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Hoofdstuk 1    Inleiding 

1.1    Aanleiding 

ABB Ontwikkeling BV wenst op de hoek van de Markstraat en de Dintelstraat in Bolnes 12 rijwoningen te 

realiseren. Op deze locatie staat nu het gebouw van (voormalig) spiritueel centrum de Heksenketel. Dit 

gebouw zal worden gesloopt ten behoeve van de beoogde woningbouw. 

 

De beoogde ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het vigerende bestemmingsplan. Op basis van de 

benodigde  onderzoeken  is  in  dit  bestemmingsplan  een  verantwoorde  basis  en  een  toepasselijke 

bestemmingsregeling  ontworpen,  waarbij  de  woningen  juridisch‐planologisch  mogelijk  worden 

gemaakt. 

1.2    Ligging plangebied 

Het  plangebied  ligt  tussen  de  Rijnsingel  en  de  Dintelstraat,  aan  de  noordzijde  van  de Markstraat  in 

Bolnes (Ridderkerk). In figuur 1.1 is een weergave gegeven van de ligging van het plangebied. 
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Figuur 1.1    Ligging plangebied (bron: Luchtfoto Kadaster Nederland) 

1.3    Vigerend bestemmingsplan 

Het  geldende  bestemmingsplan  'Bolnes'  is  vastgesteld  op  24  januari  2013.  Het  plangebied  heeft  de 

bestemming 'Gemengd' (zie figuur 1.2). De bestaande bebouwing is voorzien van een bouwvlak met een 

bebouwingspercentage  van  75%  en  een  maximum  bouwhoogte  van  5  meter.  De  realisatie  van  de 

geplande woningen is binnen deze bouwvlakken niet mogelijk. Daarnaast geldt voor het hele plangebied 

de gebiedsaanduiding 'geluidzone ‐ industrie'. 
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Figuur 1.2    Uitsnede verbeelding bestemmingsplan 'Bolnes' 

1.4    Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het plangebied en komt het planvoornemen aan de 

orde. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 het relevante beleidskader kort beschreven. Hoofdstuk 4 geeft 

een overzicht van het benodigde onderzoek naar onder andere milieuaspecten. Een toelichting op de 

juridische regeling van het plan is opgenomen in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de 

economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. 
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Hoofdstuk 2    Ruimtelijke analyse 

2.1    Huidige situatie plangebied 

Analyse omgeving plangebied 

Bolnes is één van de oorspronkelijke vijf kernen van Ridderkerk. De ontwikkeling van Bolnes begon door 

de vestigingen van enkele scheepswerven  langs de Nieuwe Maas  in de 2e helft van de 19e eeuw. Met 

name in de jaren zestig en zeventig is de kern flink uitgebreid, niet alleen met woningen maar ook met 

voorzieningen. 

 

Het  plangebied  ligt  ingeklemd  tussen  de  Rijnsingel  en  de  Dintelstraat.  De  Rijnsingel  betreft  een 

wijkontsluitingsweg  vanwaar  het  omliggende wegennetwerk  snel  te  bereiken  is.  De directe  omgeving 

bestaat voornamelijk uit woningbouw. Aansluitend aan het plangebied aan de noordzijde bevindt zich 

huisartsenpost Bolnes. Verder naar het noordwesten, op circa 150 m afstand van het plangebied,  ligt 

het winkelcentrum van Bolnes. 

   

Inrichting plangebied 

Het  plangebied  bestaat  in  de  huidige  situatie  uit  de  voormalige  bebouwing  van  voormalig  spiritueel 

centrum de Heksenketel. Het betreft een gebouw met één bouwlaag en een platte dakafdekking. Het 

plangebied heeft een groene omlijsting, bestaande uit bomen en struiken. Aan de westkant wordt het 

plangebied begrensd door het vrijliggende fietspad langs de Rijnsingel. Fietspad en rijbaan worden van 

elkaar gescheiden door een karakteristieke bomenrij. 
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Figuur 2.1    Bestaande situatie plangebied (bron: Luchtfoto Kadaster Nederland) 

 

Aan de noordzijde van het gebouw is ruimte voor het parkeren van auto's (zie figuur 2.2). Hiervan wordt 

ook  gebruik  gemaakt  door  bezoekers  van  huisartsenpost  Bolnes.  De  huisartsenpost  beschikt  over 

beperkte  parkeergelegenheid  op  eigen  terrein.  Langs  de  randen  van  het  plangebied  kan  ook  gebruik 

worden gemaakt van straatparkeren (Markstraat en Dintelstraat). Naast de huisartsenpost, ten noorden 

van het plangebied, ligt een grasveld. 

 

 
Figuur 2.2    Bestaande situatie plangebied vanaf de Dintelstraat (bron: Google Streetview) 
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2.2    Planbeschrijving 

Stedenbouwkundige verkaveling 

Het  bestaande  gebouw  zal  worden  gesloopt  en  vervangen  door  12  grondgebonden  rijwoningen.  De 

rijwoningen zullen in twee rijen van zes worden gebouwd (zie figuur 2.3). Het bestaande stratenpatroon 

blijft  gehandhaafd.  Overeenkomstig  de  bouwblokken  ten  zuiden  en  oosten  van  het  plangebied  is  de 

meest westelijke rij woningen georiënteerd op de Rijnsingel en de meest oostelijke rij woningen op de 

Dintelstraat. 

 

 
Figuur 2.3    Stedenbouwkundige verkaveling 

 

Ten behoeve van de rijwoningen wordt aan de noordzijde van het plangebied een parkeerterrein met 26 

parkeerplaatsen aangelegd. Naast parkeerplaatsen voor bewoners kan het parkeerterrein ook worden 

gebruikt voor bezoekers aan de huisartsenpost. Tijdens de plantontwikkeling van de woningen heeft de 

huisartsenpost  aangegeven  het  huidige  gebouw  uit  te  willen  breiden  met  een  apotheek.  Het  aantal 

parkeerplaatsen is daarom afgestemd op de beoogde uitbreiding van de apotheek en de woningbouw, 

waarbij  is  uitgegaan  van  dubbelgebruik  (zie  paragraaf  4.1).  De  beoogde  uitbreiding  van  de 

huisartsenpost is niet meegenomen in voorliggend plan omdat het vigerende bestemmingsplan 'Bolnes' 

de  apotheek  al  mogelijk  maakt.  Tevens  kan  gebruik  worden  gemaakt  van  de  bestaande 

langsparkeerplaatsen  langs  de  Markstraat  en  de  Dintelstraat.  Deze  parkeerplaatsen  blijven 

gehandhaafd. 
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Bouwmassa 

De bouwmassa is afgestemd op de bestaande woningen in de omgeving. De woningen worden voorzien 

van een kap en hebben een maximale goothoogte van 6 meter. De diepte van de woningen bedraagt 

circa  10,4  m.  De  entrees  van  de  woningen  zijn  te  bereiken  door  middel  van  voetpaden.  Ook  de 

achtertuinen zijn te bereiken via een pad. De diepte van de voortuinen sluit aan op die van de woningen 

aan  de  overzijde  van  de  Dintelstraat  en  de  Markstraat.  Binnen  het  aangegeven  bouwvlak  biedt  de 

regeling bij dit bestemmingsplan de voor het woongebied  in Bolnes gebruikelijke  ruimte voor aan‐ en 

uitbouwen en bijgebouwen. Ook het kleur‐ en materiaalgebruik van de beoogde rijwoningen zal worden 

afgestemd op de woonbebouwing in de directe omgeving. 
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Hoofdstuk 3    Beleidskader 

3.1    Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de plannen voor ruimte en mobiliteit van de 

rijksoverheid  beschreven.  Het  kabinet  schetst  in  de  SVIR  hoe  Nederland  er  in  2040  uit  moet  zien: 

concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Voor de doorwerking van de rijksbelangen in plannen van 

andere  overheden,  is  het  Barro  opgesteld.  Het  Besluit  algemene  regels  ruimtelijke  ordening  (Barro) 

bevat alle ruimtelijke rijksbelangen die juridisch doorwerken op het niveau van bestemmingsplannen. 

 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (2012) 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (afgekort Barro) bevat een beperkt aantal beslissingen 

van  wezenlijk  belang  (13  nationale  belangen)  uit  de  Structuurvisie.  Deze  algemene  regels 

bewerkstelligen  dat  nationale  ruimtelijke  belangen  doorwerken  tot  op  lokaal  niveau.  Voor  deze 

belangen  is  het  Rijk  verantwoordelijk.  Buiten  deze  13  belangen  hebben  decentrale  overheden 

beleidsvrijheid. Evenals de SVIR wordt het Barro gekenmerkt door een hoog abstractie‐ en schaalniveau. 

Het Barro bevat regels voor bijvoorbeeld de mainportontwikkeling van Rotterdam, het kustfundament, 

defensie  en  de  ecologische  hoofdstructuur.  Voor  het  plangebied  is  het  uitgangspunt  van  duurzame 

verstedelijking van belang (zie ladder voor duurzame verstedelijking). 

 

Ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6 Bro) 

De 'ladder voor duurzame verstedelijking' is in het SVIR geïntroduceerd en vastgelegd als procesvereiste 

in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro bepaalt dat voor onder meer bestemmingsplannen die 

nieuwe stedelijke functies mogelijk maken, de ladder moet worden doorlopen. Doel van de ladder voor 

duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van 

de ruimte in stedelijke gebieden. 

 

Toetsing rijksbeleid 

Het  planinitiatief  raakt  geen  rijksbelangen  als  genoemd  in  de  SVIR  en  het  Barro.  Een  zorgvuldige 

benutting  van de beschikbare  ruimte  voor verschillende  functies  vraagt om een goede onderbouwing 

van nut  en noodzaak  van een nieuwe  stedelijke  ruimtevraag en  een  zorgvuldige  ruimtelijke  inpassing 

van  de  nieuwe  ontwikkeling.  Ruimtelijke  besluiten  moeten  aandacht  besteden  aan  de  ladder  voor 

duurzame verstedelijking. Bij de  ladder moet de behoefte aangetoond worden en of deze behoefte  in 

bestaand  stedelijk  gebied  opgevangen  kan  worden.  Omdat  de  provincie  Zuid‐Holland  een  eigen 

systematiek voor toetsing aan de ladder heeft vastgelegd in de Verordening ruimte, vindt toetsing aan 

de ladder voor duurzame verstedelijking plaats in paragraaf 3.2. 
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3.2    Provinciaal beleid 

Visie Ruimte en Mobiliteit (geconsolideerde versie 19 januari 2018) 

De  Visie  ruimte  en  mobiliteit  (VRM)  geeft  op  hoofdlijnen  sturing  aan  de  ruimtelijke  ordening  en 

maatregelen  op  het  gebied  van  verkeer  en  vervoer.  Hoofddoel  van  de  VRM  is  het  scheppen  van 

voorwaarden voor  een economisch  krachtige  regio. Dat betekent:  ruimte bieden om  te ondernemen, 

het mobiliteitsnetwerk  op  orde  en  zorgen  voor  een  aantrekkelijke  leefomgeving.  De  VRM  bevat  een 

nieuwe sturingsfilosofie. De kern daarvan is: 

 Ruimte bieden aan ontwikkelingen. 

