplannen van 

gemeenten en erfgoedaspecten.  

Op basis van de provinciale waardenkaart van de provincie Zuid-Holland is het plangebied aangewezen 

als archeologisch monument met hoge verwachtingswaarde. Door de aanleg van de Rotterdamseweg, 

de Rijnsingel en saneringswerkzaamheden ter plaatse van de NAM-locatie maken dat de grond dermate 

is geroerd dat er geen cultuurhistorische waarden meer te verwachten zijn. 
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Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid 

5.1  Economische uitvoerbaarheid 

De gemeenteraad van Ridderkerk heeft op 28 november 2013 de kredietaanvraag om de 

herontwikkeling van het kruispunt mogelijk te maken goedgekeurd. Hiermee is voldoende budget 

beschikbaar gesteld uit de programmabegroting 2014. Daarnaast zal Waterschap Hollandse Delta en 

Rijkswaterstaat ieder een aandeel in de totale kosten op zich nemen. Hierdoor is de economische 

uitvoerbaarheid van het plan gewaarborgd. 

5.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

5.2.1  Vooroverleg 

In het kader van het overleg als bedoeld ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

is het voorontwerpbestemmingsplan 'Kruising Rijnsingel' voorgelegd aan de  volgende overlegpartners: 

1. Provincie Zuid-Holland; 

2. Stadsregio Rotterdam; 

3. Rijkswaterstaat; 

4. Waterschap Hollandse Delta; 

5. Oasen N.V. 

6. Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond; 

7. Tennet; 

8. DCMR Milieudienst Rijnmond. 

 

Bovenstaande instanties zijn van 16 december 2013 tot en met 13 januari 2014 in de gelegenheid 

gesteld te reageren op het voorontwerpbestemmingsplan. Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, DCMR 

Milieudienst Rijnmond en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) hebben van deze gelegenheid 

gebruik gemaakt.  

 

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid heeft aangegeven geen inhoudelijke opmerkingen te hebben op 

het plan. Zij vraagt wel, gelet op de ligging van het plangebied ten opzichte van de grens met de rijksweg 

A38, om tijdig in overleg te treden met Rijkswaterstaat over de wijze waarop en wanneer de uitvoering 

plaatsvindt. 

 

De VRR brengt in het kader van externe veiligheid advies uit over de verantwoording van het 

groepsrisico en de mogelijkheden voor hulpverlening en zelfredzaamheid. Omdat een kruising niet als 

(beperkt) kwetsbaar object genoemd wordt in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen 

(Bevi) en omdat de betreffende kruising geen risicobron voor de omgeving vormt, ziet de VRR af van 

advisering.  

 

DCMR Milieudienst Rijnmond heeft als interne partner advies gegeven over het plan. Dit advies is 

verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. 
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5.2.2  Zienswijzen 

Het ontwerpbestemmingsplan Kruising Rijnsingel heeft van 7 februari 2014 tot en met 20 maart 2014 

ter inzage gelegen. Dit is bekend gemaakt in een publicatie in de Staatscourant, de Combinatie en op de 

gemeentelijke website. Daarnaast heeft het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit tot 

vaststelling en overige relevante stukken ter inzage gelegen op het gemeentehuis van Ridderkerk. 

Iedereen kon gedurende deze periode een zienswijze indienen. In deze periode zijn twee zienswijzen 

ingediend. In de 'nota zienswijzen en staat van wijzigingen' zijn deze zienswijzen samengevat en 

voorzien van een passende beantwoording. Deze nota is opgenomen in Bijlage 4.  
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Hoofdstuk 6  Juridische planbeschrijving 

6.1  Verantwoording planvorm 

Dit bestemmingsplan vormt het juridische kader voor het plangebied. Op basis van dit bestemmingsplan 

zal de beoogde ontwikkeling zonder verdere uitwerking van de bestemmingen of andere 

planologisch-juridische procedures kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast vervult het plan, na realisatie 

van het plan, een belangrijke beheer- en gebruiksfunctie. Iedere functie in het plangebied is voorzien 

van een daarop toegesneden bestemmingsregeling. Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling is enige 

flexibiliteit in het plan ingebracht door middel van de opname van algemene afwijkings- en 

wijzigingsbevoegdheden. 

 

Deze planvorm biedt enige flexibiliteit voor de beoogde functiewijziging en tegelijkertijd rechtszekerheid 

voor de gebruikers van de aangrenzende gebieden. De in het plan vastgelegde omvang van de functies 

zijn vastgelegd in de bestemmingsregeling. Door deze wijze van bestemmen zijn de functies ruimtelijk 

begrensd. 

 

Ingevolge de Wro, het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de daarbij behorende ministeriële Regeling 

standaarden ruimtelijke ordening (Rsro) dienen bestemmingsplannen op vergelijkbare wijze opgebouwd 

en gepresenteerd te worden en tevens digitaal uitwisselbaar gemaakt te worden. Er is een aantal 

standaarden door het Ministerie van VROM ontwikkeld, waaronder de Standaard Vergelijkbare 

Bestemmingsplannen (SVBP2012). In dit bestemmingsplan is van deze standaarden voor zover van 

toepassing gebruikgemaakt. Hiermee wordt de rechtsgelijkheid en de uniformiteit binnen de 

gemeentelijke c.q. landelijke bestemmingsplannen gediend. Het bestemmingsplan is tevens afgestemd 

op de terminologie en regelgeving zoals opgenomen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo). Hiernaast is het plan afgestemd op de huidige bestemmingsplanregeling en de gemeentelijke 

standaard. 

6.2  Opbouw regels 

De juridische regeling bestaat uit vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat de definities van 

begrippen, die voor het algemene begrip, de leesbaarheid en uitleg van het plan van belang zijn en de 

wijze van meten. In hoofdstuk twee wordt op de bestemmingen en hun gebruik ingegaan. Het derde 

hoofdstuk gaat in op de algemene regels. De overgangs- en slotregel maken onderdeel uit van het vierde 

hoofdstuk. 
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6.3  De bestemmingen 

In het bestemmingsplan zijn verschillende bestemmingen gegeven aan het plangebied. Hieronder wordt 

ingegaan op de inhoud van deze bestemmingen. De inhoud van de bestemmingen zijn in 

overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan Bolnes. 

 

Groen 

Kenmerkende groenstroken binnen het plangebied zijn bestemd met de bestemming 'Groen'. Binnen 

deze bestemming zijn beplanting, geluidswerende voorzieningen, speelvoorzieningen en voet- en 

fietspaden toegestaan. Binnen de bestemming is ook water toegestaan. 

 

Verkeer 

Wegen met een stroomfunctie (over het algemeen 50 km/h-wegen) inclusief bijbehorende voet- en 

fietspaden zijn voorzien van de bestemming 'Verkeer'. 

 

Verkeer - Verblijfsgebied 

De wegen met een verblijfsfunctie (over het algemeen 30 km/h-wegen) daarentegen hebben de 

bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied'. Deze laatste is gericht op het verblijf, verplaatsing en gebruik 

ten dienste van de aangrenzende bestemmingen. 

 

Water 

De gronden die aangewezen zijn voor water zijn bestemd voor waterlopen ten behoeve van de 

waterhuishouding. Binnen deze bestemming mag alleen worden gebouwd indien dit noodzakelijk is voor 

bijvoorbeeld oeververbindingen, of ten behoeve van de kwantiteit en kwaliteit van het 

oppervlaktewater. 

 

Leiding - Hoogspanning (dubbelbestemming) 

In het plangebied komt een ondergrondse hoogspanningsleiding voor. Deze planologisch relevante 

leiding is op de verbeelding weergegeven. In het bestemmingsplan zijn regels opgenomen die het 

samenvallende gebruik van de gronden en bouwwerken regelt. Bouwen ten behoeve van 

samenvallende bestemmingen is uitsluitend toegestaan na afwijking door het bevoegd gezag, waarbij, 

teneinde de leiding veilig te stellen, een zorgvuldige afweging van belangen dient plaats te vinden. 

 

Waarde - Archeologie 1 en 3 

Ter bescherming van de archeologische waarden die mogelijk in het gebied voorkomen is voorzien in 

een dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 1 en 3'. Voor deze gronden geldt dat bouwen en een 

aantal genoemde werken en werkzaamheden, waarbij archeologische waarden in het geding kunnen 

zijn, slechts mogelijk zijn na voorafgaande toetsing door het bevoegd gezag aan de archeologische 

waarden. 

 

Waterstaat - Waterstaatkundige functie (dubbelbestemming) 

In het bestemmingsplan wordt rekening gehouden met de belangen van de waterstaatkundige functie 

van bepaalde watergangen. Deze functie is vooropgesteld ten opzichte van de op deze gronden 

samenvallende functies. 
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1. Inleiding 

De gemeente Ridderkerk heeft het voornemen de kruising Rotterdamseweg - Rijnsingel te re-
construeren. De reconstructie betreft hoofdzakelijk het aanleggen van een extra strook voor het 
afstaande verkeer van de Rijnsingel naar de Rotterdamseweg in oostelijke richting, wat de 
doorstroming van het verkeer moet bevorderen.  
 
Daarnaast wordt de Kievitsweg, ten oosten van de Rijnsingel, verlegd. De Kievitsweg sluit nu 
direct aan op de Rijnsingel, maar wordt in de toekomst aangesloten op de Spuistraat.  
 
Geluidhinder 
De voorgenomen reconstructie van de kruising moet worden getoetst aan de grenswaarden voor 
een reconstructie van de Wet geluidhinder (Wgh). In dit onderzoek wordt beoordeeld of ook in de 
zin van de Wgh sprake is van een reconstructie. Voor zover dat aan de orde is worden maatrege-
len beoordeeld die de toename van de geluidsbelasting reduceren. 
 
Door de gemeente Ridderkerk is aangegeven dat op de verlegde Kievitsweg een snelheidsregime 
gaat gelden van 30 km/uur. Voor dergelijke wegen is de Wgh niet van toepassing en is een on-
derzoek niet benodigd. In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt de verlegging wel 
meegenomen in dit onderzoek.  
 
Luchtkwaliteit 
Het onderzoek naar luchtkwaliteit wordt uitgevoerd op grond van hoofdstuk 5, titel 5.2 ‘Luchtkwali-
teitseisen’ van de Wet milieubeheer. De titel 5.2 ‘Luchtkwaliteitseisen’ is beter bekend als de Wet 
luchtkwaliteit. In dit onderzoek wordt nagegaan of aan de normen uit de Wet luchtkwaliteit wordt 
voldaan. 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten, berekeningsresultaten en conclusies met betrekking tot 
de aspect wegverkeerslawaai behandeld. Het onderzoek voor het aspect luchtkwaliteit wordt in 
hoofdstuk 3 beschreven.  
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2. Geluidhinder 

2.1. Wettelijk kader 

Op grond van hoofdstuk VI ‘Zones langs wegen’ Wgh is een akoestisch onderzoek uitgevoerd 
naar wegverkeerslawaai van de Rotterdamseweg, de Rijnsingel en de Kievitsweg. 
 
Onderzoekszone  
Behalve langs 30 km/uur-wegen en woonerven bevindt zich overeenkomstig artikel 74 Wgh aan 
weerszijden van een weg een zone waarbinnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd. 
De zonebreedte is afhankelijk van het aantal rijstroken en van de aard van de omgeving (stedelijk 
of buitenstedelijk gebied). 
 
De definities van stedelijk en buitenstedelijk gebied zijn opgenomen in artikel 1 Wgh. Deze defi-
nities luiden: 
- stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom (bepaald door komgrensborden) met 

uitzondering van het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg; 
- buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de be-

bouwde kom dat is gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. 
 
Gelet op het voorgaande is er langs de Rotterdamseweg een zone aanwezig van 400 m (2x2 
rijstroken, buitenstedelijk gebied). Langs de Rijnsingel en de Kievitsweg is een zone aanwezig van 
200 meter (2x1 rijstrook, stedelijk gebied). Deze zone wordt gemeten vanaf de buitenste begren-
zing van de buitenste rijstrook. 
 
Door de gemeente Ridderkerk is aangegeven dat de rijsnelheid op de Kievitsweg, voor het te 
verleggen gedeelte wordt verlaagd naar 30 km/uur (tot aan de watergang ten oosten van het ap-
partementengebouw aan de Spuistraat). Daardoor is langs dit gedeelte geen zone aanwezig en is 
onderzoek vanuit de Wgh niet benodigd. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is dit-
wegdeel wel meegenomen in dit onderzoek.   
 
Normstelling reconstructie  
Door de aanpassing van de kruising Rotterdamseweg/Rijnsingel en de verlegging van de Kievits-
weg (ten oosten van de Rijnsingel) is er sprake van een reconstructie, waardoor het valt onder 
afdeling 4 ‘Reconstructies’ van de Wgh. 
 
In artikel 1 van de Wgh is de volgende definitie voor de reconstructie van een weg opgenomen: 
Een of meer wijzigingen op of aan een aanwezige weg ten gevolge waarvan uit akoestisch onder-
zoek vanwege de weg in het toekomstig maatgevende jaar zonder het treffen van maatregelen 
met 2 dB of meer wordt verhoogd.  
 
Of sprake is van een reconstructie moet de toekomstige geluidsbelasting van een gewijzigde weg 
getoetst worden aan de laagste van de volgende twee waarden (artikel 100 Wgh): 
- De heersende waarde, waarbij een geluidsbelasting tot en met 48 dB (voorkeursgrenswaar-

de) in elk geval toelaatbaar is.  
- De eerder vastgestelde hogere grenswaarde. De gemeente Ridderkerk heeft aangegeven 

dat er geen hogere waarden zijn vastgesteld in de omgeving van de aan te passen kruising. 
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Verder is van belang dat de hoogste toelaatbare waarde niet de voorkeurswaarde van 48 dB is, 
maar voor deze situatie de heersende waarde. Dit betekent dat in het kader van deze reconstruc-
tie geen hogere waarde hoeft te worden vastgesteld indien de geluidsbelasting door het treffen 
van geluidsbeperkende maatregelen wordt teruggebracht tot de heersende waarde. 
 
Ten slotte is van belang dat de toetsing van de reconstructie van een weg alleen betrekking heeft 
op het weggedeelte waar een (fysieke) wijziging van de weg plaatsvindt. De wettelijke verplichting 
tot het treffen van maatregelen heeft daarom alleen betrekking op de langs het te wijzigen wegvak 
gelegen geluidsgevoelige bestemmingen. 
 
Wel dient het akoestisch onderzoek eveneens betrekking te hebben op andere wegen of de niet 
te reconstrueren gedeelten van de betrokken weg indien redelijkerwijs kan worden aangenomen 
dat de reconstructie van een weg leidt tot een toename van de geluidsbelasting van afgerond        
2 dB (≥ 1,50 dB) of meer vanwege andere wegen dan de te reconstrueren weg of – als een weg 
gedeelte wordt gereconstrueerd – vanwege de niet te reconstrueren gedeelten daarvan (artikel 
99, lid 2 Wgh). De geluidsgevoelige bestemmingen die gelegen zijn langs andere wegen of de 
niet te reconstrueren gedeelten van de betrokken weg worden in het onderzoek behandeld als 
gevolgen elders. 
 
Reductie geluidsbelastingen 
Op grond van de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal 
afnemen, mogen de berekende geluidsbelastingen op de gevels worden gereduceerd. De toege-
stane reductie is 2 dB voor wegen met een rijsnelheid van 70 km/uur en hoger en 5 dB voor we-
gen met een rijsnelheid lager dan 70 km/uur. Voor het gedeelte van de Rottedamseweg waar de 
wettelijke snelheid 80 km/uur bedraagt geldt en reductie van 2 dB. Voor alle overige wegvakken 
bedraagt de reductie 5 dB. 
 

Binnenwaarden 
Indien een hogere grenswaarde wordt vastgesteld, dienen met betrekking tot de geluidwering van 
de gevels zodanige maatregelen te worden getroffen zodat de geluidsbelasting binnen de woning 
bij gesloten ramen ten hoogste 33 dB bedraagt (artikel 111b lid 2 Wgh). Bij de bepaling van de 
geluidsbelasting binnen de geluidsgevoelige ruimten dient te worden uitgegaan van de geluidsbe-
lasting ten gevolge van alle wegen samen.  
 

2.2. Uitgangspunten geluidsberekeningen 

Hierna worden de uitgangspunten voor de wegverkeersberekeningen beschreven. Het gaat om 
de gehanteerde wegverkeersgegevens en de gebruikte berekeningsmethode.  
 
2.2.1. Wegverkeersgegevens 

De gehanteerde verkeersgegevens zijn gebaseerd op de opgenomen verkeersgegevens in de 
NSL-monitoringstool 2012. In die tool zijn de verkeersgegevens overgenomen voor de jaren 
2010 en 2020. In het reconstructieonderzoek dienen de jaren 2014. Voor dit onderzoek moet 
het jaar voor van reconstructie (2014) te worden vergeleken met het tiende jaar na reconstructie 
(2024). De verkeersgegevens voor de rekenjaren zijn bepaald door lineaire inter- en extrapola-
tie tussen de jaren 2010 en 2020.  
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De gehanteerde verkeersgegevens zijn door de gemeente Ridderkerk akkoord bevonden voor 
dit onderzoek naar de reconstructie van de kruising Rotterdamseweg - Rijnsingel en de verleg-
ging van de Kievitsweg. In bijlage 1 is een overzicht gegeven van de gehanteerde wegver-
keersgegevens.  
 
2.2.2. Berekeningsmethode 

Voor de bepaling van de geluidsbelasting door het wegverkeer zijn berekeningen uitgevoerd 
met Standaardrekenmethode II overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In 
het rekenmodel zijn de geluidsbronnen (weg), bodemgebieden (akoestisch hard/zacht), objec-
ten (gebouwen enz.), hoogtelijnen en waarneempunten ingevoerd. Voor dit onderzoek is ge-
bruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu, versie 2.21.  
 