 Aansluiten  bij  de maatschappelijke  vraag  naar  woningen,  bedrijfsterreinen,  kantoren,  winkels  en 

mobiliteit. 

 Allianties aangaan met maatschappelijke partners. 

 Minder toetsen op regels en meer sturen op doelen. 

 

Bij de VRM horen: de Visie ruimte en mobiliteit, de Verordening ruimte, het Programma ruimte en het 

Programma mobiliteit. 

 

In het VRM zijn vier thema's te onderscheiden; 

1. beter benutten en opwaarderen van wat er is; 

2. vergroten van de agglomeratiekracht; 

3. verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit; 

4. bevorderen van de transitie naar een water‐ en energie‐efficiënte samenleving. 

 

Het plangebied ligt op de kwaliteitskaart binnen het 'rivierdeltacomplex' (Laag van de ondergrond). Op 

de Laag van de stedelijke occupatie ligt het plangebied binnen stads‐ en dorpsgebied (zie figuur 3.1). Het 

gebied ten oosten van de Markstraat maakt deel uit van de stedelijke groenstructuur tussen Ridderkerk 

en Bolnes. 

 

 

 

Figuur 3.1    Uitsnede kwaliteitskaart Zuid‐Holland 
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Verordening ruimte (geconsolideerde versie 19 januari 2018) 

In samenhang met de structuurvisie is de Verordening ruimte opgesteld. De regels in deze verordening 

zijn bindend en werken door in gemeentelijke bestemmingsplannen. De volgende artikelen zijn relevant 

voor dit bestemmingsplan. 

 

Artikel 2.1.1 Ladder voor duurzame verstedelijking 

Lid 1 Ladder voor duurzame verstedelijking 

Een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende 

eisen: 

a. de stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele behoefte, die zo nodig regionaal is afgestemd; 

b. in  die  behoefte  wordt  binnen  het  bestaand  stads‐  en  dorpsgebied  voorzien  door  benutting  van 

beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, of 

c. indien  de  stedelijke  ontwikkeling  niet  binnen  het  bestaand  stads‐  en  dorpsgebied  van  de 

betreffende regio kan plaatsvinden, wordt gebruik gemaakt van locaties die, 

1. gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig 

worden ontwikkeld, 

2. passen  in  de  doelstellingen  en  richtpunten  van  de  kwaliteitskaart  van  de  Visie  ruimte  en 

mobiliteit, waarbij artikel 2.2.1 van toepassing is, en 

3. zijn  opgenomen  in  het  Programma  ruimte,  voor  zover  het  gaat  om  locaties  groter  dan  3 

hectare. 

 

Lid 2 Toepassing ladder voor duurzame verstedelijking op regionaal niveau 

Gedeputeerde Staten kunnen bij de aanvaarding van een regionale visie aangeven in hoeverre de ladder 

voor duurzame verstedelijking op regionaal niveau geheel of gedeeltelijk is doorlopen. In de toelichting 

van  het  bestemmingsplan  als  bedoeld  in  het  eerste  lid,  kan  in  dat  geval  worden  verwezen  naar  de 

regionale visie als motivering of gedeeltelijke motivering dat de stedelijke ontwikkeling voldoet aan het 

eerste lid. 

 

Artikel 2.2.1 Ruimtelijke kwaliteit 

Lid 1 Ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 

Een  bestemmingsplan  kan  voorzien  in  een  nieuwe  ruimtelijke  ontwikkeling,  onder  de  volgende 

voorwaarden ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit: 

 de  ruimtelijke  ontwikkeling  past  binnen  de  aard  en  schaal  van  het  gebied  en  voldoet  aan  de 

richtpunten van de kwaliteitskaart (inpassen); 

 als de ruimtelijke ontwikkeling qua aard of schaal niet past binnen het gebied (aanpassen), wordt 

deze uitsluitend toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per saldo ten minste gelijk blijft door: 

1. zorgvuldige inbedding van de ontwikkeling in de omgeving, rekening houdend met de relevante 

richtpunten van de kwaliteitskaart, en 

2. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen zoals bedoeld in het derde lid; 

 als  de  ruimtelijke  ontwikkeling  qua  aard  en  schaal  niet  past  binnen  het  gebied  (transformeren), 

wordt  deze  uitsluitend  toegestaan  mits  de  ruimtelijke  kwaliteit  van  de  nieuwe  ontwikkeling  is 

gewaarborgd door: 

3. een  integraal  ontwerp,  waarin  behalve  aan  de  ruimtelijke  kwaliteit  van  het  gebied  ook 

aandacht  is  besteed  aan  de  overgang  naar  de  omgeving  en  de  fasering  in  ruimte  en  tijd, 

alsmede rekening is gehouden met de relevante richtpunten van de kwaliteitskaart, en   

4. het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen zoals bedoeld in het derde lid. 
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Lid 4 Beeldkwaliteitsparagraaf 

Een bestemmingsplan dat een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maakt als bedoeld in het eerste 

lid  bevat  een  motivering,  bij  voorkeur  vervat  in  een  beeldkwaliteitsparagraaf,  waaruit  blijkt  dat  de 

ruimtelijke kwaliteit ten minste gelijk blijft, voor zover het gaat om een ruimtelijke ontwikkeling: 

 waarbij de richtpunten van de kwaliteitskaart in het geding zijn, of; 

 die is gelegen op gronden binnen een beschermingscategorie. 

 

Toetsing provinciaal beleid 

De beoogde ontwikkeling sluit goed aan bij de speerpunten 'beter benutten en opwaarderen van wat er 

is'  en  'verbeteren  van  de  ruimtelijke  kwaliteit'.  De  woningen  worden  gerealiseerd  binnen  bestaand 

bebouwd gebied. Met betrekking tot artikel 2.2.1  lid 1 betreft het onderhavige plan een gebiedseigen 

ontwikkeling  (inpassen).  Richtlijnen  van de  kwaliteitskaart  zijn  niet  in  het  geding  en de  locatie  is  niet 

aangemerkt als een gebied met een beschermingscategorie (lid 4). 

 

Omdat het aantal woningen met maximaal 12 woningen toeneemt, kan met een beperkte toetsing aan 

de ladder van duurzame verstedelijking worden volstaan. De ontwikkeling is voorzien in bestaand stads‐ 

en  dorpsgebied.  De  nieuwe woningen  voorzien  in  een  actuele  vraag  naar  woningen  in  de  gemeente 

Ridderkerk. Aangesloten wordt op de marktwensen van de provinciale woningbehoefteraming. Uit de 

meest actuele cijfers blijkt dat er in de stadsregio Rotterdam behoefte is aan 57.600 woningen tot 2030. 

Van belang  is verder dat sprake  is van herstructurering en transformatie van een bestaande  locatie  in 

bebouwd  gebouwd.  Vanwege  de  ligging  aan  één  van  de  hoofdwegen  (Rijnsingel)  kan  het  plangebied 

passend worden ontsloten. 

3.3    Gemeentelijk beleid 

Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 

De gemeenteraad heeft op 14 september 2017 de Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 vastgesteld. In deze 

omgevingsvisie  anticipeert  de  gemeente  op  het  in  werking  treden  van  de  nieuwe  Omgevingswet. 

Daarnaast  beoogt  de  gemeente  Ridderkerk  met  deze  nieuwe  visie  in  te  spelen  op maatschappelijke 

ontwikkelingen,  zoals  de  vraag  naar  levensloopbestendige  woningen  en  de  druk  op  de 

detailhandelsstructuur. Verder bevat de omgevingsvisie aanpassingen in de beleidsambities ten opzichte 

van de Structuurvisie Ridderkerk 2020.   

 

De  omgevingsvisie  beoogt  de  ruimtelijke  kwaliteit  van  Ridderkerk  als  rustige  en  aantrekkelijke 

woongemeente met  een  goede binnenstedelijke  groenstructuur  en  omliggend  groen  te  behouden en 

waar mogelijk te versterken. 

 

Onderhavige  ontwikkeling  is  in  de  omgevingsvisie  in  het  projectoverzicht  specifiek  aangeduid  als 

particuliere ruimtelijke ontwikkeling nummer 16: 'Markstraat' (zie figuur 3.2). 
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Figuur 3.2    Uitsnede ontwikkelingenkaart Omgevingsvisie Ridderkerk 2035 

 

Woningbouwstrategie 2011 

Conform  de  structuurvisie  van  de  gemeente  Ridderkerk  is  een  woningbouwstrategie  opgesteld.  De 

strategie is op 27 januari 2011 vastgesteld en thans nog in werking. Uit dit strategiedocument blijkt het 

volgende.   

 

De kracht van Bolnes  is de  ligging aan de Nieuwe Maas nabij de open polders aan de oostkant en de 

zuidkant. Ten aanzien van de woonwijk Bolnes zijn de volgende punten geformuleerd: 

 De Rijnsingel kan een aantrekkelijke entree van Bolnes worden; 

 De  ruimtelijke  kwaliteit  rond  het  winkelcentrum  kan  worden  vergroot  door  meer  en  groenere 

ontmoetingsruimte te creëren; 

 Bolnes  kan  weer  duidelijk  aan  de  Nieuwe Maas  komen  te  liggen  en  de  landschappen  tot  in  de 

wijken reiken. 

 Dorpse variëteit door middel van diversiteit aan woningtypen;   

 Het creëren van levendigheid in de wijk kan worden bereikt door functiemenging;   

 Goede fiets‐ en wandelroutes zijn van belang voor de wijk en het dorpse karakter hiervan;   

 Meer synergie tussen bebouwing en de openbare ruimte is wenselijk, met name rond het centrum 

en in het noorden.   
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Toetsing gemeentelijk beleid 

Hoewel de voorgenomen ontwikkeling niet conform het bestemmingsplan  is, bieden de beleidskaders 

van de gemeente Ridderkerk voldoende mogelijkheden om het plan  te kunnen  realiseren. De nieuwe 

woningen  passen  qua  ontwerp,  verkavelingspatroon  en  opzet  in  de  bestaande  stedenbouwkundige 

structuur.   
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Hoofdstuk 4    Omgevingsaspecten 

4.1    Verkeer en parkeren 

Verkeersstructuur 

De  beoogde  woningbouw  vindt  plaats  binnen  de  bestaande  verkeersstructuur.  Vanaf  de  Rijnsingel 

ontsluiten de Markstraat en de Dintelstraat het plangebied. Via de Rijnsingel zijn de gebiedsontsluitende 

(snel)wegen  snel  te  bereiken. Aangezien het  voormalige  spirituele  centrum wordt  vervangen door  12 

woningen,  zijn  geen  relevante  effecten  op  de  verkeersintensiteiten  op  wegen  in  de  omgeving  te 

verwachten.  Ten  aanzien  van  de  verkeersgeneratie  wordt  uitgegaan  van  7,1  motorvoertuigen  per 

etmaal per woning, dus 85,2 motorvoertuigen per etmaal in totaal. De capaciteit van deze omliggende 

wegenstructuur is ruim voldoende om de nieuwe woningen te accommoderen.   

 

Parkeren 

Ten behoeve van de ontwikkeling wordt  een parkeerterrein met 26 parkeerplaatsen gerealiseerd. Dit 

parkeerterrein is afgestemd op de bouw van 12 woningen, de bestaande huisartsenpost en de beoogde 

uitbreiding van de huisartsenpost met een apotheek. 

 

Op basis van CROW‐normen (sterk stedelijk, rest bebouwde kom) zijn 37,2 parkeerplaatsen benodigd: 

 

12 woningen (parkeercijfer 1,6)  19,2 parkeerplaatsen 

bezoekers 12 woningen (parkeercijfer 0,3)  3,6 parkeerplaatsen 

huisartsenpraktijk met drie huisartsen  11 parkeerplaatsen 

apotheek  3,4 parkeerplaatsen 

totaal  37,2 parkeerplaatsen 

 

Op basis van de parkeerbalans zoals deze door CROW wordt gehanteerd zijn parkeerplaatsen slechts op 

enkele  dagdelen  per  etmaal  allemaal  in  gebruik.  Voor  een  huisarts/apotheek  geldt  gedurende  een 

etmaal een andere bezettingsgraad dan voor woningen: 

 

  werkdag  weekend 

  ochtend  middag  avond  nacht  zaterdagmiddag  zaterdagavond 

wonen  50%  50%  90%  100%  60%  80% 

bezoekers  10%  20%  80%  0%  60%  100% 

huisarts/apotheek  100%  75%  10%  0%  10%  10% 

totaal  160%  155%  180%  100%  130%  190% 
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Uitgaande  van  de maximale  situatie  is  de  gemiddelde  bezettingsgraad  op werkdag ochtend, werkdag 

avond en zaterdagavond het hoogst. Het benodigde aantal parkeerplaatsen bij dubbelgebruik op deze 

tijden bedraagt: 

 

    werkdag ochtend  werkdag avond  zaterdagavond 

  normatieve 

behoefte 

bezetttings‐

graag 

benodigd  bezettings‐ 

graad 

benodigd  bezettings‐ 

graad 

benodigd 

wonen  19,2  50%  9,6  90%  17,28  80%  15,36 

bezoekers  3,6  10%  0,4  80%  2,88  100%  3,6 

huisarts  11  100%  11  10%  1,1  10%  1,1 

apotheek  3,4  100%  3,4  10%  0,34  10%  0,34 

totaal  37,2    24,4    21,6    20,4 

 

Het  hoogst  aantal  benodigde  parkeerplaatsen  is  te  verwachten  in  de  ochtend  op  werkdagen  (24,4 

parkeerplaatsen).  De  beoogde  26  parkeerplaatsen  voorzien  in  deze  behoefte.  Overigens  zijn  in 

bovenstaande berekeningen de bestaande langsparkeerplaatsen langs de Markstraat en de Dintelstraat 

niet  meegenomen.  Deze  parkeerplaatsen  blijven  gehandhaafd  en  kunnen  ook  worden  gebruikt  ten 

behoeve van het plangebied. 

4.2    Wegverkeerslawaai 

Beleid en normstelling 

Het  plan  voorziet  in  de  realisatie  van  nieuwe woningen. Woningen  zijn  volgens  de Wet  geluidhinder 

(Wgh)  geluidsgevoelige  functies  waarvoor,  indien  deze  gelegen  zijn  binnen  de  geluidszone  van  een 

gezoneerde weg, akoestisch onderzoek uitgevoerd moet worden. In het kader van een goede ruimtelijke 

ordening dient ook ten aanzien van niet gezoneerde wegen aannemelijk gemaakt te worden dat sprake 

is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. 

 

Onderzoek 

Aangezien het plangebied binnen de geluidszone van de Rijnsingel en Benedenrijweg ligt,  is akoestisch 

onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage 1.  In het kader van het Actieplan Geluid 

zal  in 2019 worden gestart met de 1e  fase van het vervangen van de huidige wegdekverharding  in stil 

wegdek.  Voor  de  Rijnsingel  is  daarom  gerekend  met  wegdekverharding  stil  asfalt  type  KonwéCity. 

Daarnaast  zijn  in het kader van een goede  ruimtelijke ordening ook de  interne 30 km/u‐wegen De La 

Reijstraat  en  Noordstraat  onderzocht.  Voor  de Markstraat  en  Dintelstraat  zijn  bij  de  gemeente  geen 

verkeersintensiteiten  bekend.  In  verband  met  de  geschatte  lage  intensiteiten  zijn  deze  wegen  niet 

meegenomen in de akoestische berekeningen. 

 

Uit  de  berekeningsresultaten  blijkt  dat  de  geluidbelasting  vanwege  het  verkeer  op  de  Rijnsingel  ten 

hoogste  58  dB  inclusief  aftrek  ex  artikel  110g  Wgh  bedraagt.  De  voorkeursgrenswaarde  van  48  dB   

wordt  daarmee  overschreden.  De  maximale  ontheffingswaarde  van  63  dB  wordt  hiermee  niet 

overschreden.  Ook  hebben  de  woningen  een  geluidluwe  buitenruimte.  Aan  het  gemeentelijk  beleid 

wordt hiermee voldaan evenals aan de plandrempel van 63 dB uit het Actieplan Geluid. Ook blijkt uit de 

berekeningsresultaten  dat  de  geluidbelastingen  vanwege  het  verkeer  op  de  Benedenrijweg  en  de  30 

km‐wegen lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. 

 

In  beginsel  worden  alleen  de  hoofdgebouwen  gerealiseerd.  Hiervoor  is  het  noodzakelijk  om  hogere 

waarden te  laten vaststellen. Als de toekomstige bewoners te zijner tijd een uitbouw willen realiseren 

aan de achterzijde van hun woning dan levert dat vanuit de Wet geluidhinder geen belemmering op. De 

geluidbelasting  op  de  uitbouw  is  lager  dan  de  voorkeursgrenswaarde.  Wel  zal  in  het  kader  van  de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor de uitbouw voldaan moeten worden aan een binnenniveau 

van 33 dB conform het Bouwbesluit. 
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Conclusie 

Maatregelen om de geluidbelasting ter plaatse van het plangebied terug te brengen zijn niet mogelijk 

en/of doelmatig. Het bevoegd gezag dient daarom hogere waarden vast  te  stellen  voor de woningen 

waar de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. Daarom is het noodzakelijk om voor zes 

nieuwe woningen een hogere waarde van 58 dB ten gevolge van het verkeer op de Rijnsingel te  laten 

vaststellen door het college van burgemeester en wethouders. Een overzicht van de te verlenen hogere 

waarden is weergegeven in figuur 4.1. 

 

 
Figuur 4.1    Ligging woningen met bijbehorende te verlenen hogere waarde 

4.3    Bedrijven en milieuhinder 

Beleid en normstelling   

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven 

in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen: 

 ter plaatse van de woningen een goed woon‐ en leefmilieu kan worden gegarandeerd; 

 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven. 

 

Voor  de  afstemming  tussen  milieugevoelige  en  milieuhinderlijke  functies,  wordt  in  dit  plan 

gebruikgemaakt van de VNG‐publicatie Bedrijven en milieuzonering  (editie 2009).  In deze publicatie  is 

een  lijst opgenomen waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt 

naar mate van milieubelasting. Voor elke bedrijfsactiviteit is de maximale richtafstand ten opzichte van 

milieugevoelige  functies  aangegeven  op  grond  waarvan  de  categorie‐indeling  heeft  plaatsgevonden. 

Milieuzonering beperkt zich tot de milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, geur, gevaar en 

stof.  De  richtafstanden  gelden  ten  opzichte  van  het  omgevingstype  'rustige  woonwijk/rustig 

buitengebied'. Voor het omgevingstype 'gemengd gebied' gelden kleinere afstanden. De richtafstanden 

gelden  voor  de  aangegeven  bedrijfsactiviteiten  in  het  algemeen.  Op  basis  van  onderzoek  naar  de 

specifieke milieusituatie van een bedrijf kunnen kleinere aan te houden afstanden gerechtvaardigd zijn. 
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Hiermee  kan  dan  onderbouwd  worden  afgeweken  van  de  richtafstanden  indien  de  specifieke 

bedrijfsvoering van het betreffende bedrijf daar aanleiding toe geeft.   

 

Onderzoek 

In  de  omgeving  van  het  plangebied  zijn  zowel  maatschappelijke  voorzieningen,  dienstverlening  en 

detailhandel  aanwezig. Het gebied  kan  vanwege de  ligging aan de doorgaande weg  (Rijnsingel)  en de 

functiemenging  beschouwd  worden  als  gemengd  gebied.  De  beoogde  ontwikkeling  maakt 

milieugevoelige functies mogelijk. Getoetst moet worden of ter plaatse van de beoogde woningen een 

aanvaardbaar  woonklimaat  aanwezig  is  en  of  de  woningen  de  bedrijven  in  de  omgeving  niet  in  hun 

bedrijfsvoering beperken. 