De ontwikkelde rekenmodellen voor de huidige en toekomstige situatie van de reconstructie zijn 
opgenomen in de bijlage 2 ‘Overzicht rekenmodellen reconstructie huidige en toekomstige situ-
atie’.   
 
Bodemgebieden 
In het rekenmodel kan worden gekozen de akoestisch harde of akoestisch zachte gebieden te 
modelleren. In dit rekenmodel is ervoor gekozen de akoestisch harde gebieden te modelleren. Dit 
betekent dat bijvoorbeeld de wegen en watergangen zijn opgenomen in het rekenmodel. Alle 
overige niet in het model gedefinieerde gebieden zijn akoestisch zacht (absorberend).  
 
Objecten 
De objecten betreffen met name de bestaande gebouwen die in het rekenmodel zijn betrokken. 
Het betreft de gebouwen in het onderzoeksgebied. Gebouwen aan de overzijde van de weg lei-
den tot reflectie waardoor de geluidsbelasting op de locatie toeneemt. 
 
Hoogtelijnen 
Het hoogteverloop van het maaiveld binnen het aandachtsgebied van het rekenmodel kan in de 
berekening worden betrokken door het invoeren van zogenoemde hoogtelijnen. Aangezien in het 
aandachtsgebied geen relevante hoogteverschillen aanwezig zijn, zijn er geen hoogtelijnen ge-
modelleerd.  
 
Rijlijnen 
De verkeersgegevens, zoals opgenomen in bijlage 1, op de onderzochte wegen worden gemodel-
leerd door rijlijnen.  
 
Waarneempunten 
De beoordelingshoogte ter plaatse van de waarneempunten bij de bestaande woningen zijn 
bepaald op basis van de bouwhoogten van de woningen. Daarbij is rekening gehouden met een 
hoogte per bouwlaag van 3 meter. De beoordelingshoogte bevindt zich 1,5 meter boven de 
verdiepingsvloer.  
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Berekeningswijze wegverkeerslawaai 
Bij toetsing aan de grenswaarden van wegverkeer wordt in de Wgh gewerkt met een gemiddel-
de etmaalwaarde van het geluidsniveau (Lden) over alle perioden, te weten de dagperiode (van 
07.00 tot 19.00 uur), de avondperiode (van 19.00 tot 23.00 uur) en de nachtperiode (van 23.00 
tot 07.00 uur) van een jaar.  
 

2.3. Berekeningsresultaten 

In bijlage 3 zijn de resultaten van de reconstructie van de Rotterdamseweg/Rijnsingel en de 
verlegging van de Kievitsweg opgenomen. In de volgende afbeelding is weergegeven welke 
woningen in de zone zijn gelegen van de Rotterdamseweg en/of de Rijnsingel.  

2.3.1. Reconstructie Rottedamseweg/Rijnsingel 

Uit de berekeningen blijkt dat door het verkeer op de Rotterdamseweg de geluidsbelasting met 
maximaal 0,2 dB toeneemt. Het geluidstoename als gevolg van het verkeer op de Rijnsingel 
neemt eveneens met maximaal 0,2 dB toe.  
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Omdat de geluidstoenamen niet hoger zijn dan (afgerond) 2 dB, is er geen sprake van een re-
constructiesituatie in de zin van de Wgh. Het doorlopen van een hogere waarde procedure is 
dan ook niet aan de orde.  
 
2.3.2. Verlegging Kievitsweg 

Op het verlegde gedeelte van de Kievitsweg gaat een wettelijke rijsnelheid gelden van 
30 km/uur. Daardoor is de Wgh niet van toepassing. In het kader van een goede ruimtelijke 
ordening zijn de cumulatieve geluidsbelastingen berekend ter plaatse van de bestaande wonin-
gen langs de verlegde Kievitsweg.  
 
De etmaalintensiteit op de Kievitsweg (gedeelte ten oosten van de Rijnsingel) is veel lager dan 
de etmaalintensiteiten op de Rotterdamseweg en de Rijnsingel.  De geluidservaring ter plaatse 
van de bestaande woningen wordt zodoende vooral bepaald door het verkeer op de Rotter-
damseweg en de Rijnsingel. Om die reden is de cumulatieve geluidsbelastingen berekend.  
 
Om een oordeel te kunnen geven van de cumulatieve geluidstoename wordt de toegestane 
geluidstoename voor een reconstructie als uitgangspunt gebruikt. Uit de berekening blijkt dat de 
cumulatieve geluidsbelasting toeneemt met maximaal 0,6 dB ter plaatse van de bestaande wo-
ningen door de verlegging van de Kievitsweg. Dit betekent dat voor de verlegging van de Kie-
vitsweg eveneens geen sprake is van een reconstructie in de zin van de Wgh. 
  

2.4. Conclusies 

De gemeente Ridderkerk heeft het voornemen om de kruising Rotterdamseweg/Rijnsingel aan 
te passen. Tevens is het de bedoeling om de Kievitsweg (gedeelte ten oosten van de Rijnsin-
gel) te verleggen en te laten aansluiten op de Spuistraat in plaats van op de Rijnsingel. Daarbij 
wordt het gedeelte van de Spuistraat tot aan de watergang de wettelijke rijsnelheid verlaagd tot 
30 km/uur.  
 
Met dit onderzoek is berekend of deze wijzigingen leiden tot een reconstructiesituatie in de zin 
van de Wgh. Het verkeer op de Rotterdamseweg en de Rijnsingel leveren, door de aanpassing 
van de kruising, geen geluidstoename op die meer is dan (afgerond) 2 dB. Daardoor is de aan-
passing geen reconstructie in de zin van de Wgh en is het doorlopen van een hogere waarde 
procedure niet aan de orde.  
 
De Wgh is niet van toepassing voor de verlegging van de Kievitsweg vanwege de snelheidsver-
laging. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de geluidstoename cumulatief bere-
kend ter plaatse van de bestaande woningen in de nabijheid van de verlegde Kievitsweg. Uit de 
berekeningen blijkt dat het cumulatieve geluidsniveau met maximaal 0,6 dB toeneemt.  
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3. Luchtkwaliteit 

3.1. Wettelijk kader 

De kern van de Wet luchtkwaliteit is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). Het NSL is een bundeling maatregelen op regionaal, nationaal en internationaal niveau 
die de luchtkwaliteit verbeteren en waarin alle ruimtelijke ontwikkelingen/projecten zijn opgeno-
men die de luchtkwaliteit in belangrijke mate verslechteren.  
 
Het doel van de NSL is om overal in Nederland te voldoen aan de Europese normen voor de 
luchtverontreinigende stoffen. Voor wegverkeer zijn stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) de 
belangrijkste stoffen. De in de Wet luchtkwaliteit gestelde grenswaarden voor NO2 en PM10 zijn:  
 
Stoffen Grenswaarden 
NO2  jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m3 
PM10  jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m3  
 24 uurgemiddelde grenswaarde van 50 µg/m3 en mag maximaal 35 dagen per jaar 

worden bereikt 
 
Met het van kracht worden van het NSL zijn de tijdstippen waarop moet worden voldaan aan de 
jaargemiddelde grenswaarden NO2 en PM10 aangepast. Voor PM10 is dat 11 juni 2011 en 
1 januari 2015 voor NO2.  
 
Naast de introductie van het NSL is het begrip ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdragen een 
belangrijk onderdeel van de Wet luchtkwaliteit. Een project draagt NIBM bij aan de verslechte-
ring van de luchtkwaliteit als de NO2 en PM10 jaargemiddelde concentraties niet meer toeneemt 
dan 1,2 µg/m3. In dat geval is de ontwikkeling als NIBM te beschouwen. 
 
Een ruimtelijke ontwikkeling vindt volgens de Wet luchtkwaliteit doorgang als ten minste aan 
één van de volgende voorwaarden is voldaan: 
- de ontwikkeling is opgenomen in het NSL; 
- de ontwikkeling aangemerkt wordt als een NIBM-project; 
- de gestelde grenswaarden in bijlage 2 van de Wet luchtkwaliteit niet worden overschreden; 
- projectsaldering kan worden toegepast. 
 
Voor zover de ruimtelijke ontwikkeling is opgenomen in het NSL of de ontwikkeling kan worden 
aangemerkt als NIBM-project is toetsing aan de normen van de Wet luchtkwaliteit niet nodig. 
 

3.2. Beoordeling luchtkwaliteit  

In de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’ zijn voor verschillende 
functiecategorieën cijfermatige kwantificaties opgenomen, waarbij ontwikkelingen als NIBM wor-
den beschouwd. Deze locaties zijn landbouwinrichtingen, spoorwegemplacementen, kantoorlo-
caties, woningbouwlocaties, combinatielocatie van woningbouw en kantoren. 
 
Een reconstructie van een kruising van bestaande wegen past niet binnen één van de genoem-
de functiecategorieën. Omdat de voorgenomen ontwikkeling niet op voorhand als NIBM is te 
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beschouwen en niet is opgenomen in het NSL is het noodzakelijk een onderzoek uit te voeren 
naar luchtkwaliteit om aan te tonen of aan de grenswaarden van de Wet luchtkwaliteit wordt vol-
daan.  
 

3.3. Berekening luchtkwaliteit 

In het onderzoek naar luchtkwaliteit is de luchtkwaliteit bepaald voor de rekenjaren 2014, 2015 en 
2024.  
 
Verkeersgegevens 
De gehanteerde wegverkeersgegevens in bijlage 1 zijn ook gebruikt voor het onderzoek naar 
de luchtkwaliteit. In dit luchtkwaliteitonderzoek zijn voor alle rekenjaren de wegverkeersgege-
vens voor het prognosejaar 2025 gebruikt. Door de wegverkeersgegevens voor de jaren 2014 
en 2024 zijn voor die rekenjaren gebruikt. Voor het rekenjaar 2015 zijn de verkeersgegevens 
voor het jaar 2024 gebruikt. Voor dat jaar is er sprake van een overschatting van de concentra-
ties.  
 
Berekeningsmethoden 
Omdat voor de rekenmethode geen overgangsregeling geldt, mogen de berekeningen worden 
uitgevoerd met de meest actuele rekenmethode met bijbehorende achtergrondconcentraties en 
emissies.  
 
Om de luchtkwaliteit te bepalen is een drietal Standaardrekenmethodes (SRM) ontwikkeld. De-
ze rekenmethodes zijn vastgelegd in de ‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007’ (Rbl 2007). 
Langs wegen wordt de luchtkwaliteit bepaald met SRM 1 en SRM 2. Het toepassingsbereik 
voor SRM 1 zijn de wegen in stedelijk gebied. SRM 2 wordt gebruikt voor wegen in het buiten-
stedelijk gebied. SRM 3 is ontwikkeld voor het bepalen van de luchtkwaliteit voor (industriële) 
puntbronnen. 
 
Het gehanteerde rekenmodel voor de luchtkwaliteitsberekeningen is STACKS. Het rekenmodel 
STACKS is door VROM goedgekeurd voor het bepalen van de luchtkwaliteit langs zowel stede-
lijke als buitenstedelijke wegen als voor puntbronnen. Het luchtkwaliteitsonderzoek is uitge-
voerd met het rekenmodel STACKS. Het rekenmodel STACKS maakt onderdeel uit van Geomi-
lieu, versie 2.21. In bijlage 4 ‘Overzicht rekenmodel luchtkwaliteit en rekenresultaten’ is een 
overzicht van het opgestelde rekenmodel weergegeven. In verband met de omvang van de in 
het rekenmodel opgenomen items is er voor gekozen om de invoergegevens niet op te nemen 
in de bijlage bij deze rapportage. Op verzoek kan door belanghebbenden kosteloos een kopie 
van het rekenmodel worden opgevraagd. 
 
Beoordelingslocaties 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Rbl 2007. In artikel 70, lid 1 onder b van het Rbl 2007 
staat vermeld dat de concentraties NO2 en PM10 op maximaal 10 m uit de rand van de weg 
wordt bepaald. Indien er bebouwing dichter dan 10 m uit de rand van de weg is gelegen, dan 
wordt de luchtkwaliteit bepaald op die afstand. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd conform de Rbl 2007. In artikel 70, lid 1 onder b van die regeling 
staat vermeld dat de concentraties NO2 en PM10 op maximaal 10 m uit de rand van de weg 
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wordt bepaald. Indien er bebouwing dichter dan 10 m uit de rand van de weg is gelegen, dan 
wordt de luchtkwaliteit bepaald op die afstand. Langs de onderzochte wegen is binnen de 10 m 
uit de rand van de weg geen bebouwing gelegen.  
 
Wegtype 
Gelet op het wegprofiel van de onderzochte wegen is in de berekening uitgegaan van het weg-
type ‘normaal’. 
 
Dubbeltellingcorrectie 
Om de luchtkwaliteit langs wegen te berekenen wordt de bijdrage van verontreinigende stoffen 
door het verkeer op deze wegen opgeteld bij de bijdrage van deze stoffen door specifieke bron-
nen in de directe omgeving en overige bronnen op grotere afstand, bijvoorbeeld snelwegen, 
industrie en landbouw. De bronnen in de directe omgeving en op grotere afstand vormen de 
achtergrondconcentratie. Deze achtergrondconcentratie wordt jaarlijks door het Planbureau 
voor de Leefomgeving bepaald (de zogenaamde grootschalige concentratiegegevens (GCN)). 
De achtergrondconcentraties worden weergegeven op vlakken van 1 x 1 km2. Omdat in deze 
achtergrondconcentraties ook de grootschalige bijdrage van wegverkeer is meegenomen en in 
het luchtonderzoek deze wegen ook worden doorgerekend vindt in bepaalde mate dubbeltelling 
plaats. 
 
Over het algemeen is deze dubbeltelling van wegen verwaarloosbaar met uitzondering van de 
bijdrage van snelwegen aan de grootschalige NO2 en PM10 achtergrondconcentraties voor toe-
komstige jaren. In de berekeningen is geen rekening gehouden met de dubbeltellingcorrectie. 
 
Fractie stagnatie 
Voor alle wegen is ervan uitgegaan dat er geen stagnatie optreedt. Daardoor is de stagnatiefac-
tor van 0% gehanteerd.  
 
Correctie voor zeezout 
In paragraaf 3.6 van de Rbl 2007 is vastgelegd dat het aandeel van PM10 dat zich van nature in 
de lucht bevindt en niet schadelijk is voor de volksgezondheid buiten beschouwing mag worden 
gelaten. Het gaat in Nederland voornamelijk om zeezout. De correctie voor zeezout is sinds 21 
november 2012 aangepast. 
 
De correctie voor zeezout mag als volgt worden gecorrigeerd: 
- een plaatsafhankelijke correctie voor de jaargemiddelde concentratie van 2 µg/m3 voor de 

gemeente Ridderkerk; 
- per provincie geldt een correctie op het aantal overschrijdingsdagen van de 24 uurgemiddel-

de concentratie, welke voor de provincie Zuid-Holland 4 dagen bedraagt. 
 
Ruwheidslengte 
De ruwheidslengte wordt jaarlijks vastgesteld door het KNMI. De ruwheidslengte heeft waarden 
die in het model kunnen worden gevarieerd van 0 tot 1. Een ruwheidslengte van 0 betekent een 
zeer glad oppervlak waarbij een vrijwel ongehinderde verspreiding van de luchtverontreinigende 
stoffen kan plaatsvinden. In een gebied met een ruwheidslengte van 1 komt relatief veel be-
bouwing/bomen voor. Door deze bebouwing/bomen treedt extra turbulentie op waardoor een 
betere verdunning plaatsvindt.  
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In Geomilieu kan de ruwheidslengte automatisch worden gegenereerd voor alle locaties in Ne-
derland.  
 
Rekenperiode meteorologie 
Voor de meteorologische gegevens is uitgegaan van de periode van 1995 tot 2004. Voor het 
berekenen van de luchtkwaliteit is het, sinds maart 2009, verplicht met deze meteorologische 
periode te rekenen. 
 
Berekeningsresultaten  

Een volledig overzicht van de berekeningsresultaten voor de jaren 2014, 2015 en 2024 is opge-
nomen in bijlage 4. In de hierna weergegeven tabel zijn de maximaal berekende concentraties 
NO2 en PM10 per jaar samengevat. Op de resultaten voor PM10 is reeds rekening gehouden met 
de zeezoutcorrectie.  
 
Tabel 6: Maximale berekeningsresultaten luchtkwaliteit  

Bron Grens- 

waarden 

Onderzochte jaren 

 2014 2015 2024 

jaargemiddelde NO2  (µg/m3) 40 32 µg/m3 31 µg/m3 23 µg/m3 

jaargemiddelde PM10  (µg/m3) 40 23 µg/m3 23 µg/m3 21 µg/m3 

24 uurgemiddelde PM10  (dagen) 35 12 dagen 11 dagen 7 dagen  

 
Uit de berekeningen blijkt dat de jaargemiddelde concentraties NO2 en PM10 in alle rekenjaren 
de grenswaarden niet overschrijden. Tevens wordt het maximaal toegestaan aantal overschrij-
dingsdagen van de PM10 24 uurgemiddelde grenswaarde niet overschreden.  
 
Omdat de grenswaarden van de Wet luchtkwaliteit niet worden overschreden, levert het aspect 
luchtkwaliteit geen belemmering op voor de ontwikkelingsmogelijkheden in dit bestemmingsplan 
(artikel 5.16, lid 1 aanhef en onder a Wm). 
 