 

Aan  de  noordzijde  van  het  plangebied  is  huisartsenpost  Bolnes  aanwezig.  Er  zijn  plannen  om  de 

huisartsenpost  uit  te  breiden  met  een  apotheek.  Een  huisartsenpost  komt  overeen  met  een 

artsenpraktijk  waarvoor  een  richtafstand  van  10  meter  geldt  in  een  'rustige  woonwijk'  volgens  de 

VNG‐publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009). In gemengd gebied geldt geen richtstand. De 

afstand  van  de  huisartsenpost  met  toekomstige  apotheek  tot  de  dichtstbijzijnde  woninggevel  is  15 

meter  en  voldoet  hierdoor  aan  de  richtafstand.  In  de  omgeving  van  de  woningen  zijn  verder  geen 

functies in de omgeving waarvan milieuhinder kan worden verwacht. Ter plaatse van het plangebied kan 

een  goed  woon‐  en  leefmilieu  worden  gegarandeerd  en  de  huisartsenpost  wordt  niet  in  haar 

bedrijfsvoering beperkt. 

 

Daarnaast  ligt het plangebied binnen de geluidszone van het gezoneerde bedrijventerrein IJsselmonde 

Noordrand. Omgevingsdienst DCMR heeft aangegeven dat de zone industrielawaai verouderd is en geen 

belemmering  vormt  voor  de  beoogde  woningbouw.  Volgens  DCMR  bedraagt  de  geluidsbelasting  als 

gevolg van industrielawaai minder dan 50 dB(A). Akoestisch onderzoek is hiervoor niet noodzakelijk. 

 

Conclusie 

Geconcludeerd  wordt  dat  ter  plaatse  van  de  (nog  te  realiseren)  woningen  sprake  zal  zijn  van  een 

aanvaardbaar  woon‐  en  leefklimaat.  Het  aspect  bedrijven  en  milieuhinder  staat  de  beoogde 

ontwikkeling niet in de weg en nader onderzoek is niet noodzakelijk. 

4.4    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 

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  wordt 

overschreden. 
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Risicovolle inrichtingen 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het externe 

veiligheidsbeleid  rondom  risicovolle  inrichtingen.  Op  basis  van  het  Bevi  geldt  voor  het  PR  een 

grenswaarde  voor  kwetsbare  objecten  en  een  richtwaarde  voor  beperkt  kwetsbare  objecten.  Beide 

liggen  op  een  niveau  van  10‐6  per  jaar.  Bij  de  vaststelling  van  een  bestemmingsplan moet  aan  deze 

normen worden voldaan, ongeacht of het een bestaande of nieuwe situatie betreft. 

 

Het Bevi bevat geen norm voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten 

aanzien  van  het  GR  in  het  invloedsgebied  van  de  inrichting.  De  in  het  externe  veiligheidsbeleid 

gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als oriëntatiewaarde.   

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen 

Per  1  april  2015  is  het  Besluit  externe  veiligheid  transportroutes  (Bevt)  en  de  regeling  Basisnet  in 

werking  getreden.  Het  Bevt  vormt  de  wet‐  en  regelgeving,  en  de  concrete  uitwerking  volgt  in  het 

Basisnet.  Het  Basisnet  beoogt  voor  de  lange  termijn  (2020,  met  uitloop  naar  2040)  duidelijkheid  te 

bieden  over  het  maximale  aantal  transporten  van,  en  de  bijbehorende  maximale  risico's  die  het 

transport  van gevaarlijke  stoffen mag veroorzaken. Het Basisnet  is  onderverdeeld  in drie onderdelen: 

Basisnet Spoor, Basisnet Weg en Basisnet Water. Het Bevt en het bijbehorende Basisnet maakt bij het 

PR onderscheid in bestaande en nieuwe situaties. Voor bestaande situaties geldt een grenswaarde voor 

het PR van 10‐5 per jaar ter plaatse van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en een streefwaarde 

van 10‐6 per jaar. Voor nieuwe situaties geldt de 10‐6 waarde als grenswaarde voor kwetsbare objecten, 

en  als  richtwaarde  bij  beperkt  kwetsbare  objecten. In  het  Basisnet  Weg  en  het  Basisnet  Water  zijn 

veiligheidsafstanden (PR 10‐6 contour) opgenomen vanaf het midden van de transportroute. 

 

Tevens  worden  in  het  Basisnet  de  plasbrandaandachtsgebieden  benoemd  voor  transportroutes 

waarbinnen beperkingen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen gelden. Het Basisnet vermeldt dat op 

een  afstand  van  200 m  vanaf  de  rand  van  het  tracé  in  principe  geen  beperkingen  hoeven  te worden 

gesteld  aan  het  ruimtegebruik.  Voor  het  groepsrisico  geldt  op  grond  van  het  Bevt  slechts  een 

oriënterende  waarde  en  alleen  in  bepaalde  gevallen  is  het  doen  van  een  verantwoording  van  een 

toename van het GR verplicht.   

 

Onderzoek   

Risicovolle inrichtingen 

Overeenkomstig  de  professionele  risicokaart  (https://nederlandprof.risicokaart.nl)  waarin  relevante 

risicobronnen getoond worden, ligt de risicovolle instelling BP Bolnes op een afstand van 240 meter van 

het plangebied. Het plangebied valt buiten de PR 10‐6 contour van 0 meter en buiten de effectafstand 

van  50 meter.  Voor  Ridderkerk  is  een  scenario  analyse  gemaakt  door  de  Veiligheidsregio  Rotterdam 

Rijnmond.  Het  plangebied  valt  binnen  de  D  zone  van  de worst  case  scenario  van  de  BP  Bolnes  (400 

meter) maar buiten de C zone (1% lethaliteit) van 230 meter. Voor de woningen geldt risico 1 (object ligt 

in  aandachtsgebied).  Hieronder  is  een  beknopte  verantwoording  van  het  groepsrisico  gegeven.  Een 

berekening van het GR is niet noodzakelijk. 

 

Vervoer gevaarlijke stoffen via de weg 

De  A16:  afrit  25  (Rotterdam  Centrum)  ‐  Knooppunt  Ridderkerk  Noord  waarover  gevaarlijke  stoffen 

vervoerd  worden  ligt  op  een  afstand  van  circa  1.470 meter  van  het  plangebied.  De  PR  10‐6  contour 

bedraagt 58 meter waar het plangebied buiten valt. De maatgevende stof voor het invloedsgebied van 

het groepsrisico betreft GF3 met een effectafstand van 355 meter waar het plangebied buiten valt. 
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Vervoer gevaarlijke stoffen over het water 

Het plangebied ligt op circa 620 meter van de zwarte vaarwegroute Corridor Rotterdam – Duitsland. De 

PR 10‐6 contour ligt op het water en kan groeien tot de oeverlijn. Het plasbrand aandachtsgebied (PAG) 

bedraagt 25 meter vanaf de waterlijn. Het plangebied ligt dan ook niet in de PR 10‐6 contour of het PAG. 

Het  invloedsgebied  voor het  groepsrisico wordt bepaald door  vervoer van  stofcategorie GT3 met een 

effectafstand van 1.070 meter waar het plangebied binnen valt. Voor Ridderkerk is een scenario analyse 

gemaakt  door  de  Veiligheidsregio  Rotterdam  Rijnmond.  Voor  de  vaarwegroute  valt  het  plangebied 

gedeeltelijk  binnen  de  B  zone  (650 meter)  van  het  worst  case  toxisch  scenario.  Hiervoor  geldt  voor 

woningen  een  risico  2  (object  moet  aan  gewenste  eisen  voldoen  vanuit  zelfredzaamheid  en 

hulpverlening).  Doordat  het  plangebied  op  een  afstand  van  620  meter  ligt  van  de  transportroute 

gevaarlijke  stoffen  hoeft  geen  berekening  van  het  GR  gemaakt  te  worden.  Wel  is  een  beknopte 

verantwoording van het GR gegeven. 

 

Vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor 

Het  plangebied  ligt  op  een  afstand  van  circa  3.900  meter  van  spoortrajectnummer  30G.2.  Het 

plangebied valt buiten de PR 10‐6 contour maar binnen het invloedsgebied van 4.000 meter. Doordat het 

plangebied op een grotere afstand dan 200 meter  ligt van de transportroute gevaarlijke stoffen hoeft 

geen  berekening  van  het  GR  gemaakt  worden. Wel  dient  een  beknopte  verantwoording  van  het  GR 

gegeven worden. 

 

Het plangebied valt buiten de effectafstanden van de scenario analyse van Ridderkerk voor vervoer van 

gevaarlijke stoffen over het spoor opgesteld door Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. 

 

Vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen 

In de omgeving van het plangebied worden geen gevaarlijke stoffen vervoerd door buisleidingen. 

 

Beknopte verantwoording groepsrisico 

Bestrijdbaarheid en bereikbaarheid 

Zowel  voor  de  bereikbaarheid  en  bestrijdbaarheid  van  'dagelijkse  incidenten',  zoals  brand  of 

wateroverlast,  als  voor  calamiteiten  op  het  gebied  van  externe  veiligheid,  is  het  van  belang  dat  de 

bereikbaarheid  voor  de  hulpdiensten  en  bluswatervoorzieningen  voldoende  geborgd  zijn.  De 

bestrijdbaarheid is afhankelijk van de inzetbaarheid van hulpverleningsdiensten. De brandweer moet in 

staat  zijn om hun  taken goed uit  te kunnen voeren om daarmee verdere escalatie  van en  incident  te 

voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het voldoende/ adequaat aanwezig zijn van aanvalswegen 

en bluswatervoorzieningen. Tevens speelt een snelle alarmering ten allen tijde een belangrijke rol.   

 

De planlocatie wordt ontsloten via de Rijnsingel die aansluit op knooppunt Ridderkerk in het zuiden en 

de Ringdijk  in  het  noorden. Het  gedegen wegennetwerk  komt de bestrijdbaarheid  ten  goede.  Zo  kan 

bijvoorbeeld  via meerdere  aanvalswegen  een mogelijke  brand  geblust worden.  Daarnaast  kan  via  de 

Rijnsingel noordelijk van spoortrajectnummer 30G.2 en zuidelijk van de Corridor Rotterdam – Duitsland 

af worden gevlucht. 