3.4. Conclusies 

In het onderzoek naar luchtkwaliteit is de concentratie luchtverontreinigende stoffen berekend. 
Daarbij is rekening gehouden met het wegverkeer op de wegen in en rondom het plangebied.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat de grenswaarden uit de Wet luchtkwaliteit voor de stoffen NO2 en 
PM10 niet worden overschreden. Het aspect luchtkwaliteit leidt daarom niet tot belemmering 
voor de ontwikkelingsmogelijkheden in dit bestemmingsplan.  
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Bijlage 1 
Overzicht wegverkeersgegevens 
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Bijlage 2 
Overzicht rekenmodellen reconstructie huidige en toekomstige situatie 







 

 



 

 

Bijlage 3 
Berekeningsresultaten reconstructie  



Tabel: Resultaten Rotterdamseweg (reconstructieberekeningen kruising Rotterdamseweg - Rijnsingel).
Adres Waarneem- Waarneem- Situatie voor Uitgangspunt Situatie na Toename Toename Reconstructie

punten hoogte reconstructie reconstuctie reconstructie geluidbelasting tov in de zin
(2014) (2024) 2025 tov 2015 uitgangspunt van de Wgh

[m] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [ja/nee]
Parallelweg 10 100 1,5 54,9 54,9 54,9 0,0 0 nee

4,5 56,6 56,6 56,6 0,0 0 nee
Kruisweg 2 101 1,5 56,8 56,8 56,8 0,0 0 nee

4,5 58,4 58,4 58,4 0,0 0 nee
Kievitsweg 130 102 1,5 59,2 59,2 59,4 0,2 0 nee

4,5 60,9 60,9 61,0 0,1 0 nee
Kievitsweg 134 103 1,5 58,1 58,1 58,3 0,2 0 nee

4,5 59,7 59,7 59,8 0,1 0 nee
Spuistraat 104 4,5 53,2 53,2 53,3 0,1 0 nee
(appartementen) 7,5 54,1 54,1 54,2 0,1 0 nee

10,5 55,0 55,0 55,0 0,1 0 nee
13,5 55,3 55,3 55,4 0,1 0 nee
16,5 55,5 55,5 55,6 0,1 0 nee
19,5 55,6 55,6 55,6 0,1 0 nee
22,5 55,6 55,6 55,7 0,1 0 nee
25,5 55,6 55,6 55,7 0,1 0 nee
28,5 55,6 55,6 55,7 0,1 0 nee

Rijnsingel 105 4,5 46,5 48,0 46,7 0,2 - -
(appartementen) 7,5 46,8 48,0 46,9 0,2 - -

10,5 47,1 48,0 47,3 0,2 - -
13,5 47,5 48,0 47,7 0,2 - -
16,5 47,9 48,0 48,1 0,2 0 nee
19,5 48,3 48,3 48,5 0,2 0 nee
22,5 48,4 48,4 48,6 0,2 0 nee
25,5 48,5 48,5 48,7 0,2 0 nee
28,5 48,6 48,6 48,8 0,2 0 nee

106 4,5 48,4 48,4 48,5 0,1 0 nee
7,5 48,1 48,1 48,2 0,1 0 nee
10,5 47,1 48,0 47,2 0,2 - -
13,5 47,5 48,0 47,6 0,2 - -
16,5 47,9 48,0 48,1 0,2 0 nee
19,5 48,3 48,3 48,4 0,2 0 nee
22,5 48,4 48,4 48,6 0,2 0 nee
25,5 48,5 48,5 48,7 0,2 0 nee
28,5 48,5 48,5 48,6 0,2 0 nee

Reggestraat 107 4,5 50,8 50,8 50,8 0,0 0 nee
(appartementen) 7,5 51,2 51,2 51,2 0,0 0 nee

10,5 50,4 50,4 50,5 0,0 0 nee
13,5 50,8 50,8 50,8 0,0 0 nee
16,5 51,1 51,1 51,2 0,0 0 nee
19,5 51,4 51,4 51,4 0,0 0 nee
22,5 51,6 51,6 51,6 0,0 0 nee
25,5 51,7 51,7 51,8 0,0 0 nee
28,5 51,8 51,8 51,9 0,0 0 nee
31,5 51,9 51,9 51,9 0,0 0 nee
34,5 51,9 51,9 52,0 0,0 0 nee
37,5 52,0 52,0 52,0 0,1 0 nee

108 4,5 49,6 49,6 49,6 0,0 0 nee
7,5 50,3 50,3 50,3 0,0 0 nee
10,5 50,2 50,2 50,3 0,1 0 nee
13,5 50,6 50,6 50,6 0,0 0 nee
16,5 50,9 50,9 51,0 0,0 0 nee
19,5 51,2 51,2 51,2 0,0 0 nee
22,5 51,4 51,4 51,4 0,0 0 nee
25,5 51,5 51,5 51,6 0,0 0 nee
28,5 51,6 51,6 51,7 0,0 0 nee
31,5 51,7 51,7 51,7 0,0 0 nee
34,5 51,7 51,7 51,8 0,0 0 nee
37,5 51,8 51,8 51,8 0,0 0 nee

Gouwestraat 63 109 1,5 47,8 48,0 47,8 -0,1 - -
4,5 48,9 48,9 48,8 0,0 0 nee

Kievitsweg 149 110 1,5 50,9 50,9 50,9 0,0 0 nee
4,5 51,8 51,8 51,8 0,0 0 nee

De resultaten zijn gereduceerd overeenkomstig artikel 110g Wgh.





Tabel: Resultaten Rijnsingel (reconstructieberekeningen kruising Rotterdamseweg - Rijnsingel).
Adres Waarneem- Waarneem- Situatie voor Uitgangspunt Situatie na Toename Toename Reconstructie

punten hoogte reconstructie reconstuctie reconstructie geluidbelasting tov in de zin
(2014) (2024) 2025 tov 2015 uitgangspunt van de Wgh

[m] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [ja/nee]
Kievitsweg 149 200 1,5 45,4 48,0 45,5 0,0 - -

4,5 46,4 48,0 46,4 0,0 - -
Spuistraat 201 4,5 47,8 48,0 48,0 0,2 0 nee
(appartementen) 7,5 48,7 48,7 48,9 0,2 0 nee

10,5 49,4 49,4 49,6 0,2 0 nee
13,5 49,6 49,6 49,8 0,2 0 nee
16,5 49,7 49,7 49,9 0,2 0 nee
19,5 49,7 49,7 49,9 0,2 0 nee
22,5 49,7 49,7 49,9 0,2 0 nee
25,5 49,7 49,7 49,9 0,2 0 nee
28,5 49,6 49,6 49,8 0,2 0 nee

Kievitsweg 134 202 1,5 42,2 48,0 42,1 -0,1 - -
4,5 42,8 48,0 42,6 -0,1 - -

De resultaten zijn gereduceerd overeenkomstig artikel 110g Wgh.





Tabel: Cumulatieve resultaten (goede RO).
Adres Waarneem- Waarneem- Situatie voor Situatie na Toename 

punten hoogte reconstructie reconstructie geluidbelasting
(2014) (2024) 2025 tov 2015

[m] [dB] [dB] [dB]
Rijnsingel 300 4,5 55,0 55,2 0,2
(appartementen) 7,5 55,5 55,7 0,2

10,5 55,4 55,6 0,2
13,5 55,5 55,7 0,2
16,5 55,6 55,8 0,2
19,5 55,5 55,7 0,2
22,5 55,5 55,6 0,2
25,5 55,4 55,6 0,2
28,5 55,3 55,5 0,2

301 4,5 49,5 50,1 0,6
7,5 50,2 50,8 0,6

10,5 50,8 51,4 0,5
13,5 51,3 51,8 0,5
16,5 51,6 52,1 0,5
19,5 51,8 52,3 0,5
22,5 51,8 52,3 0,4
25,5 51,9 52,3 0,4
28,5 51,9 52,3 0,4

Spuistraat 302 4,5 49,4 49,8 0,4
(appartementen) 7,5 50,1 50,4 0,4

10,5 50,7 51,1 0,4
13,5 51,0 51,4 0,4
16,5 51,2 51,5 0,4
19,5 51,3 51,6 0,4
22,5 51,3 51,7 0,3
25,5 51,3 51,7 0,4
28,5 51,3 51,7 0,3

303 4,5 51,0 51,3 0,3
7,5 51,7 52,0 0,3

10,5 52,2 52,5 0,3
13,5 52,5 52,7 0,3
16,5 52,5 52,8 0,3
19,5 52,6 52,9 0,3
22,5 52,6 52,9 0,3
25,5 52,6 52,9 0,3
28,5 52,6 52,8 0,3

304 4,5 54,0 54,2 0,1
7,5 54,9 55,0 0,1

10,5 55,7 55,8 0,1
13,5 56,0 56,1 0,1
16,5 56,2 56,3 0,1
19,5 56,2 56,3 0,1
22,5 56,2 56,3 0,1
25,5 56,2 56,3 0,1
28,5 56,2 56,3 0,1

Kievitsweg 134 305 1,5 58,4 58,6 0,2
4,5 59,9 60,1 0,2

De resultaten zijn gereduceerd overeenkomstig artikel 110g Wgh.





 

 

 



 

 

Bijlage 4 
Overzicht rekenmodellen luchtkwaliteit en rekenresultaten 







Tabel: Overzicht berekeningsresultaten luchtkwaliteit.
Waar- rekenjaar 2012 rekenjaar 2015 rekenjaar 2023
neem- NO2 NO2 NO2 

punt jaargem. jaargem. 24 uurgem. jaargem. jaargem. 24 uurgem. jaargem. jaargem. 24 uurgem. 
[µg/m3] [µg/m3]  [dagen] [µg/m3] [µg/m3]  [dagen] [µg/m3] [µg/m3]  [dagen]

Waarneempunten langs de Rotterdamseweg
10 29,47 22,86 11 28,85 22,47 10 21,89 20,67 7
11 29,68 22,82 11 29,07 22,43 10 22,01 20,64 7
12 29,48 22,84 11 28,89 22,46 10 21,9 20,66 7
13 29,23 22,76 11 28,61 22,37 10 21,74 20,59 7
14 31,55 23,12 12 30,82 22,72 11 22,99 20,88 7
15 31,79 23,09 11 31 22,67 11 23,12 20,84 7
16 32,03 23,17 11 31,23 22,75 11 23,23 20,91 7
17 31,37 23,05 11 30,57 22,63 11 22,88 20,81 7

Waarneempunten langs de Rijnsingel
18 29,91 22,91 12 29,47 22,54 10 22,23 20,73 7
19 31,1 23,03 11 30,64 22,66 11 22,89 20,83 7
20 29,98 22,93 12 29,39 22,55 10 22,19 20,74 7
21 30,72 22,97 11 30,12 22,58 10 22,6 20,77 7
22 29,46 22,84 12 28,75 22,44 10 21,83 20,65 7
23 30,17 22,88 11 29,45 22,48 10 22,22 20,68 7

Waarneempunten langs de Kievitsweg
24 28,41 22,64 11 28,33 22,31 10 21,57 20,54 7
25 28,52 22,66 11 28,33 22,32 10 21,57 20,54 7
26 29,37 22,78 11 28,76 22,39 10 21,81 20,6 7
27 29,81 22,85 11 29,2 22,45 10 22,06 20,66 7
28 28,73 22,69 11 28,23 22,32 10 21,52 20,54 7
29 29,18 22,75 11 28,65 22,37 10 21,75 20,59 7
30 29,23 22,77 11 28,59 22,37 10 21,71 20,59 7
31 30,11 22,9 11 29,42 22,5 10 22,18 20,69 7
32 29,88 22,85 11 29,15 22,45 10 22,03 20,65 7
33 31,93 23,16 11 31,14 22,74 11 23,18 20,9 7

PM10 PM10 PM10
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Flora en fauna quickscan NAM-terrein Rijnsingel te Ridderkerk 
 

Aanleiding 
 
De gemeente Ridderkerk is van plan de Rijnsingel en omgeving aan te passen ten behoeve van de 
doorstroming van het verkeer. Door deze veranderingen zal een deel van het projectgebied een 
andere bestemming krijgen. In het kader van deze bestemmingsplanwijziging is een deelgebied van 
het project onderzocht op de beschermde flora en fauna. Uit de quickscan moet blijken of 
vervolgonderzoek nodig is. Dit kan mogelijk leiden tot de aanvraag van een ontheffing op de Flora- en 
faunawet. 
 
Het deel van het projectgebied waar de flora en fauna quickscan is ligt bij de kruising van de 
Rijnsingel en de Kievitsweg (Figuur 1). In het noordelijke deel van het onderzoeksgebied ligt een 
voormalig NAM-terrein dat een nieuwe bestemming zal krijgen. De Kievitsweg zal noordelijker op de 
Rijnsingel gaan aantakken. Dit nieuwe wegdeel zal over het NAM-terrein worden aangelegd. 
 

 
Figuur 1. Het onderzoeksgebied bij de Rijnsingel is aangegeven met een rood kader. 

 

Methodiek 
 
Voor de flora en fauna quickscan is het projectgebied tweemaal bezocht. Aanvullend zijn openbare 
bronnen geraadpleegd voor gegevens over het voorkomen van beschermde natuurwaarden in de 
omgeving. 
Het eerste veldbezoek aan het onderzoeksterrein is gebracht op 21 augustus 2013. Om een betere 
indruk te krijgen van het gebiedsgebruik door vleermuizen is op 26 augustus nog een avondbezoek 
uitgevoerd. Het gebied is doorkuist met een batdetector (Petterson D240x) om de functionaliteit van 



Quickscan NAM-terrein Rijnsingel Ridderkerk 

 

Elzerman Ecologisch Advies  3 

het gebied voor vleermuizen te onderzoeken. Daarbij is op enkele strategische plekken gepost om te 
bepalen of de bomenrijen gebruikt worden als vaste vliegroutes. De weersomstandigheden waren 
tijdens beide inventarisaties voldoende geschikt om data te verzamelen (Tabel 1). 
 
Tabel 1. Weersgegevens tijdens de twee veldbezoeken aan het projectgebied bij de Rijnsingel. 

Datum Bewolkingsgraad Temperatuur Windkracht Windrichting 

21-08-2013 6/8 (sluier) 23 
o
C 1 Bft. Z 

26-08-2013 2/8 20 
o
C 0-1 Bft. NO 

 
Bij het verkennend onderzoek is gelet op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en 
dieren. De nadruk lag hierbij op soorten waarvoor op basis van art. 75 van de Flora- en faunawet een 
ontheffing nodig is en soorten waarvan de vaste rust- of verblijfplaats jaarrond beschermd is 
(Ministerie van LNV, 2009). Het betreffen zgn. Tabel 2 en 3-soorten die vallen onder de zwaarste 
beschermingsregimes (Ministerie van LNV, 2005). Wanneer de werkzaamheden deze soorten 
(mogelijk) treffen is een ontheffing verplicht. Voor soorten opgenomen in Tabel 1 geldt bij ruimtelijke 
ontwikkelingen een vrijstelling wanneer de Algemene Zorgplicht in acht wordt genomen. 
Naast het veldonderzoek zijn enkele verspreidingsatlassen van flora en fauna geraadpleegd voor 
beschermde soorten in de directe omgeving. Via de Natuurwaardenkaart van de gemeente (Elzerman, 
2013) is informatie verkregen over het voorkomen van jaarrond beschermde vaste rust- en 
verblijfplaatsen in het projectgebied. 
 

Resultaten 
 
Het onderzoeksgebied is beschreven aan de hand van de landschappelijke en ecologische 
kenmerken. Vervolgens zijn de aangetroffen en, indien van toepassing, de te verwachten soorten 
beschreven. Alle soortgroepen, waarvan bepaalde soorten een zwaarder beschermde status kennen, 
zijn onderzocht. 
 
Beschrijving onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied bestaat uit een voormalig terrein waar gaswinning plaatsvond en een 
groenstrook langs de Kievitsweg en Rijnsingel. Het voormalige NAM-terrein is inmiddels al enige jaren 
buiten gebruik. Hierdoor is het grotendeels begroeid geraakt met ruigtekruiden (Figuur 2). De bodem 
is bedekt met kiezelstenen, mossen en zand. Na het uit gebruik raken van de gaswinning zijn de 
opgeschoten struiken gesnoeid, getuige de vele jonge twijgen die in de westelijke helft van het terrein 
op de grond liggen. In de oostelijke helft zijn nog enkele zandige, open plekken. Het gehele terrein is 
omringd door een bomenrij van verschillende soorten loofbomen. Het terrein is afgesloten met een 
hek en ontoegankelijk voor bezoekers. 
 

 
Figuur 2. Overzicht van het voormalige NAM-terrein 
dat inmiddels geheel begroeid is. 

 
Figuur 3. De groenstrook ten zuiden van de Kievitsweg 
bestaat uit bomen en struiken. 
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Ten zuiden van het NAM-terrein ligt de Kievitsweg. Tussen de Kievitsweg en de Rotterdamseweg ligt 
een groenstrook met opgaande begroeiing (Figuur 3). Een sloot tussen het NAM-terrein en de 
Rijnsingel loopt via een duiker in zuidelijke richting onder de Kievits- en Rotterdamseweg door. 
 
 
Aangetroffen beschermde soorten 
 
Vaatplanten 
Het NAM-terrein is in de loop der tijd nagenoeg volledig begroeid geraakt met ruigtekruiden. Op veel 
plekken hadden jonge elzen Alnus spec. zich ontwikkeld. Tijdens het veldonderzoek zijn diverse 
algemeen voorkomende soorten zijn aangetroffen. Het meest in het oogspringend waren de 
Heelblaadjes Pulicaria dysenterica die in grote getale aanwezig waren. Ook brandnetels Urtica spec., 
Rode Klaver Trifolium pratense, Gewone Smeerwortel Symphytum officinale, Sint-Janskruid 
Hypericum perforatum en Jakobskruiskruid Senecio jacobaea waren veel aanwezig. Op de 
beschaduwde delen van het terrein groeiden Schijnaardbei Potentilla indica, Gewone Brunel Prunella 
vulgaris, Wolfspoot Lycopus europaeus en brandnetels. Bij de open plekken waar wat meer zand lag 
werden Gewoon Robertskruid Geranium robertianum, Groot Hoefblad Petasites hybridus en diverse 
grassen aangetroffen. 
De bomenrij rondom het terrein bestaat uit diverse loofbomen, waaronder Zwarte Els Alnus glutinosa, 
wilg Salix spec., Zoete Kers Prunus avium, Es Fraxinus excelsior, Spaanse Aak Acer campestre, 
Zomereik Quercus robur en Gewone Vlier Sambucus nigra. 
 
Aan de overzijde van de Kievitsweg ligt een groenstrook met sloot. De bladval van de bomen en 
struiken heeft gezorgd voor een voedselrijke situatie, waarbij brandnetels, Fluitenkruid Anthriscus 
sylvestris, braamstruweel en Klimop Hedera helix goed gedijen. Deze planten groeien met name aan 
de randen van het perceel. Er is weinig ondergroei tussen de bomen. De samenstelling van de bomen 
bestaat uit enkele Noorse Esdoorns Acer platanoides, Zoete Kers, twee Platanen Platanus hispanica 
en enkele Taxussen Taxus baccata. De sloot is dichtgegroeid met kroos. 
Er zijn geen beschermde soorten planten aangetroffen. 
 
Vogels 
Er zijn geen vaste rust- en verblijfplaatsen aangetroffen van vogels die jaarrond beschermd zijn. In 
twee grote wilgen aan de oostzijde van het NAM-terrein was een nest aanwezig. Waarschijnlijk zijn 
deze nesten gebouwd door een Ekster Pica pica of Zwarte Kraai Corvus corone. Ook ten zuiden van 
de Kievitsweg is een kraaiennest aangetroffen. In een Noorse Esdoorn ten zuiden van de Kievitsweg 
hing een nestkast voor een Kool- Parus major of Pimpelmees Cyanistes caeruleus. Het was niet 
duidelijk of de nestkast recentelijk gebruikt is. Er zijn geen spechtenholen gevonden, maar niet alle 
bomen waren even goed te onderzoeken. De aanwezigheid van een spechtennest kon ook niet 
geheel worden uitgesloten. 
Tijdens het veldonderzoek waren de Merel Turdus merula, Houtduif Columba palumbus, Tjiftjaf 
Phylloscopus collybita, Boomkruiper Certhia brachydactyla en Koolmees aanwezig in het 
projectgebied. Deze algemene zangvogels zouden allen tot broeden kunnen komen in de aanwezige 
begroeiing. 
 
Zoogdieren 
Het avondbezoek leverde enige activiteit van vleermuizen op in het projectgebied (Figuur 4). Tijdens 
de inventarisatie zijn enkele Gewone Dwergvleermuizen Pipistrellus pipistrellus en een Ruige 
Dwergvleermuis Pipistrellus nathusii waargenomen. Het projectgebied is vanaf zonsondergang 
onderzocht. Een kwartier na zonsondergang verscheen de eerste vleermuis. Deze Gewone 
Dwergvleermuis kwam tevoorschijn vanuit de flat (Spuistraat) of uit een verder oostelijk gelegen 
verblijfplaats. Niet veel later passeerde een tweede Gewone Dwergvleermuis langs de flat. De 
vleermuis vloog door in oostelijke richting. Mogelijk vormde dit een onderdeel van een jachtronde, 
want later op de avond werden op deze plek tenminste twee foeragerende Gewone 
Dwergvleermuizen waargenomen. 
De overige waarnemingen hebben allen betrekking op jagende vleermuizen. Ze hadden daarbij een 
sterke voorkeur voor donkere plekken. Ten oosten van het NAM-terrein foerageerden tenminste twee 
Gewone Dwergvleermuizen tussen op het grasveld verspreid staande bomen. Op deze plek houden 
de bomen de straatverlichting tegen waardoor een donker hoekje ontstaan is. Van een zelfde situatie 
was sprake onder enkele Platanen ten noorden van het NAM-terrein en de sloot langs de Rijnsingel. 
Boven het NAM-terrein zelf werd ook gejaagd op insecten. 



Quickscan NAM-terrein Rijnsingel Ridderkerk 

 

Elzerman Ecologisch Advies  5 

Op drie plekken betroffen het Gewone Dwergvleermuizen en in één geval een Ruige Dwergvleermuis. 
De laatstgenoemde soort is waarschijnlijk net gearriveerd vanuit Oost-Europa. De Ruige 
Dwergvleermuis trekt namelijk in het najaar naar West-Europa om hier te baltsen en de winter door te 
brengen. Gedurende het voorjaar vliegen ze weer terug naar Oost-Europa (Limpens et al., 1997). In 
tegenstelling tot de Gewone Dwergvleermuis, die jaarrond in Nederland aanwezig is. Bij geen van de 
vleermuizen werd baltsgedrag vastgesteld. 
Buiten de vleermuizen kan het projectgebied onderdak bieden aan enkele andere soorten, zoals de 
Egel Erinaceus europeus, Gewone Bosspitsmuis Sorex araneus en Konijn Oryctolagus cuniculus, die 
vermeld staan in Tabel 1 van de Flora- en faunawet. Deze soorten zijn vrijgesteld van een 
ontheffingsplicht. Zwaarder beschermde, landgebonden zoogdieren worden niet verwacht binnen het 
projectgebied. 
 

 
Figuur 4. Overzicht van de waargenomen vleermuizen. Elke stip staat voor een waarnemingspunt. De 
genummerde stippen betreffen de eerste twee waargenomen vleermuizen (zie tekst). Rood = Gewone 
Dwergvleermuis; geel = Ruige Dwergvleermuis. 
 
 
Overige soortgroepen 
Voor de andere soortgroepen wordt het onderzoeksgebied op basis van het veldbezoek en de 
literatuurgegevens niet geschikt geacht voor beschermde soorten. 
De bloeiende planten trokken een diversiteit aan insecten, waaronder diverse dagvlinders. Van het 
Icarusblauwtje Polyommatus icarus werd het hoogste aantal geteld  (min. 18 exemplaren). Ook het 
Bruin Blauwtje Aricia agestis was aanwezig, welke als gevoelig vermeld staat op de Rode Lijst (Van 
Swaay, 2006). Samen met enkele veldsprinkhanen (Bruine Sprinkhaan Chorthippus brunneus, 
Ratelaar C. biguttulus en Kustsprinkhaan C. albomarginatus) zijn het typerende soorten voor 
kruidenrijke graslanden en braakliggende terreinen. Daarnaast werden enkele dagvlinders, libellen en 
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sprinkhanen gedetermineerd die in parkachtige landschappen leven. Het gaat hierbij om algemeen 
voorkomende soorten, zoals Bont Zandoogje Pararge aegeria, Kleine Vos Aglais urticae, 
Paardenbijter, Houtpantserjuffer Chalcolestes viridis, Grote Groene Sabelsprinkhaan Tettigonia 
viridissima en Struiksprinkhaan Leptophyes punctatissima. 
 

Conclusie en aanbevelingen 
 
De resultaten van de ecologische quickscan geven geen aanleiding voor de aanvraag van een 
ontheffing voor de Flora- en faunawet. Er zijn geen ontheffingsplichtige soorten aangetroffen en het 
projectgebied wordt hiervoor ook niet geschikt geacht. 
 
Het projectgebied wordt gebruikt als foerageergebied door vleermuizen. De Gewone en Ruige 
Dwergvleermuis zijn in en rond het projectgebied vastgesteld. De bomenrijen lijken niet gebruikt te 
worden als vaste vliegroute. 
In de bomen en struiken kunnen diverse soorten vogels tot broeden komen. De werkzaamheden 
dienen te worden afgestemd op het broedseizoen van de vastgestelde broedvogels. Alle broedende 
vogels en hun nesten zijn beschermd ex. art. 11 van de Flora- en faunawet. Het broedseizoen duurt 
globaal vanaf half maart tot en met half juli, maar is soortspecifiek. Zo kan bijvoorbeeld de Houtduif tot 
in de zomerperiode met broeden beginnen. Hierdoor kan het broedseizoen voortduren tot september. 
Om te voorkomen dat broedende vogels worden getroffen is het raadzaam de begroeiing vooraf te 
controleren. Voor aanvang van de werkzaamheden dient de nestkast in de bosschage ten zuiden van 
de Kievitsweg verwijderd te worden. Indien de nestkast nog in goede staat is dan kan deze op een 
alternatieve locatie opgehangen worden, zoals in de groenstrook ten westen van het kruispunt met de 
Rijnsingel. 
 
Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient men te allen tijde rekening te houden met de in de 
Flora- en faunawet opgenomen Algemene Zorgplicht (Art. 2). De Zorgplicht houdt in dat schadelijke 
effecten aan planten en dieren door menselijk handelen tot een minimum beperkt moeten worden. 
Deze wettelijke verplichting geldt voor alle flora en fauna in Nederland ongeacht de beschermde 
status. 
 
Bij de aanleg van de weg zal waarschijnlijk ook verlichting worden aangebracht. Hoewel de functie als 
foerageergebied voor vleermuizen op deze schaal niet wettelijk beschermd is, kan vanuit ecologisch 
perspectief gekozen worden om de belichting te minimaliseren. Door één van de bomenrijen of 
bosschages te laten staan blijft een donkere plek behouden. Met name de oostelijke bomenrij nabij de 
flat (Spuistraat) komt hiervoor in aanmerking. Deze aanbeveling is echter geen wettelijke verplichting. 
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1. Inleiding 
 

1.1 Doel en aanleiding 

 
Door de gemeente Ridderkerk is aan milieutechnisch adviesbureau RSK - EMN opdracht gegeven voor het 
uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek ter plaatse van het braakliggende terrein aan de Kievitsweg te 
Ridderkerk.  
 
De ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven op het kaartdeel in bijlage 1. 
 
Aanleiding voor het bodemonderzoek vormt de voorgenomen aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg tussen de 
Rijnsingel en en Kievitsweg. 
 
Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen van de algemene milieuhygiënische bodemkwaliteit van het 
perceel. Op deze wijze wordt bepaald of er belemmeringen zijn met betrekking tot de voorgenomen aanleg van de 
nieuwe ontsluitingsweg.  
 
Bij de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek is rekening gehouden met de richtlijnen zoals vermeld in de 
onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek NEN5740 (januari 2009).  
 
In onderhavige rapportage worden de resultaten van het verkennend bodemonderzoek beschreven. 
 

1.2 Kwaliteit 

 
RSK - EMN streeft er naar om in het veld representatieve grond- en /of grondwatermonsters te nemen. Daartoe 
worden de veldwerkzaamheden en analysemethodes uitgevoerd conform de (aangepaste) voorlopige 
praktijkrichtlijnen (VPR) dan wel conform de in de NEN 5740 opgenomen NPR / NVN / NEN-normen en conform de 
BRL SIKB 2000. RSK - EMN is in het bezit van een kwaliteitssysteem dat voldoet aan ISO-9001 hetgeen 
gecontroleerd en gecertificeerd is door KIWA. Daarnaast worden de grond- en grondwateranalyses uitgevoerd 
door het door de RvA geaccrediteerde laboratorium van Alcontrol b.v. te Rotterdam-Hoogvliet.  
 
Toch wijst RSK - EMN u er op dat het hier een steekproef betreft conform de uitgangspunten van het betreffende 
onderzoeksprotocol, waardoor niet kan worden uitgesloten dat locale afwijkingen in de bodem (met mogelijk hierin 
aanwezige verontreiniging(en)) niet zijn herkend. Tevens dient rekening te worden gehouden met de beperkte 
geldigheid van het onderzoek in verband met mogelijke (bedrijfs-)activiteiten op de onderzoekslocatie welke van 
invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de bodem. 
 

1.3 Onafhankelijkheid 

 
Het adviesbureau mag geen “eigen grond” keuren of onderzoeken. RSK - EMN heeft geen grond in eigendom. 
RSK - EMN is een zelfstandig onafhankelijk adviesbureau dat geen andere relatie heeft met de opdrachtgever dan 
opdrachtnemer – opdrachtgever. 
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2. Vooronderzoek 
 

2.1 Locatiebeschrijving 

 
De onderzoekslocatie betreft het voormalige NAM terrein te Bolnes. Kadastraal staat de locatie bekend als 
gemeente Ridderkerk, sectie G 2927 en heeft een oppervlakte van circa 3.800 m

2
. 

 
De locatie ligt momenteel braak en wordt rondom begrensd door wegen. Op het zuidwestelijke deel van de locatie 
is een sloot aanwezig, deze sloot maakt geen onderdeel uit van de onderzoekslocatie. 
 
 
2.2 Historische informatie 
 
Voorheen betrof deze locatie het NAM terrein Bolnes.  
Op het terrein heeft de NAM twee oliewinputten ingebruik gehad. Naast de oliewinputten waren op de locatie 
waterbak(ken), transformatorhuizen en schakelkasten aanwezig. Het terrein was voor deze activiteiten verhard met 
asfalt (gefundeerd op puinfundatiemateriaal). In 2002/2003 zijn de aanwezige opstallen, verhardingen en plaatselijk 
aanwezige bodemverontreinigingen verwijderd / gesaneerd.  
 

2.3 Uitgevoerde bodemonderzoeken / -sanering 

 
Op basis van informatie verkregen tijdens een archiefbezoek bij de gemeente Ridderkerk blijkt dat de volgende 
documenten bekend zijn:  

• “Oriënterend, indicatief en nader onderzoek NAM-locatie RKK/1 aan de Kievitsweg te Ridderkerk”, 
Oranjewoud, projectnummer 08342, d.d. 29-08-2000; 

• “Saneringsplan NAM-locatie RKK/1 aan de Kievitsweg te Ridderkerk”, Oranjewoud, projectnummer 4207-
08342, d.d. 07-2001; 

• Beschikking Provincie Zuid-Holland, kenmerk 939155/840, d.d. 4-12-2001; 

• “Evaluatierapport sanering sloop NAM-locatie RKK/1”,  Oranjewoud, rapportnummer 111154 d.d. 6-05-
2003; 

• Beschikking Provincie Zuid-Holland, kenmerk 939155/850, d.d. 1-10-2003.  
 
Uit alle bovengenoemde stukken blijkt dat op de locatie een aantal grond- en grondwaterverontreinigingen met 
minerale olie en barium zijn aangetoond. Tevens is er sprake van een puinlaag die licht tot sterk verontreinigd is 
met minerale olie en barium. Op basis van het evaluatierapport blijkt dat circa 900 m

3
 materiaal (grond en 

puinfundatie) is ontgraven. Voor de aanvulling van het terrein is 1.200 m
3
 materiaal aangevoerd. Na afloop van de 

sanering zijn in de bodem plaatselijk lichte restverontreinigingen achtergebleven.  
 

2.4 Geohydrologie 

 
Voor de geohydrologische situatiebeschrijving wordt verwezen naar onderstaande tabel 1 (bronnen:  
grondwaterkaart van Nederland, kaartblad 37 oost, TNO, 1984 en Provinciale Milieuverordening Zuid-Holland, 
1995 en www. Dinoloket.nl). 
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Tabel 1: geohydrologie 

Diepte (m tov NAP) Pakket  Formatie / laag Grondsoort  Stromingsrichting grondwater 

-1 tot -14  deklaag Formatie van Echteld  Klei niet éénduidig vast te stellen 

-14 tot -26  eerste watervoerende pakket Formatie van Kreftenheye Zand oostelijk 

-26 tot -29 
Scheidende laag  

Formatie van Stramproy Klei  

-29 tot > -40 Waalre Klei  

Ligging van de locatie in een grondwaterbeschermingsgebied: ja, boringsvrije zone 
Ligging van de locatie nabij oppervlaktewater: nee 
Onttrekkingen van grondwater in de omgeving: nee 
Ligging van de locatie in een gerioleerd gebied: ja 

 
 

2.5 Onderzoeksopzet 

 
Op basis van de (historische) informatie wordt geconcludeerd dat de onderzoekslocatie het beste kan worden 
onderzocht op basis van de NEN5740, onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek (januari 2009). Bij de 
uitvoering van het bodemonderzoek zal de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een diffusie 
bodembelasting worden gehanteerd (heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monserneming) (VED-
HE).  
 
Op basis van het oppervlakte van de locatie, is in tabel 2 de te hanteren onderzoeksopzet weergegeven voor het 
verkennend bodemonderzoek.  
 
Tabel 2: onderzoeksopzet 

Terreindeel Strategie Aantal boringen  Peilbuizen Chemisch onderzoek 

grond grondwater 

4.533 m
2
 NEN 5740 

VED-HE 
14 x 1,0 m-mv 
3 x 2,0 m-mv 

1 x 0,5-1,5 m-gws 3 x STAP-g 
 

1 x STAP-gw 

STAP-g  standaardpakket grond: droge stof, organische stof, lutum, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, 
nikkel, zink, PCB, PAK (som10) en minerale olie 

STAP-gw  standaardpakket grondwater: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, benzeen, 
tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen, naftaleen, VOCl inclusief vinylchloride en minerale olie 
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3. Veldonderzoek 
 

3.1 Grondboringen en peilbuizen 

 
Op 5 december 2013 zijn verspreid over de locatie in totaal achttien (18) grondboringen verricht tot maximaal  
3,0 m-mv. Deze grondboringen worden aangeduid met Pb1 t/m B18, de grondboring Pb1 is afgewerkt met een 
peilbuis voor de bemonstering van het grondwater. 
 
Tijdens het veldwerk bleek dat tegen de oostelijke perceelsgrens, in een strook van circa 15 meter breed, het 
perceel verhard is met puin. De omvang van deze puinverharding wordt geraamd op circa 600 m

3
 (= 15 m x  

80 m x 0,5 m). Onduidelijk is of deze puinlaag een restant is van de periode dat de NAM de locatie in gebruik had.  
Daarnaast blijkt dat op het terrein drie (grond)depots aanwezig zijn. De globale ligging en de hoogtes van de 
depots is/zijn weergegeven in bijlage 1. De depot maken geen onderdeel uit van het onderhavig onderzoek .   
 
Alle verrichte grondboringen zijn weergegeven op de situatietekening in bijlage 2.  
 
De veldwerkzaamheden zijn door RSK-EMN onder certificaat uitgevoerd door de heer R. Koerni van RSK-EMN 
(certificaatnummer K26319). De grondboringen zijn uitgevoerd met een Edelmangrondboor.  
 