 

Zelfredzaamheid 

De  beoogde  ontwikkeling  voorziet  in  de  realisatie  van  12  woningen.  Er  worden  geen  functies  voor 

minder  zelfredzame personen mogelijk gemaakt. Aanwezige kinderen en ouderen worden beschouwd 

als  verminderd  zelfredzame  personen.  Hierbij  wordt  ervan  uitgegaan  dat  de  ouders/verzorgers  de 

kinderen en ouderen kunnen begeleiden. 
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Als gevolg van een incident met toxische stoffen geldt dat een toxische wolk zich snel kan ontwikkelen 

en verplaatsen. Dit effect is vaak niet zichtbaar. Zelfredzaamheid in dit scenario is alleen mogelijk als er 

tijdig alarmering plaatsvindt en gebouwen geschikt zijn om enkele uren te schuilen, denk hierbij aan het 

sluiten  van  ramen  en  deuren  en  met  name  het  uitschakelen  van  (mechanische)  ventilatiesystemen. 

Instructie met betrekking tot de  juiste handelswijze  in geval van een  incident  is noodzakelijk voor een 

effectieve zelfredzaamheid. 

 

Conclusie 

Het  plangebied  ligt  binnen  het  invloedsgebied  van  Corridor  Rotterdam  –  Duitsland  en 

spoortrajectnummer 30G.2. Uit de beknopte verantwoording blijkt daarnaast dat de zelfredzaamheid, 

bestrijdbaarheid  en  bereikbaarheid  van  het  plangebied  als  voldoende worden  beschouwd. Wel moet 

rekening gehouden worden dat de woningen geschikt zijn om enkele uren  in  te schuilen, denk hierbij 

aan  het  sluiten  van  ramen  en  deuren  en  met  name  het  uitschakelen  van  (mechanische) 

ventilatiesystemen. Verder zijn geen risicovolle bronnen aanwezig in de omgeving die een belemmering 

vormen.  De  externe  veiligheidssituatie  in  het  plangebied  is  positief  te  noemen  en  vormt  geen 

belemmering voor de vaststelling van het bestemmingsplan. 

4.5    Kabels en leidingen 

Toetsingskader 

Rond  planologisch  relevante  leidingen  dient  rekening  te  worden  gehouden  met  zones  waarbinnen 

mogelijke beperkingen gelden (belemmeringenzones). 

 

Onderzoek en conclusie 

Binnen  het  plangebied  en  in  de  directe  omgeving  zijn  geen  planologisch  relevante  buisleidingen  of 

straalpaden  aanwezig. Met  eventueel  aanwezige  overige  planologisch  gezien  niet‐relevante  leidingen 

(zoals rioolleidingen, leidingen nutsvoorzieningen, drainageleidingen) in of nabij het plangebied hoeft in 

dit  bestemmingsplan  geen  rekening  te  worden  gehouden.  Het  aspect  kabels  en  leidingen  staat  de 

beoogde ontwikkeling niet in de weg. 

4.6    Luchtkwaliteit 

Toetsingskader 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 

oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 

Het  toetsingskader  voor  luchtkwaliteit  wordt  gevormd  door  hoofdstuk  5,  titel  5.2  van  de  Wet 

milieubeheer. Dit onderdeel van de Wet milieubeheer  (Wm) bevat grenswaarden voor  zwaveldioxide, 

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

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

(jaar‐ en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in tabel 4.1 

weergegeven.   

 

Tabel 4.1    Grenswaarden maatgevende stoffen Wm 

Stof  Toetsing van  Grenswaarde 

stikstofdioxide (NO2)  jaargemiddelde concentratie  40 µg/m³ 

fijn stof (PM10)  jaargemiddelde concentratie  40 µg/m³ 

  24‐uurgemiddelde concentratie  max. 35 keer p.j. meer dan 50 µg / m³ 

fijn stof (PM2,5)  jaargemiddelde concentratie  25 µg/m³ 
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Op  grond  van  artikel 5.16  van  de Wm  kunnen  bestuursorganen  bevoegdheden  die  gevolgen  kunnen 

hebben voor de  luchtkwaliteit  onder andere uitoefenen  indien de bevoegdheden/ontwikkelingen niet 

leiden  tot  een  overschrijding  van  de  grenswaarden  of  de  bevoegdheden/ontwikkelingen  niet  in 

betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht. 

 

Besluit niet in betekenende mate 

In dit Besluit niet in betekenende mate is bepaald in welke gevallen een plan vanwege de gevolgen voor 

de  luchtkwaliteit  niet  aan  de  grenswaarden  hoeft  te  worden  getoetst.  Hierbij  worden  2  situaties 

onderscheiden: 

 een plan heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10 (= 

1,2 µg/m³); 

 een plan valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze categorieën 

betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 woningen bij één ontsluitingsweg en 

3.000 woningen bij twee ontsluitingswegen, kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlak van niet 

meer dan 100.000 m2 bij één ontsluitingsweg en 200.000 m2 bij twee ontsluitingswegen. 

 

Onderzoek 

Binnen  het  plangebied  worden  12  woningen  gebouwd.  Een  dergelijke  ontwikkeling  valt  onder  het 

Besluit  niet  in  betekenende  mate  onder  de  categorie  woningbouw  tot  1.500  woningen  aan  één 

ontsluitingsweg.  Dit  betekent  dat  de  ontwikkeling  niet  in  betekenende  mate  bijdraagt  aan  de 

luchtkwaliteit ter plaatse, en dat nader onderzoek niet noodzakelijk is. 

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het 

plangebied  gegeven.  Dit  is  gedaan  aan  de  hand  van  de  NSL‐monitoringstool  2017 

(http://www.nsl‐monitoring.nl/viewer/) die bij het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

hoort. De dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de Rijnsingel. Uit de NSL‐monitoringstool blijkt dat 

in 2016 de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof langs deze weg ruimschoots onder 

de  grenswaarden  lagen.  Hierdoor  is  er  ter  plaatste  van  het  plangebied  sprake  van  een  aanvaardbaar 

woon‐ en leefklimaat. 

 

De concentraties  luchtverontreinigende stoffen bedragen 25,6 µg/m³ voor NO2, 19,3 µg/m³ voor PM10 

en 11,8 µg/m³ voor PM2,5. Het maximaal aantal overschrijdingsdagen van het 24‐uurs gemiddelde voor 

fijnstof  bedraagt  zeven  dagen.  In  figuur  4.2  zijn  de  rekenpunten  voor  het  plangebied  in  2016 

weergegeven. 
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Figuur 4.2    NSL‐monitoringstool (rode cirkel is het plangebied met toetspunt Rijnsingel) 

 

Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling in het plangebied. Ter 

plaatse van het plangebied is er sprake van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat. 

4.7    Bodem 

Beleid en normstelling 

Op  grond  van  het  Bro  dient  in  verband  met  de  uitvoerbaarheid  van  een  plan  rekening  te  worden 

gehouden met de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te 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 dienen bij voorkeur op schone grond te worden gerealiseerd. 
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Onderzoek 

In  geval  van  functiewijziging  dient  een  verkennend  bodemonderzoek  te  worden  uitgevoerd  naar  de 

bodemgesteldheid in het plangebied. De bestemming binnen het plangebied verandert van 'Gemengd' 

met  een  maatschappelijk  invulling  naar  'Wonen'.  Vanwege  deze  functiewijziging  dient  verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd te worden. Omdat de aanwezige puinverharding ook verdacht is voor het 

voorkomen  van  asbest,  is  daarnaast  een  verkennend bodemonderzoek  asbest  in  puin  uitgevoerd. Dit 

onderzoek  is  uitgevoerd  door  Econsultancy.  Een  volledige  rapportage  van  het  verkennend 

bodemonderzoek en verkennend bodemonderzoek asbest in puin is opgenomen in bijlage 2.   

 

Verkennend bodemonderzoek 

De bovengrond  is  licht  verontreinigd met  cadmium,  kwik,  zink,  PCB en/of  PAK.  In de ondergrond  zijn 

geen verontreinigingen geconstateerd. Het grondwater  is  licht verontreinigd met barium. Gelet op de 

aard en mate van verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek en bestaan er met 

betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem géén belemmeringen voor de voorgenomen 

bestemmingsplanwijziging. 

 

Verkennend bodemonderzoek asbest in puin 

Er  zijn  op  het  maaiveld  in  de  puinlaag  geen  asbestverdachte  (plaat)materialen  (fractie:  >20  mm) 

waargenomen.  In  het  geanalyseerde  mengmonster  ASB‐MM1  (fractie:  <20  mm)  van  de  puinlaag  is 

eveneens  geen  asbest  aangetoond.  Het  criterium  voor  nader  onderzoek  wordt  derhalve  niet 

overschreden. 

 

Conclusie 

Gelet op de aard en mate van verontreiniging en het ontbreken van een asbestverontreiniging bestaan 

er met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en de puinlaag géén belemmeringen 

voor de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. 

4.8    Water 

Waterbeheer en watertoets 

De gemeente dient in een vroeg stadium overleg te voeren met de waterbeheerder over een ruimtelijk 

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

waterbeheer.  Het  plangebied  ligt  binnen  het  beheersgebied  van  het  waterschap  Hollandse  Delta, 

verantwoordelijk voor het waterkwantiteits‐ en waterkwaliteitsbeheer. Bij het tot stand komen van dit 

bestemmingsplan wordt overleg gevoerd met de waterbeheerder over de voorgestane ontwikkeling. 

 

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 nader wordt behandeld. 

 

Europa: 

 Kaderrichtlijn Water (KRW) 

Nationaal: 

 Nationaal Waterplan (NW) 

 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 

 Waterwet 

Provinciaal: 

 Provinciaal Waterplan 

 Provinciale Structuurvisie 

 Verordening Ruimte 
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Waterschapsbeleid 

In het Waterbeheerprogramma (WBP) (2016‐2021) staan de doelen van het waterschap Hollandse Delta 

voor  de  taken waterveiligheid  (dijken  en  duinen),  voldoende water,  schoon water  en  de waterketen 

(transport en zuivering van afvalwater). Ook wordt aangegeven welk beleid gevoerd wordt en wat het 

waterschap  in de planperiode wil doen om de doelen  te bereiken. De maatregelen voor de Europese 

Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn onderdeel van het plan.   