Het opgeboorde bodemmateriaal is geclassificeerd en bemonsterd. Gebleken is dat de bodem op de locatie tot de 
maximaal geboorde diepte (3,0 m-mv) bestaat uit sterk zandige klei en/of kleiig zand. Plaatselijk is in de 
bodemlaag tussen 1,2 en 2,5 m-mv sterk kleiig veen waargenomen,  
 
Tijdens de uitvoering van de grondboringen is het grondwater waargenomen op een diepte van circa 0,5 m-mv.  
 
Voor een gedetailleerde beschrijving van de bodemopbouw in de boorpunten wordt verwezen naar de boorstaten 
in bijlage 3.  
 

3.2 Zintuiglijk onderzoek 

 
Tijdens de uitvoering van de grondboringen is op het oostelijk deel van het terrein tot 0,5 m-mv een puinverharding 
waargenomen. Dit materiaal is waargenomen in de boringen B3, B7, B9, B14 en B18. Opgemerkt wordt dat boring 
B13, direct ten westen van de strook van puinverharding, op een diepte van 0,7 m-mv, is gestuit op puin. Circa 7 
meter ten noorden van boring B13 is boring B17 uitgevoerd. In de bodemlaag van 0,7 tot 1,0 m-mv (maximaal 
geboorde diepte) is een sterke puinbijmenging waargenomen.  
Verdeeld over het terrein zijn in de bodem plaatselijk puinsporen waargenomen. In het opgeboorde 
bodemmateriaal zijn visueel geen asbestverdachte materialen aangetroffen.  
 

3.3 Bemonstering grondwater 

 
Het grondwater uit de op 5 december 2013 geplaatste peilbuis Pb1 is - conform de richtlijnen van de BRL2000, 
VKB-protocol 2002 - minimaal één week na plaatsing bemonsterd op 12 december door de heer R. Koerni van 
RSK-EMN (certificaatnummer K26319).  
 
Voorafgaand aan de bemonstering is de stijghoogte van het grondwater bepaald. Tevens zijn de zuurgraad (pH), 
het elektrisch geleidingsvermogen (Ec) en de troebelheid (NTU) van het grondwater bepaald. De resultaten van 
deze bepalingen zijn weergegeven in de onderstaande tabel 3.  
 
Tabel 3: kenmerken grondwater 

Peilbuis 
Datum 
bemonstering 

pH Ec (µS/cm) Troebelheid (NTU) Stijghoogte (m-mv) 

Pb1 12-12-2013 6,8 1.780 5,6 0,05 

  
De gemeten pH, Ec en troebelheid (NTU) kunnen als normaal worden beschouwd.  
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4 Laboratoriumonderzoek 
 

4.1 Geanalyseerde monsters met parameters 

 
Het analyseprogramma voor de grond(meng)monsters en het grondwatermonster is samengevat in tabel 4. 
 
Tabel 4: geanalyseerde bodemmonsters 

 
Verklaring tabel: 
STAP-g   droge stof, organische stof, lutum, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, PCB, PAK (som10) en minerale olie 
STAP-w barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen, naftaleen, VOCl inclusief 

vinylchloride en minerale olie 
 
 

Het chemisch-analytisch onderzoek is uitgevoerd volgens de bepalingsmethoden zoals vermeld op de 
analyserapporten (bijlage 4). De grond(meng)monsters en het grondwatermonster zijn voorafgaand aan analyse 
voorbehandeld conform AS3000. 
 

4.2 Toetsing analyseresultaten 

 
De analyseresultaten van de grond zijn getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden, de analyseresultaten 
van het grondwater aan de streef- en interventiewaarden. Het resultaat van deze toetsing is opgenomen in de 
overschrijdingstabellen in bijlage 5. Voor een definitie en een overzicht van de achtergrond-, streef- en 
interventiewaarden wordt verwezen naar bijlage 6. 

Monster 
code 

Boorlocatie met diepte / peilbuis met 
filterdiepte (cm-mv) 

Zintuiglijke 
afwijkingen 

Motivatie / omschrijving Analyseparameters 

MM1 Pb1, B2, B5, B11 en B17 (0 - 50)  - Bovengrond toekomstige weg  STAP-g 

MM2  B4,B6,B8, B10, B12, B15 en B16 (0 - 50) - Bovengrond overig terrein STAP-g 

MM3 
B3 (0 - 40) 
 B7, B9, B14 en B18 (0 - 50)  

Puinverharding   Puinverharding oostelijk terreindeel  STAP-g 

MM4  

B2 (100 - 200)  
B3 (100 - 150)  
B4 (100 - 120)  
B8, B15 en B18  (50-100)  
B10 (70 - 100) 

- Ondergrond STAP-g 

M5  B17 (70 - 100) 
Sterk 
puinhoudend  

Ondergrond sterk puinhoudend  STAP-g  

Pb1 Pb1 (100 - 200) Nvt Grondwaterkwaliteit  STAP-gw 
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5. Resultaten en interpretatie 
 

5.1 Resultaten 

 
laboratoriumonderzoek 
In de onderstaande tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de verontreinigingen welke bij onderhavig onderzoek 
in de bodem zijn aangetoond. 
 
Tabel 5: toetsing analyseresultaten 

Monster 
code 

Boorlocatie met diepte / 
peilbuis met filterdiepte  

Motivatie / 
omschrijving 

Analyse- 
Parameters 

Toetsing analyseresultaten 
Wbb 

Toetsing aan BBK  

MM1 
Pb1, B2, B5, B11 en B17 
(0 - 50)  

Bovengrond 
toekomstige weg  

STAP-g - 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

MM2  
B4,B6,B8, B10, B12, B15 
en B16 (0 - 50) 

Bovengrond overig 
terrein 

STAP-g - 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

MM3 
B3 (0 - 40) 
 B7, B9, B14 en B18 (0 - 
50)  

Puinverharding 
oostelijk terreindeel  

STAP-g 

Koper (70) en zink (210) > T 
Cadmium, kobalt, lood, 
molybdeen, nikkel, PAK, PCB 
(7) en minerale olie >AW 

Klasse industrie 

MM4  

B2 (100 - 200)  
B3 (100 - 150)  
B4 (100 - 120)  
B8, B15 en B18  (50-100)  
B10 (70 - 100) 

Ondergrond STAP-g Nikkel > AW 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

M5  B17 (70 - 100) 
Ondergrond sterk 
puinhoudend  

STAP-g  Zink en minerale olie> AW Klasse industrie 

Pb1 Pb1 (100 - 200) Grondwaterkwaliteit  STAP-gw 
Barium > T 
Xylenen en naftaleen > S 

Nvt.  

 
Verklaring tabel: 
- : geen waarnemingen en/of onderzochte parameter(s) niet aangetoond of in gehalte(n) beneden de streefwaarde(n); 
 
Grond  
AW : achtergrondwaarden, deze waarden voor zijn vastgesteld op basis van de gehalten aan stoffen zoals die voorkomen in de bodem van natuur- 
  en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen. Bij de achtergrondwaarden is geen verschil tussen 
  land- en waterbodems.  
- : niet verontreinigd (gehalten kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde) 
>AW : licht verontreinigd (gehalten groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan de tussenwaarde ; 
>T : matig verontreinigd (gehalten groter dan de tussenwaarde en kleiner dan de interventiewaarde); 
 
Grondwater  
S : streefwaarden, de streefwaarden geven het verontreinigingsniveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. Dit is een na te 
  streven bodemkwaliteit waarbij functionele eigenschappen voor mens, dier en plant volledig zijn hersteld. 
- : niet verontreinigd (concentraties in het grondwater kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde) 
>S : licht verontreinigd (concentraties in het grondwater groter dan de streefwaarde en kleiner dan de tussenwaarde).  
>T : matig verontreinigd (concentraties in het grondwater groter dan de tussenwaarde en kleiner dan de interventiewaarde); 
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5.2 Interpretatie  

 
Puinverharding 
Tijdens het veldwerk bleek dat tegen de oostelijke perceelsgrens, in een strook van circa 15 meter breed, het 
perceel verhard is met puin. De omvang van deze puinverharding wordt geraamd op circa 600 m

3
 (= 15 m x  

80 m x 0,5 m). Op basis van het (grond)mengmonster (MM3) blijkt dat dit materiaal matig is verontreinigd met 
koper en zink en licht is verontreinigd met overige zware metalen, PAK, PCB en minerale olie. Getoetst aan het 
Besluit bodemkwaliteit is dit materiaal geschikt voor toepassing als klasse industrie.  
 
Direct naast de puinverharding is in de ondergrond van boring B17 een sterke bijmenging met puin waargenomen. 
Deze sterk puinhoudende bodemlaag (M5) is licht verontreinigd met de parameters zink en minerale olie. Getoetst 
aan het Besluit bodemkwaliteit is dit materiaal geschikt voor toepassing als klasse industrie.  
   
Depots 
Tijdens het veldwerk zijn op de locatie een drietal (grond)depots aangetroffen. De boringen ten behoeve van het 
bodemonderzoek zijn rondom deze depots uitgevoerd. De globale ligging en de hoogtes van de depots zijn 
weergegeven in bijlage 2.  
 
Toekomstige weg 
Ter plaatse van het tracé van de toekomstige weg is een mengmonster (MM1) samengesteld van de bovengrond. 
In het grondmengmonster van de zandige klei overschrijden geen van de onderzochte parameters (STAP-pakket) 
de detectilimiet en/of de achtergrondwaarden.  
 
Overig terrein 
In het grondmengmonster van de bovengrond (zandige klei) overschrijden geen van de onderzochte parameters 
(STAP-pakket) de detectielimiet en/of de achtergrondwaarden. In de kleiig ondergrond (MM4) overschrijdt de 
parameter nikkel de achtergrondwaarde. Getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit voldoet deze klei aan de 
Achtergrondwaarde. In het grondwatermonster overschrijdt de bariumconcentratie de tussenwaarde  
(½ x (S+I)) en overschrijden de xylenen- en naftaleenconcentraties de streefwaarden.  
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6 Samenvatting, conclusies en advies 
 
 

6.1 Samenvatting 

Middels onderhavig bodemonderzoek is de algemene milieuhygiënische bodemkwaliteit ter plaatse van de 
voormalige NAM locatie aan de Kievitsweg te Ridderkerk vastgelegd. Hierbij is specifiek onderzoek verricht naar 
de bodemkwaliteit ter plaatse van de toekomstige weg over de locatie.  
 
Op basis van historisch informatie blijkt op de locatie een aantal bodemverontreinigingen met minerale olie en 
barium aanwezig waren. Tevens was er sprake van een puinlaag die licht tot sterk verontreinigd was met minerale 
olie en barium. In 2002/2003 is de locatie gesaneerd waarbij circa 900 m

3
 materiaal (grond en puinfundatie) is 

ontgraven en 1.200 m
3
 materiaal is aangevoerd. Na afloop van de sanering zijn in de bodem plaatselijk lichte 

restverontreinigingen achtergebleven.  
 
Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek blijkt dat in een strook van circa 15 meter breed, tegen de 
oostelijke perceelsgrens, nog een puinverharding (circa 0,5 meter dik) aanwezig is. De omvang van deze 
puinverharding wordt geraamd op circa 600 m

3
. Getoetst als grond is dit materiaal matig verontreinigd met koper 

en zink en licht verontreinigd met overige zware metalen, PAK, PCB en minerale olie. Het is onduidelijk of deze 
puinlaag gerelateerd is aan de voormalige activiteiten van de NAM.  
   
Tijdens het veldwerk zijn op de locatie een drietal (grond)depots aangetroffen. In het kader van het onderhavig 
bodemonderzoek  is er, vooralsnog, geen onderzoek naar de kwaliteit van het materiaal in deze depots uitgevoerd. 
Het is niet bekend of het materiaal van de locatie komt of dat deze (gezien de grondbalans tijdens de sanering) van 
elders is aangevoerd.  
 
Tijdens het bodemonderzoek zijn in de bovengrond van de locatie geen verhoogde gehalten aangetoond. In de 
ondergrond is een licht verhoogd nikkelgehalte aangetoond.  
In het grondwater is een matige barium- en een lichte verontreiniging met xylenen en naftaleen aangetoond.  
 

6.2 Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat de boven- en ondergrond (niet zijnde de puinverharding op het oostelijke deel van het 
terrein) niet of nauwelijks verontreinigd zijn. In het grondwater is er echter sprake van een matige verontreiniging 
met barium. Barium wordt in het grondwater vaker aangetoond  als een van nature verhoogde achtergrond-
concentratie. Gelet op geschiedenis van de locatie en de eerder vastgestelde verontreinigingen, kan deze 
conclusie niet zondermeer worden getrokken. Formeel zou een aanvullend onderzoek naar de oorzaak en omvang 
van de verontreiniging uitgevoerd dienen te worden. Gezien het doel van het onderzoek (aanleg van een weg) 
wordt voor het uitvoeren van nader bodemonderzoek evenwel niet noodzakelijk geacht 
 

6.3 Advies 

Gezien de geplande aanleg van de weg wordt geadviseerd om de aanwezige puinfundatie te laten keuren om te 
beoordelen of deze geschikt is als fundatiemateriaal voor de toekomstige weg. Tevens wordt geadviseerd om de 
aanwezige (grond)depots te laten keuren zodat dit materiaal afgevoerd  of op de locatie toegepast kan worden.   
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7. Betrouwbaarheid onderzoek 
 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. 
De advisering is overeenkomstig de DNR 2011.  
 
RSK - EMN streeft bij elk bodem- en/of grondwateronderzoek naar een optimale representativiteit. Echter, een 
dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen en het nemen van een beperkt 
aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van grond en/of 
grondwater aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. 
 
RSK - EMN is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook. 
 
Hierbij wordt er tevens op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Beïnvloeding 
van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek, bijvoorbeeld door 
bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders. 
 
Naarmate er een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek dient meer voorzichtigheid/voorbehoud te 
worden betracht bij het gebruik van de onderzoeksresultaten. 
 
 
RSK - EMN 
 
 
 
 
 
 
Projectleider        Projectcoördinator 
Ing. H.M.C.M. van Gorp       ing. M. Barel  
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Projectcode: 512225.001

Projectnaam: Kievitsweg te Ridderkerk (vml. NAM-terrein RKK/1)

Boring: Pb1

X:

Y:

Datum: 5-12-2013

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

braak0

Klei, sterk zandig, sporen roest, 
geen olie-water reactie, pid (0), 
bruingrijs

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, pid (0), grijs

-180

Veen, sterk kleiïg, geen olie-water 
reactie, pid (0), donker grijsbruin

-250

Klei, sterk zandig, laagjes veen, 
geen olie-water reactie, pid (0), grijs

-300

Boring: B2

X:

Y:

Datum: 5-12-2013

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), grijsbruin

-50

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), grijs

-200

Boring: B3

X:

Y:

Datum: 5-12-2013

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

braak0

Volledig puin, matig zandhoudend, 
geen olie-water reactie, pid (0), 
grijsbruin

-40

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), grijs

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, pid (0), grijs

-100

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), grijs

-200

Boring: B4

X:

Y:

Datum: 5-12-2013

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

braak0

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), grijsbruin

-50

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), grijs

-120

Veen, sterk kleiïg, resten planten, 
geen olie-water reactie, pid (0), 
bruin

-200



Projectcode: 512225.001

Projectnaam: Kievitsweg te Ridderkerk (vml. NAM-terrein RKK/1)

Boring: B5

X:

Y:

Datum: 5-12-2013

0

50

100

1

2

braak0

Klei, sterk zandig, sporen roest, 
geen olie-water reactie, pid (0), 
bruingrijs

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, pid (0), grijs

-100

Boring: B6

X:

Y:

Datum: 5-12-2013

0

50

100

1

2

3

braak0

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), bruingrijs

-80

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, pid (0), grijsbruin-100

Boring: B7

X:

Y:

Datum: 5-12-2013

0

50

100

1

2

braak0

Volledig puin, matig zandhoudend, 
geen olie-water reactie, pid (0), 
grijsbruin

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
laagjes klei, geen olie-water 
reactie, pid (0), grijs

-100

Boring: B8

X:

Y:

Datum: 5-12-2013

0

50

100

1

2

braak0

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), bruingrijs

-100



Projectcode: 512225.001

Projectnaam: Kievitsweg te Ridderkerk (vml. NAM-terrein RKK/1)

Boring: B9

X:

Y:

Datum: 5-12-2013

0

50

100

1

2

braak0

Volledig puin, matig zandhoudend, 
geen olie-water reactie, pid (0), 
grijsbruin

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
laagjes klei, geen olie-water 
reactie, pid (0), grijs

-100

Boring: B10

X:

Y:

Datum: 5-12-2013

0

50

100

1

2

3

braak0

Klei, matig zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), grijsbruin

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
brokken klei, geen olie-water 
reactie, pid (0), grijsbruin

-70

Klei, zwak zandig, laagjes veen, 
geen olie-water reactie, pid (0), grijs

-100

Boring: B11

X:

Y:

Datum: 5-12-2013

0

50

100

1

2

3

braak0

Klei, sterk zandig, sporen puin, 
geen olie-water reactie, pid (0), 
grijsbruin

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen klei, geen olie-water 
reactie, pid (0), licht grijsbruin

-70

Klei, zwak zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), grijs

-100

Boring: B12

X:

Y:

Datum: 5-12-2013

0

50

100

1

2

braak0

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), grijsbruin

-50

Klei, matig zandig, sporen puin, 
brokken veen, geen olie-water 
reactie, pid (0), grijs

-100



Projectcode: 512225.001

Projectnaam: Kievitsweg te Ridderkerk (vml. NAM-terrein RKK/1)

Boring: B13

X:

Y:

Datum: 5-12-2013

0

50

1

2

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, pid (0), grijsbruin

-70

Gestaakt

-71

Boring: B14

X:

Y:

Datum: 5-12-2013

0

50

100

1

2

3

braak0

Zwak puinhoudend, zwak 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), grijsbruin

-50

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), bruingrijs-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, pid (0), grijs

-75

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), grijs

-100

Boring: B15

X:

Y:

Datum: 5-12-2013

0

50

100

1

2

braak0

Klei, sterk zandig, zwak 
wortelhoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), grijsbruin

-100

Boring: B16

X:

Y:

Datum: 5-12-2013

0

50

100

1

2

braak0

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), grijsbruin

-50

Klei, sterk zandig, laagjes zand, 
geen olie-water reactie, pid (0), 
bruingrijs

-100



Projectcode: 512225.001

Projectnaam: Kievitsweg te Ridderkerk (vml. NAM-terrein RKK/1)

Boring: B17

X:

Y:

Datum: 5-12-2013

0

50

100

1

2

3

braak0

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), licht grijsbruin

-70

Klei, sterk zandig, sterk 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), grijs

-100

Boring: B18

X:

Y:

Datum: 5-12-2013

0

50

100

1

2

braak0

Sterk puinhoudend, matig 
zandhoudend, geen olie-water 
reactie, pid (0), grijsbruin

-45

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, pid (0), grijs

-100



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

E.M.N.
M. Barel
Pottenbakkerstraat 48
2984 AX  RIDDERKERK

Uw projectnaam : Kievitsweg te Ridderkerk (vml. NAM-terrein RKK/1)
Uw projectnummer : 512225.001
ALcontrol rapportnummer : 11960730, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 4G5ZHQKS

Rotterdam, 11-12-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
512225.001. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 MM1 B11 (0-50) B17 (0-50) B2 (0-50) B5 (0-50) Pb1 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM2 MM2 B10 (0-50) B12 (0-50) B15 (0-50) B16 (0-50) B4 (0-50) B6 (0-50) B8 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM3 MM3 B14 (0-50) B18 (0-50) B3 (0-40) B7 (0-50) B9 (0-50)
004 Grond (AS3000) MM4 MM4 B10 (70-100) B15 (50-100) B18 (50-100) B2 (100-150) B2 (150-200) B3 (100-150) B4 (100-120)

B8 (50-100)
005 Grond (AS3000) M5 M5 B17 (70-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 80.8  76.3  82.9  74.8  83.9  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.7  3.9  2.4  3.9  2.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 9.3  11  <1  15  6.4  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S 42  53  180  110  84  

cadmium mg/kgds S 0.23  0.25  0.47  0.22  0.26  

kobalt mg/kgds S 6.1  6.7  6.2  10  5.6  

koper mg/kgds S 13  18  70  18  12  

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  0.09  <0.05  0.07  

lood mg/kgds S 15  19  57  26  24  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  1.6  <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S 16  18  18  29  14  

zink mg/kgds S 44  52  210  94  76  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.06  0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S <0.01  0.01  0.79  0.03  0.06  

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.18  0.02  0.02  

fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.02  1.7  0.07  0.23  

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.97  0.03  0.13  

chryseen mg/kgds S <0.01  0.01  1.0  0.06  0.10  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.01  0.57  0.02  0.07  

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  0.02  0.94  0.03  0.11  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  0.02  0.65  0.02  0.09  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  0.02  0.63  0.02  0.09  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 BoToVa)

mg/kgds S 0.07 1) 0.131 1) 7.49 1) 0.31 1) 0.907 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  2.5 2) <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  1.4  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  3.0  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  2.0  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  5.4  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  5.9  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 MM1 B11 (0-50) B17 (0-50) B2 (0-50) B5 (0-50) Pb1 (0-50)
002 Grond (AS3000) MM2 MM2 B10 (0-50) B12 (0-50) B15 (0-50) B16 (0-50) B4 (0-50) B6 (0-50) B8 (0-50)
003 Grond (AS3000) MM3 MM3 B14 (0-50) B18 (0-50) B3 (0-40) B7 (0-50) B9 (0-50)
004 Grond (AS3000) MM4 MM4 B10 (70-100) B15 (50-100) B18 (50-100) B2 (100-150) B2 (150-200) B3 (100-150) B4 (100-120)

B8 (50-100)
005 Grond (AS3000) M5 M5 B17 (70-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  4.9  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 BoToVa) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 25.1 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5  11  <5  6  

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  5  34  7  11  

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  10  43  <5  18  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  90  <20  40  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



E.M.N.

Kievitsweg te Ridderkerk (vml. NAM-terrein RKK/1)
512225.001
11960730

06-12-2013

M. Barel

06-12-2013

11-12-2013

Blad 4 van 10

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa
2 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31



E.M.N.

Kievitsweg te Ridderkerk (vml. NAM-terrein RKK/1)
512225.001
11960730

06-12-2013

M. Barel

06-12-2013

11-12-2013

Blad 5 van 10

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
BoToVa)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 BoToVa) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y4542226 05-12-2013 05-12-2013 ALC201  
001 Y4542230 05-12-2013 05-12-2013 ALC201  
001 Y4542282 05-12-2013 05-12-2013 ALC201  
001 Y4542461 05-12-2013 05-12-2013 ALC201  
001 Y4543339 05-12-2013 05-12-2013 ALC201  
002 Y4542295 05-12-2013 05-12-2013 ALC201  
002 Y4542298 05-12-2013 05-12-2013 ALC201  
002 Y4542449 05-12-2013 05-12-2013 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y4542452 05-12-2013 05-12-2013 ALC201  
002 Y4542460 05-12-2013 05-12-2013 ALC201  
002 Y4542476 05-12-2013 05-12-2013 ALC201  
002 Y4543408 05-12-2013 05-12-2013 ALC201  
003 Y4542221 05-12-2013 05-12-2013 ALC201  
003 Y4542276 05-12-2013 05-12-2013 ALC201  
003 Y4542280 05-12-2013 05-12-2013 ALC201  
003 Y4542297 05-12-2013 05-12-2013 ALC201  
003 Y4542456 05-12-2013 05-12-2013 ALC201  
004 Y4542273 05-12-2013 05-12-2013 ALC201  
004 Y4542284 05-12-2013 05-12-2013 ALC201  
004 Y4542288 05-12-2013 05-12-2013 ALC201  
004 Y4542429 05-12-2013 05-12-2013 ALC201  
004 Y4542455 05-12-2013 05-12-2013 ALC201  
004 Y4542479 05-12-2013 05-12-2013 ALC201  
004 Y4543310 05-12-2013 05-12-2013 ALC201  
004 Y4543351 05-12-2013 05-12-2013 ALC201  
005 Y4543350 05-12-2013 05-12-2013 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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benzine
kerosine en petroleum
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motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
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C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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kerosine en petroleum
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C9-C14
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C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M5M5 B17 (70-100)
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ALcontrol B.V.

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

E.M.N.
M. Barel
Pottenbakkerstraat 48
2984 AX  RIDDERKERK

Uw projectnaam : Kievitsweg te Ridderkerk (vml. NAM-terrein RKK/1)
Uw projectnummer : 512225.001
ALcontrol rapportnummer : 11962760, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 9U9DDNPT

Rotterdam, 17-12-2013

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
512225.001. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager



E.M.N.

Kievitsweg te Ridderkerk (vml. NAM-terrein RKK/1)
512225.001
11962760

12-12-2013

M. Barel

12-12-2013

17-12-2013

Blad 2 van 5

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

Pb1 Pb1 Pb1 (100-200)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 380          

cadmium µg/l S <0.2          

kobalt µg/l S 2.5          

koper µg/l S <2          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S 4.1          

molybdeen µg/l S <2          

nikkel µg/l S <3          

zink µg/l S 12          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S 0.55          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S 0.14          

p- en m-xyleen µg/l S 0.38          

xylenen (0.7 BoToVa) µg/l S 0.52 1)         

styreen µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S 0.05          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7
BoToVa)

µg/l  0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
BoToVa)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

Pb1 Pb1 Pb1 (100-200)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25          

fractie C12 - C22 µg/l  <25          

fractie C22 - C30 µg/l  <25          

fractie C30 - C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor volgens BoToVa
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 BoToVa) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 BoToVa)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7
BoToVa)

Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1287202 12-12-2013 12-12-2013 ALC204  
001 G8577044 12-12-2013 12-12-2013 ALC236  
001 G8577045 12-12-2013 12-12-2013 ALC236  
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BIJLAGE 5 

 
Overschrijdingstabellen



Projectnaam Kievitsweg te Ridderkerk (vml. NAM-terrein RKK/1) 
Projectcode 512225.001 

 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

    

Monstercode MM1
1
 MM2

2
 MM3

3
 

Bodemtype
bt)

 1 2 3 

 or br  or br  or br  

    
 
droge stof(gew.-%) 80.8 -- -- 76.3 -- -- 82.9 -- -- 
gewicht artefacten(g) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
aard van de artefacten(g) Geen  -- Geen  -- Geen  -- 
    
organische stof 
(gloeiverlies)(% vd DS) 1.7 -- -- 3.9 -- -- 2.4 -- -- 
    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 9.3 -- -- 11 -- -- <1 -- -- 
    
METALEN 
barium

+
 42 85.1  53 96.6  180 698  

cadmium 0.23 0.356  0.25 0.351  0.47 0.794 * 
kobalt 6.1 11.9  6.7 11.9  6.2 21.8 * 
koper 13 21.5  18 27.1  70 143 ** 
kwik <0.05 0.045  <0.05 0.0433  0.09 0.129  
lood 15 20.8  19 24.9  57 89.1 * 
molybdeen <0.5 0.35  <0.5 0.35  1.6 1.6 * 
nikkel 16 29  18 30  18 52.5 * 
zink 44 76.1  52 81.9  210 493 ** 
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM)  0.07 0.07  0.131 0.131  7.49 7.49 * 
    
som PCB (7) (µg/kgds) 4.9 24.5 

a
 4.9 12.6  25.1 105 * 

    
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <20 70  <20 35.9  90 375 * 

    

Monstercode en monstertraject 
1
  11960730-001     MM1 MM1 B11 (0-50) B17 (0-50) B2 (0-50) B5 (0-50) 

Pb1 (0-50) 
2
  11960730-002     MM2 MM2 B10 (0-50) B12 (0-50) B15 (0-50) B16 (0-

50) B4 (0-50) B6 (0-50) B8 (0-50) 
3
  11960730-003     MM3 MM3 B14 (0-50) B18 (0-50) B3 (0-40) B7 (0-50) 

B9 (0-50) 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 

RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
+
  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 

verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 
or
  Origineel resultaat 

br
  Omgerekend resultaat 

   
bt)

  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is 

gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  1: lutum 9.3%  humus 1.7% 
  2: lutum 11%  humus 3.9% 
  3: lutum 1%  humus 2.4% 
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

    

Monstercode MM4
1
 M5

2
  

Bodemtype
bt)

 4 5  

 or br  or br     

    
 
droge stof(gew.-%) 74.8 -- -- 83.9 -- --   
gewicht artefacten(g) <1 -- -- <1 -- --   
aard van de artefacten(g) Geen  -- Geen  --   
    
 
organische stof 
(gloeiverlies)(% vd DS) 3.9 -- -- 2.1 -- -- 

  

    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) 15 -- -- 6.4 -- --   
    
METALEN 
barium

+
 110 162  84 210    

cadmium 0.22 0.294  0.26 0.417    
kobalt 10 14.5  5.6 13.3    
koper 18 24.6  12 21.5    
kwik <0.05 0.041  0.07 0.0938    
lood 26 32.1  24 34.9    
molybdeen <0.5 0.35  <0.5 0.35    
nikkel 29 40.6 * 14 29.9    
zink 94 130  76 147 *   
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM)  0.31 0.31  0.907 0.907    
    
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (µg/kgds) 4.9 12.6  4.9 23.3 

a
   

    
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <20 35.9  40 190 *   

    

Monstercode en monstertraject 
1
  11960730-004     MM4 MM4 B10 (70-100) B15 (50-100) B18 (50-100) 

B2 (100-150) B2 (150-200) B3 (100-150) B4 (100-120) B8 (50-100) 
2
  11960730-005     M5 M5 B17 (70-100) 

 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 

RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
+
  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 

verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 
or
  Origineel resultaat 

br
  Omgerekend resultaat 

   
bt)

  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is 

gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  4: lutum 15%  humus 3.9% 
  5: lutum 6.4%  humus 2.1% 

  



Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
 
Projectcode 512225.001 512225.001 512225.001 
Monsteromschrijving MM1 MM2 MM3 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
    
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Analyse Eenheid AR BT BC AR BT BC AR BT BC 

 
droge stof gew.-%-

[%] 
80,8 80.8 -- 76,3 76.3 -- 82,9 82.9 -- 

gewicht artefacten g <1   <1   <1   
aard van de 
artefacten 

g Geen   Geen   Geen   

organische stof 
(gloeiverlies) 

% 1,7 1.7  3,9 3.9  2,4 2.4  

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 9,3   11   <1   

 
METALEN 
barium

+
 mg/kg 42 85.1 -- 53 96.6 -- 180 698 -- 

cadmium mg/kg 0,23 0.356 <=AW 0,25 0.351 <=AW 0,47 0.794 WO 
kobalt mg/kg 6,1 11.9 <=AW 6,7 11.9 <=AW 6,2 21.8 WO 
koper mg/kg 13 21.5 <=AW 18 27.1 <=AW 70 143 IN 
kwik mg/kg <0,05 0.045 <=AW <0,05 0.0433 <=AW 0,09 0.129 <=AW 
lood mg/kg 15 20.8 <=AW 19 24.9 <=AW 57 89.1 WO 
molybdeen mg/kg <0,5 0.35 <=AW <0,5 0.35 <=AW 1,6 1.6 WO 
nikkel mg/kg 16 29 <=AW 18 30 <=AW 18 52.5 IN 
zink mg/kg 44 76.1 <=AW 52 81.9 <=AW 210 493 IN 

 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van 
VROM)  

mg/kg 0,07 0.07 <=AW 0,131 0.131 <=AW 7,49 7.49 IN 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)  ug/kg 4,9 24.5 <=AW 4,9 12.6 <=AW 25,1 105 IN 

 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - 
C40 

mg/kg <20 70 <=AW <20 35.9 <=AW 90 375 IN 

           
Monstercode Monsteromschrijving 
11960730-001 MM1 MM1 B11 (0-50) B17 (0-50) B2 (0-50) B5 (0-50) Pb1 (0-50) 
11960730-002 MM2 MM2 B10 (0-50) B12 (0-50) B15 (0-50) B16 (0-50) B4 (0-50) 

B6 (0-50) B8 (0-50) 
11960730-003 MM3 MM3 B14 (0-50) B18 (0-50) B3 (0-40) B7 (0-50) B9 (0-50) 
 
Bodemtypehumus lutum 
Monster  1 1.7% 9.3% 
Monster  2 3.9% 11% 
Monster  3 2.4% 1% 

      
BoToVa info :Toetsingsversie 1.1.0:Toetskader WBB (SUCCES) - SIKB versie: 11.0.0 Toetsingskeuze: T.12 Toetsingsdatum: (16-01-2014 - 15:45)



 
Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
 
Projectcode 512225.001 512225.001 
Monsteromschrijving MM4 M5 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
   
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
Analyse Eenheid AR BT BC AR BT BC 

 
droge stof gew.-%-

[%] 
74,8 74.8 -- 83,9 83.9 -- 

gewicht artefacten g <1   <1   
aard van de 
artefacten 

g Geen   Geen   

organische stof 
(gloeiverlies) 

% 3,9 3.9  2,1 2.1  

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 15   6,4   

 
METALEN 
barium

+
 mg/kg 110 162 -- 84 210 -- 

cadmium mg/kg 0,22 0.294 <=AW 0,26 0.417 <=AW 
kobalt mg/kg 10 14.5 <=AW 5,6 13.3 <=AW 
koper mg/kg 18 24.6 <=AW 12 21.5 <=AW 
kwik mg/kg <0,05 0.041 <=AW 0,07 0.0938 <=AW 
lood mg/kg 26 32.1 <=AW 24 34.9 <=AW 
molybdeen mg/kg <0,5 0.35 <=AW <0,5 0.35 <=AW 
nikkel mg/kg 29 40.6 IN 14 29.9 <=AW 
zink mg/kg 94 130 <=AW 76 147 WO 

 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van 
VROM)  

mg/kg 0,31 0.31 <=AW 0,907 0.907 <=AW 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7)  ug/kg 4,9 12.6 <=AW 4,9 23.3 <=AW 

 
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 35.9 <=AW 40 190 IN 

        
Monstercode Monsteromschrijving 
11960730-004 MM4 MM4 B10 (70-100) B15 (50-100) B18 (50-100) B2 (100-150) B2 (150-200) B3 

(100-150) B4 (100-120) B8 (50-100) 
11960730-005 M5 M5 B17 (70-100) 
 
Bodemtypehumus lutum 
Monster  4 3.9% 15% 
Monster  5 2.1% 6.4% 

      
BoToVa info :Toetsingsversie 1.1.0:Toetskader WBB (SUCCES) - SIKB versie: 11.0.0 Toetsingskeuze: T.12 Toetsingsdatum: (16-01-2014 - 15:45)



 
Legenda 
   
Verklaring kolommen   
AR  ALcontrol rapport resultaat 
BT  Door BoToVa berekend toetsresultaat 
BC  BoTova toets conclusie 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
--  Geen toetsoordeel mogelijk 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium  lager was dan het 

gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde barium gehalten ten opzichte van 
de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium  van 625 mg/kg d.s. Deze voormalige 
interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarden voor de meeste andere metalen. 
Zie voetnoot 17, Bijlage B. , behorende bij hoofdstuk 4 van de Regeling bodemkwaliteit Achtergrondwaarden en 
maximale waarden voor grond en baggerspecie 