 

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  belasting  van  de  afvalwaterzuivering.  De  toename  van  verhard  oppervlak  leidt  tot  een 

zwaardere  belasting  van  het  oppervlaktewatersysteem  en  leidt  met  regelmaat  tot  wateroverlast 

stroomafwaarts.  Om  de  zwaardere  belasting  van  het  oppervlaktewatersysteem  onder  normale 

omstandigheden  tegen  te  gaan  is  het  brengen  van  hemelwater  vanaf  verhard  oppervlak  op  het 

oppervlaktewaterlichaam  specifiek  vergunningplicht  gesteld.  Bij  een  toename  van  aaneengesloten 

verhard oppervlak van 500 m² of meer in stedelijk gebied of 1500 m2 of meer in landelijk gebied dient 

een vergunning aangevraagd te worden in het kader van de Keur. De versnelde afvoer als gevolg van de 

toename  aan  verharding  moet  volledig  worden  gecompenseerd  door  het  aanbrengen  van  een 

gelijkwaardige  vervangende  voorziening  (compensatieplicht),  met  een  oppervlakte  van  10%  van  de 

toename van verharding. Het waterschap geeft in volgorde de voorkeur aan de volgende gelijkwaardige 

voorzieningen: 

1. Nieuw te graven oppervlaktewater in de directe nabijheid van de verhardingtoename; 

2. Nieuw te graven oppervlaktewater binnen hetzelfde peilgebied; 

3. Nieuw  te  graven  oppervlaktewater  in  het  benedenstrooms  gelegen  peilgebied  of  een  eventueel 

alternatief. 

 

Huidige situatie 

Algemeen 

In  de  huidige  situatie  staat  het  (voormalige)  gebouw  van  de Heksenketel  en  een  parkeerterrein.  Het 

plangebied  is  momenteel  grotendeels  verhard,  rondom  het  terrein  staan  bomen.  Het  plangebied 

bestaat  hoofdzakelijk  uit  Kalkrijke  poldervaaggronden;  lichte  klei.  In  het  plangebied  is  sprake  van 

grondwatertrap V. Dat wil zeggen dat de gemiddelde hoogste grondwaterstand minder dan 0,40 meter 

beneden het maaiveld  ligt en de gemiddeld  laagste grondwaterstand 1,20 meter of  lager beneden het 

maaiveld.   

 

Het  plangebied  ligt  in  de  boringsvrije  zone  van  het  milieubeschermingsgebied  voor  grondwater  (zie 

figuur  4.3).  Binnen  het  grondwaterbeschermingsgebied  gelden  specifieke  eisen  bij  (bouw)activiteiten. 

Deze zijn vastgelegd in de Provinciale Milieuverordening Zuid‐Holland. Aangezien deze regels reeds zijn 

vastgelegd in de voornoemde verordening en op basis daarvan afdoende kunnen worden gehandhaafd, 

heeft dit aspect geen verdere vertaling in de regels van dit plan gekregen. In het kader van de aanvraag 

omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen dient aan de specifieke eisen uit de verordening 

te worden voldaan (o.a. aanvragen ontheffing). 
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Figuur 4.3    Milieubeschermingsgebied voor grondwater (bron: Provinciale milieuverordening) 

 

Waterkwantiteit 

Het plangebied is grotendeels verhard. In het plangebied liggen geen waterlichamen. Het plangebied ligt 

ook niet in de beschermingszone van een waterlichaam. Uit de watertoets (www.dewatertoets.nl) blijkt 

dat  in  de  omgeving  van  het  plangebied  niet  voldaan  wordt  aan  de  landelijke  normen  van  het 

wateropgave Nationaal Bestuursakkoord Water. 

 

Veiligheid en waterkeringen 

Het  plangebied  ligt  niet  in  de  kern‐  of  beschermingszone  van  een  waterkering.  Het  plangebied  is 

binnendijks gelegen. 

 

Afvalwaterketen en riolering 

Het plangebied is aangesloten op het gemeentelijk rioleringsstelsel. 

 

Toekomstige situatie 

Algemeen 

De beoogde ontwikkeling bestaat uit de realisatie van 12 woningen met bijbehorende parkeerplaatsen 

die tevens een dubbelfuncties hebben voor de naastgelegen huisartsenpost en beoogde uitbreiding met 

apotheek. 

 

Waterkwantiteit 

In de bestaande situatie bedraagt de oppervlakte van de verharding circa 1.420 m2. In de nieuwe situatie 

zal het verharde oppervlak beperkt  toenemen tot circa 2.275 m2. Dit betekent een toename van circa 

855 m2. Dit is een toename van meer dan 500 m2. Watercompenserende maatregelen zijn volgens het 

beleid  van  het  waterschap  noodzakelijk.  De  mogelijkheden  worden  onderzocht  om  dit  binnen  het 

plangebied op te lossen. Wanneer dit niet lukt, wordt een oplossing gezocht in hetzelfde peilgebied. 
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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 bouw‐ als de gebruiksfase. 

 

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 AWZI. 

 

Watervergunning 

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 

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 watervergunning 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. Voor de beoogde ontwikkeling hoeft geen 

vergunning aangevraagd te worden op basis van de Keur. 

 

Conclusie 

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

Watercompensatie wordt gezocht binnen het plangebied dan wel  in hetzelfde peilgebied. Wel  ligt het 

plangebied  in  de  boringsvrije  zone  van  milieubeschermingsgebied  grondwater.  Er  dient  rekening  te 

worden gehouden met de regels conform de Milieuverordening van de provincie.   

4.9    Ecologie 

Wet natuurbescherming 

Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Wet natuurbescherming 

(hierna:  Wnb)  en  het  beleid  van  de  provincie  ten  aanzien  van  de  bescherming  van  dier‐  en 

plantensoorten en de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland de uitvoering van het plan niet in 

de weg staan.  In elk geval moet aannemelijk zijn dat vergunning of ontheffing van de bij of krachtens 

deze  wet  geldende  verbodsbepalingen  kan  worden  verkregen  voor  de  activiteiten  die  met  dit 

bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt.   

 

Met de Wnb  zijn  alle bepalingen met betrekking  tot de bescherming  van natuurgebieden en dier‐  en 

plantensoorten  samengebracht  in  één  wet.  De  Wnb  implementeert  diverse  Europeesrechtelijke 

regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving. 

 

Gebiedsbescherming 

De Wnb kent diverse soorten natuurgebieden, te weten: 

 Natura 2000‐gebieden; 

 Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
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De  Minister  van  Economische  Zaken  (EZ)  wijst  gebieden  aan  die  deel  uitmaken  van  het  Europese 

netwerk  van  natuurgebieden:  Natura  2000.  Voor  ieder  Natura  2000‐gebied  zijn 

instandhoudingsdoelstellingen  voor  de  leefgebieden  van  vogelsoorten  (Vogelrichtlijn)  en  voor  de 

natuurlijke  habitats  en  habitats  van  soorten  (Habitatrichtlijn)  opgesteld.  De  bescherming  van  deze 

gebieden heeft externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze gebieden plaatsvinden verstoring 

kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep op soorten en habitats. 

 

Gebieden  die  deel  uitmaken  van  het  Natuurnetwerk  Nederland  (NNN)  worden  aangewezen  in  de 

Provinciale verordening. Voor dit soort gebieden geldt het 'nee, tenzij' principe, wat inhoudt dat binnen 

deze gebieden in beginsel geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden.   

 

Soortenbescherming 

In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen soorten die worden   beschermd in de Vogelrichtlijn, 

soorten  die  worden  beschermd  in  de  Habitatrichtlijn  en  de  bescherming  van  overige  soorten.  De 

provincie  kan  ontheffing  verlenen  van  de  verboden  voor  overige  soorten  ofwel  soorten  van  de  lijst 

Nationaal beschermde soorten behorende bij artikel 3.10 van de Wnb. 

 

In de provincie Zuid‐Holland geldt voor ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden en bestendig 

beheer  en  onderhoud  een  vrijstelling  voor  een  groot  deel  van  de  'overig'  beschermde  soorten.  Het 

betreft de meest algemene soorten amfibieën en  zoogdieren. Voor de Europees beschermde soorten 

(Vogel‐ en Habitatrichtlijn) is er geen beleidsruimte en is de bescherming onveranderd. 

 

Onderzoek 

Gebiedsbescherming 

Het plangebied maakt geen deel uit van een natuur‐ of groengebied met een beschermde status, zoals 

Natura  2000  (figuur  4.4).  Het  dichtstbijzijnde  Natura  2000‐gebied,  Boezems  Kinderdijk,  ligt  op  een 

afstand van circa 3,3 kilometer. 
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Figuur 4.4    Natura 2000‐gebieden t.o.v. het plangebied (rode cirkel) (bron: AERIUS Calculator) 

 

Het plangebied maakt ook geen deel uit van de Natuur Netwerk Nederland (NNN) (zie figuur 4.5). Het 

dichtstbijzijnde NNN gebied ligt op een afstand van circa 450 meter. Gezien de afstand worden effecten 

op het natuurnetwerk buiten beschouwing gelaten.   

 

 
Figuur 4.5    Ligging plangebied (rode cirkel) t.o.v. NNN (bron: geo‐loket provincie Zuid‐Holland) 
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Het  plangebied  is  niet  gelegen  in  beschermde  natuurgebieden.  Directe  effecten  als  areaalverlies  en 

versnippering  kunnen  derhalve  worden  uitgesloten.  Gezien  de  afstand  kunnen  tevens  effecten  als 

verstoring en effecten op de waterhuishouding worden uitgesloten. Vanwege de geringe ontwikkeling 

en  de  afstand  tot  het  dichtstbijzijnde  Natura  2000‐gebied  Boezems  Kinderdijk  (en  14,5  kilometer  tot 

Natura 2000‐gebied Biesbosch met  stikstofgevoelige habitat), genereert de beoogde ontwikkeling qua 

stikstofdepositie  eveneens  geen  problemen.  De  ontwikkeling  leidt  niet  tot  negatieve  effecten  op  de 

instandhoudingsdoelstellingen  voor  de  kwalificerende  soorten  en  typen  uit  Natura  2000‐gebieden. 

Gezien bovenstaande conclusies staat de Wet natuurbescherming 2017 en het beleid van de provincie, 

de uitvoering van het project niet in de weg. 