NV  Niet verspreidbaar 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
V  Verspreidbaar 
NT>I  Niet Toepasbaar of groter dan interventiewaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
NT  Niet toepasbaar 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
IN  Industrie 
TG  Toepasbaar in GBT 
WO  Wonen 
NTG  Niet toepasbaar in GBT (>EW) 
>IW  Groter dan interventiewaarde 
T<=S  Toepasbaar (<=SW) 
NT>E  Niet toepasbaar (> EW) 
NT>S  Niet toepasbaar (> SW) 
   
BoToVa informatie   
Status :https://www.botova-service.nl/Testing 
Normen :Voor actuele wetgeving verwijzen we u graag naar https://www.botova-

service.nl/PublicFiles/20130806NormenDefinitiesEnStandaarden.xlsx 
Handleiding:https://www.botova-service.nl/PublicFiles/HandleidingV1.0.0.pdf 
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Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

    

Monstercode Pb1
1
   

       

    
METALEN 
barium 380 **     
cadmium <0.2      
kobalt 2.5      
koper <2      
kwik <0.05      
lood 4.1      
molybdeen <2      
nikkel <3      
zink 12      
    
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0.2      
tolueen 0.55      
ethylbenzeen <0.2      
o-xyleen 0.14 --     
p- en m-xyleen 0.38 --     
xylenen (0.7 BoToVa) 0.52 *     
styreen <0.2      
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0.05 *     
Interventie factor polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen 0.00071  

    

    
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0.2      
1,2-dichloorethaan <0.2      
1,1-dichlooretheen <0.1 

a
     

cis-1,2-dichlooretheen <0.1 --     
trans-1,2-dichlooretheen <0.1 --     
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 BoToVa) 0.14 

a
 

    

dichloormethaan <0.2 
a
     

1,1-dichloorpropaan <0.2      
1,2-dichloorpropaan <0.2      
1,3-dichloorpropaan <0.2      
som dichloorpropanen (0.7 
BoToVa) 0.42  

    

tetrachlooretheen <0.1 
a
     

tetrachloormethaan <0.1 
a
     

1,1,1-trichloorethaan <0.1 
a
     

1,1,2-trichloorethaan <0.1 
a
     

trichlooretheen <0.2      
chloroform <0.2      
vinylchloride <0.2 

a
     

tribroommethaan <0.2      
    
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <50      

    

Monstercode en monstertraject 
1
  11962760-001     Pb1 Pb1 Pb1 (100-200) 

 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 
juni 2013, Nr. 16675. 
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan 

de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden 
kleiner dan de streefwaarde te zijn. 

b
  gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals 

beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
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Toelichting toetsing Wet bodembescherming 
 
Om de mate van bodemverontreiniging aan te geven, wordt de volgende terminologie toegepast: 
- niet verontreinigd: gehalte kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (grond) of de streefwaarde 

(grondwater);  
- licht verontreinigd: gehalte groter dan de achtergrondwaarde (grond) of de streefwaarde (grondwater), maar 

kleiner dan de tussenwaarde; 
- matig verontreinigd: gehalte groter dan de tussenwaarde, maar kleiner dan de interventiewaarde; 
- sterk verontreinigd: gehalte groter dan de interventiewaarde. 
 
De achtergrond-, streef- en interventiewaarden zijn afgeleid van de Circulaire bodemsanering 2009, zoals 
gewijzigd op 3 april 2012 en het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. 
 
achtergrondwaarden (AW) voor grond 
Deze waarden zijn vastgesteld op basis van de gehalten aan stoffen zoals die voorkomen in de bodem van natuur- 
en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen. Bij de 
achtergrondwaarden is geen verschil tussen land- en waterbodems.  
 
streefwaarden (S) voor grondwater 
De streefwaarde is de waarde waarboven wel en waaronder geen sprake is van een verontreiniging in het 
grondwater. 
 
interventiewaarden (I) 
De interventiewaarden geven het verontreinigingsniveau aan waarboven ernstige of dreigende vermindering 
optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant. Bij een overschrijding van 
de interventiewaarde in minimaal 25 m3 grond of 100 m3 bodemvolume met grondwater is er sprake van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming.  
 
tussenwaarden (T) 
De tussenwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de betrokken achtergrond- of streefwaarde en de 
interventiewaarde. Bij overschrijding van de tussenwaarden komt een nader onderzoek in beeld. 
 
lutum en organische stof 
De achtergrond- en interventiewaarden voor de grond zijn afhankelijk van het lutum en/of organische stofgehalte 
van de grond. De streef- en interventiewaarden in grondwater zijn onafhankelijk van het organisch stof en het 
lutumgehalte. 
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Toelichting toetsing Besluit bodemkwaliteit 
 
De analyseresultaten van de grondmonsters zijn getoetst aan de toetswaarden van het Besluit bodemkwaliteit. Deze zijn de 
achtergrondwaarden of AW2000-waarden (de nieuwe term voor schone grond), de maximale waarden voor Wonen en de 
maximale waarden voor Industrie. Grond die niet voldoet aan de industriewaarden is in het algemeen niet-toepasbaar. 
 
toetsen aan normen en indelen in kwaliteitsklassen 
Voor het toetsen van de kwaliteit van grond en baggerspecie aan de verschillende normen van het Besluit en voor het indelen 
van de bodem in kwaliteitsklassen, kent het Besluit als uitgangspunt dat de rekenkundige gemiddelden moeten voldoen aan de 
gestelde Maximale Waarden. Daarbij geldt een rekenregel voor het corrigeren van de normen voor standaardbodems naar de 
daadwerkelijk gemeten concentraties lutum en organische stof. Daarnaast zijn er twee bijzondere toetsingsregels: voor de 
achtergrondwaarden en voor de indeling in de kwaliteitsklasse Wonen. 
 
bodemtypecorrectie 
De normen voor het toepassen van grond en baggerspecie (tabellen 2 van bijlage B in de Regeling bodemkwaliteit) zijn 
opgesteld voor standaardbodems. Dat wil zeggen: bodems met 25% lutum en 10% organische stof. De normwaarden zijn 
echter afhankelijk van het daadwerkelijk gemeten lutum- en organisch stofgehalte. Daarom is het nodig om bij de beoordeling 
van de kwaliteit van de (water)bodem of van een partij toe te passen grond of 
baggerspecie de standaard normwaarden uit de tabellen om te rekenen naar normwaarden voor de betreffende bodem of de 
betreffende de partij grond of baggerspecie. De omgerekende normwaarden kunnen vervolgens met de gemeten gehalten 
worden vergeleken. De formules voor bodemtypecorrectie vindt u in bijlage G van de Regeling. 
 
toetsingsregel achtergrondwaarden (geldt voor zowel ontvangende bodem als voor toe te passen partij grond/bagger) 
Grond waarvan de rekenkundig gemiddelden van slechts enkele stoffen in licht verhoogde concentraties boven de 
achtergrondwaarden aanwezig zijn, mag onder bepaalde voorwaarden worden beschouwd als AW2000 grond. De 
toetsingsregel geldt voor zowel de ontvangende bodem als voor toe te passen partijen grond of bagger: 

1. als ten minste 2 stoffen zijn geanalyseerd dan mag het gehalte van 1 stoften hoogste 2x de daarvoor geldende 
achtergrondwaarde overschrijden; 

2. als ten minste 7 stoffen zijn geanalyseerd dan mag het gehalte van 2 stoffen ten hoogste 2x de daarvoor geldende 
achtergrondwaarde overschrijden; 

3. als ten minste 16 stoffen zijn geanalyseerd dan mag het gehalte van 3 stoffen ten hoogste 2x de daarvoor geldende 
achtergrondwaarde overschrijden; 

4. als ten minste 27 stoffen zijn geanalyseerd dan mag het gehalte van 4 stoffen ten hoogste 2x de daarvoor geldende 
achtergrondwaarde overschrijden; 

5. als ten minste 37 stoffen zijn geanalyseerd dan mag het gehalte van 5 stoffen ten hoogste 2x de daarvoor geldende 
achtergrondwaarde overschrijden. 

Voorwaarde: het gehalte van geen enkele stof mag de maximale waarde voor de kwaliteitsklasse Wonen overschrijden. 
 
indeling ontvangende bodem in kwaliteitskiassen Wonen en Industrie 
Uitgangspunt bij de indeling van de ontvangende bodem in de kwaliteitskiassen Wonen en Industrie, is dat de rekenkundige 
gemiddelden van de gemeten stoffen moeten voldoen aan de Maximale Waarden die horen bij de klassegrenzen van de 
klassen Wonen en Industrie. 
 
Hierop is één uitzondering, namelijk voor het indelen van een bodemkwaliteitszone of een locatie waarop grond of baggerspecie 
wordt toegepast in de bodemkwaliteitsklasse Wonen. Hiervoor geldt de volgende toetsingsregel: 

1. als ten minste 7 stoffen zijn geanalyseerd dan mag het gehalte van 2 stoffen de maximale waarde voor de 
bodemkwaliteitsklasse Wonen overschrijden; 

2. als ten minste 16 stoffen zijn geanalyseerd dan mag het gehalte van 3 stoffen maximale waarde voor de 
bodemkwaliteitsklasse Wonen overschrijden; 

3. als ten minste 27 stoffen zijn geanalyseerd dan mag het gehalte van 4 stoffen maximale waarde voor de 
bodemkwaliteitsklasse Wonen overschrijden; 

4. als ten minste 37 stoffen zijn geanalyseerd dan mag het gehalte van 5 stoffen maximale waarde voor de 
bodemkwaliteitsklasse Wonen overschrijden. 

Voorwaarde: De verhoging mag per stof ten hoogste de maximale waarde voor de bodemkwaliteitsklasse Wonen vermeerderd 
met de achtergrondwaarde voor die stof bedragen, waarbij het gehalte van geen enkele stof de maximale waarde voor de 
bodemkwaliteitsklasse Industrie mag overschrijden. 
 
Deze toetsingsregel geldt alleen voor de indeling van de ontvangende bodem in een bodemkwaliteitsklasse. Voor de indeling 
van een partij toe te passen grond of baggerspecie geldt deze toetsingsregel niet (zie hieronder). 
 
indeling toe te passen grond/bagger in kwaliteitskiassen Wonen en Industrie 
Voor de indeling van een partij toe te passen grond of baggerspecie in de kwaliteitskiassen Wonen en Industrie moeten de 
rekenkundige gemiddelden van alle stoffen voldoen aan de maximale waarden die horen bij de klassegrenzen van de klassen 
Wonen en Industrie. Behalve de formules voor bodemtypecorrectie zijn bij deze indeling dus verder geen bijzondere 
rekenregels van toepassing. 



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     

Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I RBK eis 
     

     
METALEN 
barium   

920 20 
cadmium 0.60 6.8 13 0.20 
kobalt 15 102 190 3.0 
koper 40 115 190 5.0 
kwik 0.15 18 36 0.050 
lood 50 290 530 10 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 35 68 100 4.0 
zink 140 430 720 20 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
BoToVa) 1.5 21 40 0.35 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
BoToVa)(µg/kgds) 20 510 1000 4.9 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 190 2595 5000 35 

     

 

1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-

2012). 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 

bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard 

bodem type 10% humus en 25% lutum. 
  



Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)  
     

Toetsingswaarden1) S 1/2(S+I) I RBK 
     

     
METALEN 
barium 50 338 625 20 
cadmium 0.40 3.2 6.0 0.20 
kobalt 20 60 100 2.0 
koper 15 45 75 2.0 
kwik 0.050 0.18 0.30 0.050 
lood 15 45 75 2.0 
molybdeen 5.0 152 300 2.0 
nikkel 15 45 75 3.0 
zink 65 432 800 10 
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0.20 15 30 0.20 
tolueen 7.0 504 1000 0.20 
ethylbenzeen 4.0 77 150 0.20 
xylenen (0.7 BoToVa) 0.20 35 70 0.21 
styreen 6.0 153 300 0.20 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0.01 35 70 0.020 
Interventie factor polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen 

  
1 

     
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan 7.0 454 900 0.20 
1,2-dichloorethaan 7.0 204 400 0.20 
1,1-dichlooretheen 0.01 5.0 10 0.10 
dichloormethaan 0.01 500 1000 0.20 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 BoToVa) 0.01 10 20 0.14 
1,1-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 
1,2-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 
1,3-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 
som dichloorpropanen (0.7 
BoToVa) 0.80 40 80 0.42 
tetrachlooretheen 0.01 20 40 0.10 
tetrachloormethaan 0.01 5.0 10 0.10 
1,1,1-trichloorethaan 0.01 150 300 0.10 
1,1,2-trichloorethaan 0.01 65 130 0.10 
trichlooretheen 24 262 500 0.20 
chloroform 6.0 203 400 0.20 
vinylchloride 0.01 2.5 5.0 0.20 
tribroommethaan   

630 0.20 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 50 325 600 50 

     

 

1) S streefwaarde 
 1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-

2012). 
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Bijlage 4  Nota zienswijzen en Staat van wijzigingen 



Nota zienswijzen en Staat van wijzigingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Datum: 27 maart 2014 
 
 

Ingekomen zienswijzen 
Het ontwerpbestemmingsplan Kruising Rijnsingel heeft van 7 februari 2014 tot en met 20 maart 2014 ter 
inzage gelegen. Dit is bekend gemaakt in een publicatie in de Staatscourant, de Combinatie en op de 
gemeentelijke website. Daarnaast heeft het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit tot vaststelling en 
overige relevante stukken ter inzage gelegen op het gemeentehuis van Ridderkerk. Iedereen kon gedurende 
deze periode een zienswijze indienen. 
 
In deze periode zijn de volgende zienswijzen ingediend: 

1. Dhr. L. W. Pons, Parallelweg 10, 2987 VL Ridderkerk; 
2. Propand BV, eigenaar van de NAM-locatie, namens de eigenaar H. Everts, Augustapolder 64, 2992 

SR Barendrecht. 
 
 
1. Dhr. L. W. Pons, Parallelweg 10 

a. In de toelichting staat ‘dat de aandacht van automobilisten meer gericht is op het bereiken van de A-
38 dan op de overstekende fietsers’. Deze stelling wordt gebruikt als onderbouwing voor de 
aanpassing omdat de veiligheid in het geding is. Dit is echter een subjectief argument en 
onvoldoende onderbouwd. De stelling zou ook omgedraaid kunnen worden namelijk: lokale 
automobilisten zijn goed op de hoogte van de situatie ter plaatse en houden daar rekening mee. 

b. In de zienswijze wordt ook gesteld dat er ten onrechte een onderscheid wordt gemaakt tussen lokaal 
en regionaal fietsverkeer. Gesteld wordt dat fietsers zich niet laten leiden en de snelste weg zoeken. 
Het is dus niet uit te sluiten dat fietser hierdoor juist massaal gebruik kunnen maken van de niet 
geregelde oversteek. Dit komt het aspect veiligheid niet ten goede.  

c. Bij de inleiding van het bestemmingsplan wordt niet gezegd dat het verbeteren van de capaciteit van 
het kruispunt ook een belangrijke aanleiding is voor de reconstructie van het kruispunt 
Rotterdamseweg – A38 - Rijnsingel. Dit zou daar wel moeten staan. 

d. Ook wordt gesteld dat er niet inhoudelijk wordt ingegaan op een onderzoek van het Waterschap en 
de gemeente dat is gedaan in 2009. Gesteld wordt dat dit onderzoek deel zou moeten uitmaken van 
het bestemmingsplan. 

e. Als voornaamste probleem op de kruising Rotterdamseweg – A38 - Rijnsingel wordt de afstelling van 
de verkeerslichteninstallatie genoemd. Deze geeft de voorkeur aan het busverkeer en hierdoor 
ontstaan er lange wachttijden voor het autoverkeer.  

f. Onduidelijk is wat de afzonderlijke effecten zijn van iedere voorgestelde maatregel. Mogelijk zou er 
ook eerst gezocht kunnen worden naar goedkopere oplossingen. 

g. In het ontwerpbestemmingsplan vervalt de westelijke paralleloversteekplaats voor gemotoriseerd 
verkeer op de kruising Rotterdamseweg – A38 - Rijnsingel. Gevraagd wordt in hoeverre het 
wegvallen van dit verkeer bijdraagt aan de doorstroming. Gesteld wordt dat dit slechts beperkt het 
geval is, zeker gelet op mogelijke toename van verkeer in de toekomst door ontwikkelingen zoals 
fiets highways of recreatie in Bolnes Zuid. Ook is onduidelijk waarom de zuidelijke paralleloversteek 
wel, maar de westelijke paralleloversteekplaats niet open kan blijven voor gemotoriseerd verkeer. 

h. Het agrarisch verkeer mag ook geen gebruik meer maken van de westelijke paralleloversteek. 
Hierdoor wordt het agrarisch gebied Bolnes Zuid praktisch onbereikbaar vanuit Bolnes. Op de 
Rotterdamseweg is namelijk geen langzaam agrarisch verkeer toegestaan. Dit levert langere rijtijden 
en hogere kosten op. 



Nota zienswijzen en Staat van wijzigingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Datum: 27 maart 2014 
 
 

i. De huidige westelijke paralleloversteek wordt verplaatst richting het kruispunt. Deze verplaatsing 
wordt niet in het plan genoemd of beargumenteerd. Dit zou wel moeten omdat het ten koste gaat 
van een stuk groenvoorziening. Ook wordt verwacht dat er problemen ontstaan voor fietsende 
scholieren omdat de opstelruimte kleiner wordt.  

 
Reactie gemeente 

De zienswijze van de heer Pons gaat veelal over de aanpassingen aan de beide kruisingen. Dit zijn 
voornamelijk verkeerskundige aanpassingen waarvoor een apart verkeersbesluit zal worden 
genomen. Deze aanpassingen maken dus strikt formeel geen onderdeel uit van het 
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is vooral opgesteld om de verlegging van de Kievitsweg 
mogelijk te maken.  
De overige voorgestelde aanpassingen aan de kruisingen of de Rijnsingel zijn al mogelijk binnen het 
nu vigerende bestemmingsplan Bolnes, en kunnen na het nemen van het verkeersbesluit direct 
gerealiseerd worden zonder aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
De aanpassingen aan de verschillende kruisingen (inclusief paralleloversteken) vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de verschillende wegbeheerders, namelijk de gemeente Ridderkerk, het 
Waterschap Hollands Delta en Rijkswaterstaat. Zij nemen elk een eigen verkeersbesluit. 
 
Volledigheidshalve wordt in de nota zienswijzen wel puntsgewijs een antwoord gegeven op de 
verschillende opmerkingen, maar ze zijn dus geen onderdeel van het bestemmingsplan. 
 

a. Er zijn waarschijnlijk veel automobilisten die dagelijks de Rijnsingel op- of afrijden en dus plaatselijk 
bekend zijn. Dit zegt echter nog niets over verkeersveilig gedrag. Ter illustratie: in woonbuurten zijn 
de overtreders van de maximumsnelheid (vaak 30 km/uur) de bewoners vaak zelf. Zij zijn plaatselijk 
bekend en rijden routinematig en vaak te snel. Onbekende automobilisten rijden oriënterend en zijn 
daardoor voorzichtiger in hun gedrag. Dit is een landelijk bekend fenomeen. 
Bij de oversteek tussen de Kievitsweg en de Rijnsingel moeten overstekende fietsers meerdere 
rijstroken oversteken met verkeer in twee richtingen. Uit eigen waarnemingen vanuit de gemeente is 
geconstateerd dat dit regelmatig leidt tot (bijna) botsingen tussen fietsers en auto’s. Dit potentiele 
gevaar wordt ook onderkend door het wijkplatform.  

b. De opmerking dat verkeer, net als water, de snelste route zoekt, klopt in het algemeen.  
De regionale fietser wordt voor zijn oversteek gefaciliteerd met een verkeersregelinstallatie. De 
zogenaamde lokale fietser kan hier uiteraard ook voor kiezen. Het onderscheid tussen is overigens 
alleen geografisch. De regionale fietser komt uit Rotterdam, de lokale fietser uit Bolnes. 
De nieuwe, met verkeerslichten geregelde fietsoversteek voor de regionale fietser moet in de 
verkeersregelinstallatie worden ingepast. Dit is mogelijk in combinatie met het recht doorgaande 
verkeer op de Rotterdamseweg. Vertraging zal hierdoor niet of nauwelijks optreden.  
Veel lokale fietsers zullen echter kiezen voor de oversteek over de Rijnsingel in het verlengde van 
de Leklaan. Dit is een ongeregelde oversteek, maar bij deze oversteek hoeft de fietser maar twee 
rijstroken over te steken. Dit type oversteek komt vaker voor en leidt niet tot de gevaarlijke situaties 
zoals we die kennen op het kruispunt Rijnsingel-Kievitsweg. 

c. De inleiding van het bestemmingsplan wordt hierop aangepast. Ook wordt hier toegevoegd dat de 
aanpassingen aan de kruising mogelijk zijn op basis van het vigerende bestemmingsplan Bolnes.  

d. In het bestemmingsplan wordt verwezen naar eerder onderzoek dat heeft aangetoond dat met 
gerichte maatregelen de doorstroming op het kruispunt kan worden verbeterd. Het accent ligt daarbij 



Nota zienswijzen en Staat van wijzigingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Datum: 27 maart 2014 
 
 

vooral op het “compacter” maken van het kruispunt, het uitbreiden van opstelcapaciteit en het 
vervangen van de regelinstallatie.  

e. De nieuwe installatie is in staat om de prioriteit van het busverkeer in relatie tot de afwikkeling van 
het autoverkeer evenwichtiger te regelen. De huidige installatie is verouderd en kan niet zo worden 
afgesteld dat het zelfde resultaat wordt behaald als bij vervanging. 

f. Uit het onderzoek uit 2009 is het voorgestelde pakket van maatregelen gekomen. Dit totaalpakket 
zorgt voor de beoogde verbetering. Het weglaten van specifieke maatregelen leidt niet tot het 
gewenste eindresultaat. 

g. Het oorspronkelijk idee was om zowel de paralleloversteek over de Rotterdamseweg als de A38 te 
laten vervallen. De randvoorwaarde daarbij was het aanleggen van een fietstunnel onder de 
Rotterdamseweg door. Die aanleg blijkt op korte termijn om meerdere redenen niet haalbaar.  
Omdat beseft wordt dat de intensiteit van (brom)fietsers kan toenemen wordt, in overleg met de 
Provincie, nagegaan of de fietstunnel op termijn haalbaar is.  
Om toch winst te bereiken in de verkeersafwikkeling is in het ontwerp de paralleloversteek over de 
Rotterdamseweg verschoven naar het kruispunt. Daarmee kan autoverkeer eerder weer groen 
krijgen. Daarnaast is in het ontwerp de oversteek nog uitsluitend beschikbaar voor voetgangers en 
(brom)fietsers. De oversteek kan daarmee worden gesplitst (met extra verkeerslichten in de 
middenberm) waardoor, afhankelijk van de rijrichting van fietsers, het autoverkeer weer sneller kan 
gaan rijden. Verder wordt voorkomen dat autoverkeer van en naar de oversteek die doelgroep in 
gevaar brengt. In de praktijk blijkt dit namelijk een potentieel gevaar.  
Bij een verdere uitwerking bleek dat uit oogpunt van bereikbaarheid de paralleloversteek over de 
A38 noodzakelijk open moet blijven om omliggende bestemmingen bereikbaar te houden, zowel 
vanuit Rotterdam via de Parallelweg als vanuit Ridderkerk via de Kruisweg. De paralleloversteek 
over de Rotterdamseweg is daarbij niet van doorslaggevend belang.  

h. De Rotterdamseweg zal tussen de aansluitingen Rijnsingel en Cannenburchtstraat worden 
opengesteld voor agrarisch verkeer. 

i. Problemen voor zich opstellende fietsers worden, mede gelet op recent uitgevoerde inspecties, niet 
verwacht. Mocht dit toch tot problemen leiden, dan zal dit middels een kruis op de rijbaan worden 
opgelost; daardoor zal er altijd ruimte blijven voor fietsers om zich op te stellen. 
De bestemming groen staat het aanleggen van fietspaden overigens toe, ook in het vigerende 
bestemmingsplan. Dit is dus geen beletsel. 

 
 
2. Propand BV, eigenaar van de NAM-locatie 

a. Gesteld wordt dat er nog geen overeenstemming is met de gemeente over de aankoop van de NAM-
locatie. Het geboden bedrag staat niet in verhouding tot de reële waarde. Propand BV heeft het 
perceel destijds namelijk aangekocht om er een ontwikkeling te realiseren. Dit is tot op heden niet 
gelukt. 
Gelet op het opgenomen bedrag in het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet worden 
er ernstige twijfels geplaatst bij de economische uitvoerbaarheid van het plan. 

 
Reactie gemeente 

a. Feit is dat de gemeente nog geen overeenstemming heeft bereikt met appellant over de verwerving 
van zijn gronden.  
 
De gemeenteraad op 28 november 2013 een kredietaanvraag om de herontwikkeling mogelijk te 
maken goedgekeurd. Binnen dit krediet is ook geld gereserveerd om de grond aan te kopen. De 
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gemeente heeft de gronden van appellant laten taxeren. Gelet op de waarde die is opgenomen in dit 
taxatierapport is er voldoende krediet gereserveerd. 
 
Nu gesteld wordt dat het beschikbare krediet onvoldoende is, betekent dit nog niet dat ook de 
economische uitvoerbaarheid in gevaar is. Mocht er toch geen overeenstemming worden bereikt, 
dan heeft de gemeenteraad de keuze om het stedenbouwkundig plan zo aan te passen dat het 
economisch wel uitvoerbaar is. Dit kan bijvoorbeeld door de gronden van appellant niet op te nemen 
in een nieuw ontwerp. De gemeente wenst echter nadrukkelijk dat er wel overeenstemming wordt 
bereikt op basis van het huidige ontwerp. Om deze reden is het ontwerp vooralsnog niet aangepast.  

 

Staat van wijzigingen 
1. De plangrens is aangepast. De verlegging van de Kievitsweg sloot niet goed aan op de Spuistraat.  
2. De inleiding van het bestemmingsplan is aangepast vanwege zienswijze 1 lid c. Er is toegevoegd dat 

de reconstructie ook noodzakelijk is om de capaciteit te verbeteren. Daarnaast is in de zienswijze 
toegevoegd dat een aantal aanpassingen al kunnen op basis van het vigerende bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan 

het bestemmingsplan Kruising Rijnsingel als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0597.BPBoln2014Kruising-ON01 van de gemeente Ridderkerk. 

 

1.2  bestemmingsplan 

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

 

1.3  aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waar gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

 

1.4  aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

 

1.5  archeologisch onderzoek 

onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning beschikt. 

 

1.6  archeologische deskundige 

een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke deskundige op het 

gebied van de archeologische monumentenzorg. 

 

1.7  bebouwing 

een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 

1.8  bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak. 

 

1.9  bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

 



40  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte    
  

1.10  bevoegd gezag 

bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 

1.11  bouwen 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van een 

bouwwerk. 

 

1.12  bouwgrens 

de grens van een bouwvlak. 

 

1.13  bouwwerk 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 

indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 

 

1.14  nutsvoorzieningen 

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 

schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten 

behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie. 

 

1.15  peil 

a. voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelegen op een afstand van 5 m of minder 

uit de bestemming 'Verkeer' of 'Verkeer - Verblijfsgebied': de hoogte van die weg; 

b. voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelegen op een afstand van meer dan 5 m 

uit de bestemming 'Verkeer' of 'Verkeer - Verblijfsgebied': de gemiddelde hoogte van het 

aangrenzend terrein. 

 

 



  41  

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte    
  

Artikel 2  Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  afstand 

de afstand tussen bouwwerken onderling en de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen worden 

daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn. 

 

2.2  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. 

 

2.3  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. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Groen 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. beplantingen, geluidswerende voorzieningen; 

b. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals voet- en fietspaden, speelvoorzieningen, 

voorzieningen ten behoeve van afvalinzameling, kunstuitingen, verkeersvoorzieningen ten behoeve 

van het scheepvaartverkeer, bermen en water.  

 

3.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 5 m. 
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Artikel 4  Verkeer 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen, voet- en fietspaden; 

b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, bermen, 

geluidswerende voorzieningen, afvalinzameling, kunstuitingen, groen en water. 

 

4.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de 

verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding of de verlichting bedraagt ten hoogste 8 m.  
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Artikel 5  Verkeer - Verblijfsgebied 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de 

aangrenzende bestemmingen; 

b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, 

afvalinzameling, kunstuitingen, verkeersvoorzieningen ten behoeve van het scheepvaartverkeer, 

groen en water. 

 

5.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:  

a. op deze gronden mogen uitsluitend ten behoeve van de bestemming bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de 

verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding of de verlichting, bedraagt ten hoogste 5 m. 
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Artikel 6  Water 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. de wateraanvoer en -afvoer, alsmede voor de waterberging; 

b. verkeer te water. 

 

6.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd, met dien verstande dat voorafgaand aan werkzaamheden in 

buitendijks gelegen gronden advies wordt gevraagd aan de waterbeheerder, en gelden de volgende 

regels: 

a. duikers, waterovergangen, keermuren voor de waterbeheersing, oeverbeschoeiingen en andere 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen worden gebouwd; 

b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd indien en voor zover deze 

noodzakelijk zijn voor oeververbindingen, de veiligheid van het verkeer te water of voor een 

doelmatig kwaliteit- en kwantiteitsbeheer van het oppervlaktewater; 

c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m. 
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Artikel 7  Leiding - Hoogspanning 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Hoogspanning' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar 

voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor een ondergrondse hoogspanningsleiding van ten 

hoogste 150 kV. 

 

7.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 7.1 genoemde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3 m; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming 

van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, 

indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande 

bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en 

gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering. 

 

7.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.2 onder b, 

indien de bij de betrokken bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en het belang 

van de leiding(en) door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad. 

 

7.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

7.4.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Hoogspanning' zonder of in afwijking 

van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, aan te leggen, of de 

volgende werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen; 

c. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is aangegeven, 

en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 

d. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 

e. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 

f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 

 

7.4.2  Uitzonderingen op het aanlegverbod 

Het verbod van lid 7.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning voor 

het bouwen is verleend, zoals in lid 7.3 bedoeld; 

b. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 

c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 

 

7.4.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 7.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het 

leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad. Alvorens de omgevingsvergunning wordt 

verleend, dient toestemming te zijn verleend door de leidingbeheerder.   
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Artikel 8  Waarde - Archeologie 1 

8.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar 

voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van 

archeologische waarden. 

8.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 8.1 genoemde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3 m; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming 

van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, 

indien: 

1. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport heeft overlegd waarin 

de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in 

voldoende mate is vastgesteld; 

2. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouwactiviteiten niet 

worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de 

omgevingsvergunning voor het bouwen voorschriften en beperkingen te verbinden, gericht op 

het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het 

begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische deskundige; 

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

werkzaamheden 

8.3.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie 1' zonder of in afwijking 

van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, aan te leggen, of de 

volgende werkzaamheden uit te voeren: 

a. het uitvoeren van grondbewerkingen waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 

b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen; 

c. het verlagen of verhogen van het waterpeil; 

d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd; 

e. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband 

houdende constructies, installaties of apparatuur. 

 

8.3.2  Uitzondering op het aanlegverbod 

Het verbod van 8.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 8.2 in acht is genomen; 

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan; 

c. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. 
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8.3.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 8.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de aanvrager 

van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden aan de hand van nader 

archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden 

aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar, indien: 

a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden een 

rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel 

van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld; 

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden 

geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het 

uitvoeren van werken en werkzaamheden voorschriften en beperkingen te verbinden, gericht op 

het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het 

begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische deskundige. 
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Artikel 9  Waarde - Archeologie 3 

9.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar 

voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van 

archeologische waarden. 

9.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 9.1 genoemde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3 m; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming 

van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd, 

indien: 

1. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport heeft overlegd waarin 

de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in 

voldoende mate is vastgesteld; 

2. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouwactiviteiten niet 

worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de 

omgevingsvergunning voor het bouwen voorschriften en beperkingen te verbinden, gericht op 

het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het 

begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische deskundige; 

c. het bepaalde in lid 9.2 onder b1 en b2 is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft 

op een of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken: 

1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, 

voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt 

van de bestaande fundering; 

2. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 200 m²; 

3. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 50 cm en zonder 

heiwerkzaamheden kan worden geplaatst. 

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

werkzaamheden 

9.3.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie 3' zonder of in afwijking 

van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, aan te leggen, of de 

volgende werkzaamheden uit te voeren: 

a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte of hoogte dan 50 cm, waartoe worden 

gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen 

van drainage; 

b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen; 

c. het verlagen of verhogen van het waterpeil; 

d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd; 

e. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband 

houdende constructies, installaties of apparatuur. 

 

9.3.2  Uitzondering op het aanlegverbod 

Het verbod van 9.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 9.2 in acht is genomen; 

b. een oppervlakte beslaan van ten hoogste 200 m²; 

c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan; 

d. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. 
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9.3.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 9.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de aanvrager 

van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden aan de hand van nader 

archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden 

aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar, indien: 

a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden een 

rapport heeft overlegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel 

van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld; 

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden 

geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het 

uitvoeren van werken en werkzaamheden voorschriften en beperkingen te verbinden, gericht op 

het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het 

begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische deskundige. 
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Artikel 10  Waterstaat - Waterstaatkundige functie 

10.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waterstaat - Waterstaatkundige functie' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere 

aldaar voorkomende bestemming(en) – mede bestemd voor waterstaatkundige voorzieningen. 

 

10.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op de gronden mogen ten behoeve van de in lid 10.1 genoemde bestemming uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m; 

c. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met inachtneming 

van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – uitsluitend worden gebouwd, 

indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande 

bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en 

gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering. 

 

10.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 10.2 onder c. Een 

omgevingsvergunning wordt verleend, indien de bij de betrokken bestemming behorende bouwregels in 

acht worden genomen en het waterstaatsbelang door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt 

geschaad. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

 

Artikel 11  Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 

gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 

beschouwing. 

 

 

Artikel 12  Bestaande afstanden en bestaande andere maten 

a. Voor een bouwwerk, dat bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op het 

tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel 

gebouwd kan worden en dat in het plan ingevolge de bestemming is toegelaten, maar waarvan de 

bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen afwijken van de bouwregels van de 

betreffende bestemming, geldt dat:  

1. bestaande maten, die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten 

hoogste toelaatbaar worden aangehouden; 

2. bestaande maten, die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten 

minste toelaatbaar worden aangehouden. 

b. Ingeval van herbouw is lid a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien de herbouw op dezelfde 

plaats plaatsvindt. 

c. Op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het Overgangsrecht bouwwerken als opgenomen in dit 

plan niet van toepassing. 

 

 

Artikel 13  Algemene afwijkingsregels 

Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is - bij een 

omgevingsvergunning afwijken van de regels voor: 

a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%; 

b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is 

voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in 

verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen ten hoogste 3 m 

bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot. 

De omgevingsvergunning wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan 

de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en 

bouwwerken. 
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Artikel 14  Algemene wijzigingsregels 

Overschrijding bestemmingsgrenzen 

Het college van burgemeester en wethouders kan de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen 

ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een 

technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is 

in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen echter ten hoogste 

3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot. 

 

 

Artikel 15  Overige regels 

15.1  Werking wettelijke regelingen 

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het 

moment van vaststelling van het plan. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 16  Overgangsrecht 

16.1  Overgangsrecht bouwwerken 

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 

en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 

de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan; 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning verlenen 

voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 

10%; 

c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

 

16.2  Overgangsrecht gebruik 

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 

b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan 

voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 

hervatten of te laten hervatten; 

d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 

geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

 

 

Artikel 17  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Kruising Rijnsingel'. 
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