 

Soortenbescherming 

Het plangebied  is aan de hand van een veldbezoek op 29  juni 2016 door adviesbureau Van der Helm 

Milieubeheer  BV beoordeeld  op  het mogelijk  voorkomen  van  beschermde  plant‐  en  diersoorten.  Het 

rapport is opgenomen in bijlage 3. Uit de quickscan blijkt dat de volgende beschermde soorten op basis 

van het biotoop worden verwacht: 

 Grondgebonden zoogdieren (vrijstelling provincie Zuid‐Holland); 

 Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger; 

 Categorie 5 vogels: Ekster, Zwarte kraai; 

 Diverse algemene broedvogels. 

 

De quickscan uit 2016 is nog gebaseerd op de Flora‐ en Faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet. 

Omdat  deze  wetgeving  sinds  1  januari  2017  is  vervangen  door  de  Wet  natuurbescherming,  heeft 

adviesbureau  Van  der  Helm  Milieubeheer  BV  een  actualisatie  van  de  quickscan  uitgevoerd.  Deze 

actualisatie  is opgenomen in bijlage 4. Geconcludeerd wordt dat, anders dan vermeld in de quickscan, 

de  aanwezigheid  van  zwaarder  beschermde  soorten  kan worden uitgesloten. Uit de  actualisatie blijkt 

dat alleen vervolgonderzoek nodig is naar vleermuizen en dat rekening dient te worden gehouden met 

broedvogels en algemene soorten (zorgplicht). 

 

Naar aanleiding van de conclusies uit de quickscan is door adviesbureau Van der Helm Milieubeheer BV 

aanvullend  vleermuisonderzoek  uitgevoerd  om  de  effecten  op  vleermuizen  te  kunnen  bepalen.  Dit 

soortgericht  onderzoek  is  opgenomen  in  bijlage  5.  Op  basis  van  het  uitgevoerde  onderzoek  is 

geconcludeerd dat zich binnen het plangebied geen zomer‐, kraam‐, paar‐ en/of winterverblijfplaatsen 

bevinden. Eveneens zijn essentiële vliegroutes en/of essentieel foerageergebied uitgesloten. 

 

Conclusie 

De  voorgenomen  ontwikkeling  leidt  niet  tot  negatieve  effecten  op  beschermde  natuurgebieden  en 

beschermde  planten‐  en  diersoorten.  In  het  kader  van  de  zorgplicht  dient  in  ieder  geval  rekening  te 

worden gehouden met het volgende. 

 Door  te  werken  buiten  het  broedseizoen  of  wanneer  geen  broedende  vogels  aanwezig  zijn  kan 

overtreding van de Wnb worden voorkomen.   

 Voor de start van de werkzaamheden binnen het plangebied in het voorjaar of in de zomer dient de 

directe omgeving  ('invloedsfeer  van de werkzaamheden')  gecontroleerd  te worden op  aanwezige 

broedvogels. Indien broedende vogels aanwezig zijn, is het aan de deskundige om te bepalen of met 

de werkzaamheden kan worden aangevangen. 

 Tijdens  de  werkzaamheden  dient  rekening  te  worden  gehouden  met  aanwezigheid  van  licht 

beschermde  en  niet  beschermde  soorten  in  en  rond  het  plangebied  zodat  eventueel  aanwezige 

soorten kunnen vluchten. 

 Verlichting van de omgeving dient te worden voorkomen omdat hier vleermuizen foerageren. 
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4.10    Archeologie 

Toetsingskader 

De gemeente Ridderkerk heeft  in  september  2013  gemeentelijk  archeologiebeleid  vastgesteld. Op  de 

'archeologische  waarden‐  en  beleidskaart'  van  de  gemeente  heeft  het  plangebied  een  'redelijk  hoge 

archeologische  verwachting'.  Dit  betekent  dat  ontwikkelingen  die  dieper  reiken  dan  50  cm  beneden 

maaiveld en die tevens een terreinoppervlakte van meer dan 200 m2 beslaan, getoetst moeten worden 

op de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. 

 

Onderzoek 

Voor de beoogde ontwikkeling is door BOOR de noodzaak bekeken voor het uitvoeren van archeologisch 

(voor)onderzoek (zie bijlage 6). BOOR ziet, ondanks de redelijke hoge archeologische verwachting, geen 

reden  tot  archeologisch  (voor)onderzoek  voor  de  geplande  ontwikkeling.  Dit  omdat  in  het  huidige 

bestemmingsplan  vanuit  de  regel  geen  onderzoeksplicht  geldt  op  de  planlocatie  en  omdat  het  zeer 

aannemelijk is dat in forse arealen ervan de bodem reeds is verstoord. Wel dient rekening gehouden te 

worden  met  de  zogenaamde  toevalsvondsten.  Hiervan  dient  men  op  basis  van  de Monumentenwet 

1988 de gemeente Ridderkerk te informeren. 

 

Conclusie 

Het  aspect  archeologie  staat  de  ontwikkeling  niet  in  de  weg.  Voor  eventuele  vondsten  geldt  een 

meldingsplicht, zoals aangegeven in artikel 5.10 van de Erfgoedwet. 

4.11    Vormvrije‐mer 

Toetsingskader 

In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van 

het  omgevingsvergunning  planmer‐plichtig,  projectmer‐plichtig  of  mer‐beoordelingsplichtig  zijn.  Voor 

deze activiteiten  zijn  in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Daarnaast dient het bevoegd 

gezag bij de betreffende activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, na te gaan 

of  sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als 

bedoeld in bijlage III van de EEG‐richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen: 

 de kenmerken van de projecten; 

 de plaats van de projecten; 

 de kenmerken van de potentiële effecten. 

 

Per 16 mei 2017 is de regelgeving voor de MER en m.e.r.‐beoordeling gewijzigd met daarin een nieuwe 

procedure voor de vormvrije m.e.r.‐beoordeling. 

 Door  het  bevoegd  gezag moet  een m.e.r‐beoordelingsbeslissing worden  genomen, waarin wordt 

aangegeven of wel of geen MER nodig is, gelet op de kenmerken van het project, de plaats van het 

project en de kenmerken van de potentiële (milieu)effecten en mogelijke mitigerende maatregelen. 

 Voor  elke  aanvraag  waarbij  een  vormvrije  m.e.r.‐beoordeling  aan  de  orde  komt  moet  de 

initiatiefnemer  een  aanmeldingsnotitie  opstellen,  waarbij  ook  mitigerende  maatregelen  mogen 

worden meegenomen. 
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Onderzoek en conclusie 

In  het  Besluit  milieueffectrapportage  is  opgenomen  dat  de  aanleg,  wijziging  of  uitbreiding  van  een 

stedelijk  ontwikkelingsproject m.e.r.‐beoordelingsplichtig  is  in  gevallen waarin  de  activiteit  betrekking 

heeft  op  een  oppervlakte  van  100  hectare  of meer  of  een  aaneengesloten  gebied  en  2.000  of meer 

woningen  omvat.  De  beoogde  ontwikkeling  bestaat  uit  de  realisatie  van  12  woningen.  De  beoogde 

ontwikkeling blijft daarmee ruim onder de drempelwaarde. 

 

Alhoewel  de  beoogde  ontwikkeling  onder  de  drempelwaarde  blijft,  wordt  door  middel  van  een 

aanmeldingsnotitie  onderzocht  of  sprake  is  van  belangrijke  nadelige milieueffecten.  Op  basis  van  de 

aanmeldingsnotitie neemt het bevoegd gezag het besluit of het opstellen van een MER noodzakelijk is. 
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Hoofdstuk 5    Juridische planopzet 

5.1    Algemeen 

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 de functiewijziging een belangrijke beheer‐ en gebruiksfunctie. Het bestemmingsplan is  in  lijn met 

het  vigerende  bestemmingsplan  'Bolnes'  en  voldoet  aan  de  Standaard  Vergelijkbare 

Bestemmingsplannen (SVBP2012). 

5.2    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  2 wordt  op  de  bestemmingen  en  hun  gebruik  ingegaan  (zie  paragraaf 

5.3). Het derde hoofdstuk gaat in op de algemene bepalingen. De overgangs‐ en slotbepalingen maken 

onderdeel uit van het vierde hoofdstuk. 

5.3    De bestemmingen 

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

ingegaan op de inhoud van deze bestemmingen. 

 

Tuin 

De  voortuinen  en  delen  van  de  zijtuinen  vallen  niet  onder  de  woonbestemming.  Deze  zijn  apart 

bestemd. Reden hiervoor is dat het niet wenselijk is om hier erfbebouwing toe te staan. Alleen erkers, 

erfafscheidingen en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan. 

 

Verkeer‐Verblijfsgebied 

De in het plangebied aanwezige openbare parkeergelegenheid is bestemd als 'Verkeer ‐ Verblijfsgebied'. 

Dit gedeelte  is vooral gericht op het verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de aangrenzende 

bestemmingen. Binnen deze bestemming is ook ruimte voor nutsvoorzieningen, groen en water. 

 

Ten  behoeve  van  deze  bestemming mogen  uitsluitend  bouwwerken,  geen  gebouwen  zijnde,  worden 

gebouwd.  De  bouwhoogte  van  bouwwerken,  geen  gebouwen  zijnde,  ten  behoeve  van  de 

verkeersregeling, de verkeers‐ of wegaanduiding of de verlichting zijn vergunningvrij en gereguleerd in 

het  Besluit  omgevingsrecht.  De  bouwhoogte  van  overige  bouwwerken,  geen  gebouwen  zijnde,  is 

vastgelegd in de regels. 
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Wonen 

Het  grootste  deel  van  het  plangebied  is  voorzien  van  de  bestemming  'Wonen'.  De  locatie  voor  de 

beoogde rijwoningen wordt in de vorm van een bouwvlak aangegeven. Deze locatie is afgestemd op de 

stedenbouwkundige verkaveling. Overeenkomstig de  systematiek van het  vigerende bestemmingsplan 

'Bolnes'  is  gekozen  voor  één  bouwvlak  voor  de  12  rijwoningen.  Op  de  verbeelding  zijn  de maximale 

bouwmogelijkheden aangegeven door middel van maatvoeringsaanduidingen. Vanwege de berekende 

geluidsbelasting op de gevels en de te verlenen hogere waarden (zie paragraaf 4.2) is de diepte van de 

hoofdgebouwen in de regels specifiek vastgelegd op 10,4 m. 

 

Tevens  zijn  binnen  deze  bestemming  aan‐huis‐gebonden  beroepen  en  aan‐huis‐gebonden  bedrijven 

toegestaan. Dit mag ook in bijgebouwen. Om te zorgen dat de hoofdfunctie wonen gehandhaafd wordt 

zijn aan deze activiteiten specifieke gebruiksregels verbonden. Hierin worden met name eisen gesteld 

aan  de  kantoor‐  en/of  praktijkruimte  ten  behoeve  van  aan‐huis‐gebonden  beroepen  en 

aan‐huis‐gebonden bedrijven. 
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Hoofdstuk 6    Uitvoerbaarheid 

6.1    Economische uitvoerbaarheid 

Voor  het  kostenverhaal  is  een  anterieure  overeenkomst  getekend  tussen  de  gemeente  en  de 

initiatiefnemer. In deze overeenkomst wordt geregeld op welke wijze de kosten verdeeld zijn en welke 

ten  laste  van  de  initiatiefnemer  komen.  Omdat  het  verhaal  van  de  kosten  via  een  anterieure 

overeenkomst wordt geregeld is een exploitatieplan niet nodig. 

6.2    Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Communicatie met omwonenden 

Omwonenden  zijn  tijdens  een  goed  bezochte  inloopavond  geïnformeerd  over  de  plannen  voor  de 

woningbouw aan de Markstraat. 

 

Inspraak‐ en vooroverlegprocedure 

Op grond  van de gemeentelijke  inspraakverordening  zijn belanghebbenden  in de gelegenheid  gesteld 

een  inspraakreactie  in  te  dienen  op  het  voorontwerpbestemmingsplan  'Markstraat'.  Het 

bestemmingsplan heeft vanaf 23 november 2018 voor een periode van zes weken ter  inzage gelegen. 

Tijdens de inspraakperiode zijn geen reacties ontvangen. 

 

Daarnaast  is het voorontwerpbestemmingsplan op grond van artikel 3.1.1 Besluit  ruimtelijke ordening 

(Bro)  voor  vooroverleg  toegezonden  aan  diverse  overleginstanties.  BOOR  en  Veiligheidsregio 

Rotterdam‐Rijnmond  hebben  gereageerd.  Het  vooroverleg  heeft  niet  geleid  tot  aanpassing  van  het 

bestemmingsplan. 

 

Ontwerpbestemmingsplan 

Het ontwerpbestemmingsplan 'Markstraat' heeft vanaf 12 april tot en met 23 mei 2019 gedurende zes 

weken ter inzage gelegen. Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. 

Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. 
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1   Inleiding  3 

In opdracht van de gemeente Ridderkerk is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de 

ontwikkeling van 12 nieuwbouwwoningen. De woningen zullen gerealiseerd worden ter plaatse van de 

Markstraat en de Dintelstraat te Ridderkerk. In beginsel worden deze woningen gerealiseerd zonder 

uitbouw. In het bestemmingsplan is echter ook de mogelijkheid opgenomen voor een uitbouw aan de 

achtergevel van de woningen. Dit gegeven is meegenomen in dit onderzoek Op deze locatie zal het 

voormalige gebouw van Stichting De Heksenketel worden gesloopt.  

 

Het doel van onderliggend onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting ten gevolge van het 

wegverkeerslawaai op de nieuw te bouwen woningen. De berekeningsresultaten zijn getoetst aan de 

volgens de Wet geluidhinder (Wgh) geldende grenswaarden.  

 

In voorliggend rapport zijn de werkwijze en resultaten van het akoestisch onderzoek weergegeven.  

 

Figuur 1.1 Plangebied met de directe omgeving  
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Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is het toetsingskader beschreven en hoofdstuk 3 geeft de berekeningsuitgangspunten 

weer. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten van het onderzoek beschreven. In hoofdstuk 5 volgen de 

conclusies.  
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2 Toetsingskader  5 

2.1 Normstelling wegverkeer 

2.1.1 Wettelijke geluidzone wegen 

Langs alle wegen, met uitzondering van 30 km/uur‐wegen en woonerven, bevinden zich op grond van 

de Wgh geluidzones waarbinnen de geluidhinder vanwege een weg aan bepaalde wettelijke normen 

dient te voldoen. De breedte van een geluidzone voor wegen is afhankelijk van het aantal rijstroken en 

van de binnen‐ of buitenstedelijke ligging. De breedte van een geluidzone van een weg is in tabel 2.1 

weergegeven.  

 

Tabel 2.1  Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh 

aantal rijstroken  breedte van de geluidzone (in meters) 

  buitenstedelijk gebied  stedelijk gebied 

5 of meer  600  350 

3 of 4  400  350 

1 of 2  250  200 

 

De breedte van de geluidzone wordt hierbij gemeten vanaf de as van de weg en is gelegen aan de 

buitenste rand van de weg.  

 

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze 

definities luiden: 

‐  binnenstedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied 

binnen de zone van een autoweg of autosnelweg; 

‐  buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen de 

bebouwde kom voor zover gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.  

 

2.1.1.1 Dosismaat Lden 

De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day‐evening‐night). 

Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. De berekende geluidwaarde in Lden vertegenwoordigt het 

gemiddelde geluidniveau over een etmaal.  

 

2.1.1.2 Artikel 110g Wgh 

De in de Wgh genoemde grenswaarden aan de buitengevels betreffen waarden inclusief artikel 110g 

van de Wgh. Dit artikel houdt in dat een aftrek mag worden gehanteerd welke anticipeert op het stiller 

worden van het verkeer in de toekomst door innovatieve maatregelen aan de voertuigen.  

Voor wegen met een representatief te achten snelheid lager dan 70 km/u geldt een aftrek van 5 dB. 

Voor wegen met een representatief te achten snelheid van 70 km/u of hoger geldt de volgende aftrek: 

•  4 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 3.4 Rmg 57 dB bedraagt; 

•  3 dB voor situaties dat de geluidbelasting zonder aftrek artikel 3.4 Rmg 56 dB bedraagt; 

•  2 dB voor andere waarden van de geluidbelasting. 

 

De toegestane aftrek conform artikel 3.4 uit het Reken‐ en meetvoorschrift geluidhinder 2012 is op alle 

genoemde geluidbelastingen toegepast, tenzij anders vermeld.  
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2.2 Nieuwe situaties 

Voor de geluidbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen binnen de 

wettelijke geluidzone van een weg, gelden bepaalde voorkeursgrenswaarden en maximale 

ontheffingswaarden. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. Hogere 

grenswaarden kunnen alleen worden verleend, nadat is onderbouwd dat maatregelen om de 

geluidbelasting op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende 

doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, 

verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag 

de maximaal toelaatbare hogere waarde niet te boven gaan. De maximale ontheffingswaarde voor 

wegen is op grond van artikel 83 Wgh afhankelijk van de ligging van de bestemmingen (binnen‐ of 

buitenstedelijk). Bestemmingen met een binnenstedelijke ligging, maar binnen de geluidzone van een 

autosnelweg, worden bij het bepalen van de geluidzone voor die autosnelweg gerekend tot 

buitenstedelijk gebied.  

 

De projectlocatie ligt binnen de bebouwde kom van Ridderkerk. In het akoestisch onderzoek is daarom 

uitgegaan van een ligging in binnenstedelijk gebied. De voorkeursgrenswaarde voor nieuw te bouwen 

woningen, voor de gezoneerde wegen, betreft maximaal 48 dB. De maximale ontheffingswaarde 

bedraagt 63 dB. 

 

De geluidwaarde binnen de geluidgevoelige bestemming dient in alle gevallen te voldoen aan de 

normen uit het Bouwbesluit.  

 

Wegen zonder wettelijke geluidzone 

Zoals gesteld zijn wegen met een maximumsnelheid van 30 km/u of lager op basis van de Wgh niet 

gezoneerd. Akoestisch onderzoek zou achterwege kunnen blijven. Op basis van jurisprudentie dient in 

het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of sprake is van een 

aanvaardbaar akoestisch klimaat. Indien dit niet het geval is, dient te worden onderbouwd of 

maatregelen ter beheersing van de geluidbelasting aan de gevels noodzakelijk, mogelijk en/of doelmatig 

zijn. 

 

 

2.3 Gemeentelijk geluidbeleid 

Op 20 september 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk het 
‘Actieplan Geluid Ridderkerk 2015‐2018’ vastgesteld. In dit actieplan staan de maatregelen beschreven 
die het college wil nemen om het aantal geluidgehinderden in Ridderkerk te laten afnemen. In het 
Actieplan kiest de gemeente voor één plandrempel voor alle bronsoorten, te weten 63 dB. In 
tegenstelling tot de aftrek voor maximale ontheffingswaarden (hogere waarden) zoals benoemd in 
artikel 110g Wgh, geldt de plandrempel exclusief aftrek (dus géén 5 dB aftrek artikel 110g Wgh).  

 
Voor de keuze van 63 dB zijn twee redenen te noemen. De eerste reden is dat bij nieuwbouw een 
uiterste grenswaarde van 63 dB geldt1. De voorkeursgrenswaarde is 48 dB. Indien een woning 
gebouwd wordt waarvan de geluidbelasting hoger is dan 48 dB kan het college hogere 
grenswaarden verlenen, tot en met 63 dB. Bij het vaststellen van hogere grenswaarden kan het college 
voorwaarden stellen zoals een geluidluwe gevel en/of een geluidluwe buitenruimte.  
De tweede reden is dat een plandrempel van 63 dB aansluit bij de saneringsregeling Wet geluidhinder 
(Wgh). Deze regeling kent een maximale grenswaarde voor het geluidniveau binnen woningen van 43 
dB (art. 111 Wgh). Omdat de geluidswering van een normaal onderhouden woning gemiddeld 20 dB 
bedraagt, is bij een gevelbelasting tot 63 dB nagenoeg geen sprake van situaties waarbij de 
geluidbelasting binnen de woning hoger dan 43 dB zal zijn. 

                                                                 
1 Bij toetsing aan de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en de uiterste grenswaarde (63 dB) mag volgens artikel 110g Wgh een aftrek 

van 5 dB worden toegepast op de berekende geluidbelasting 
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3 Berekeningsuitgangspunten  7 

3.1 Rekenmethodiek en invoergegevens 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de Standaard Rekenmethode II uit het Reken‐ en meet‐

voorschrift geluid 2012 (RMG 2012). Het overdrachtsmodel is opgesteld in het softwareprogramma 

Geomilieu versie 4.30 van DGMR.  

 

De geluidbelasting als gevolg van wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een deel hebben 

deze factoren betrekking op verkeer en weg (geluidafstraling); voor een ander deel op de omgeving van 

de weg (geluidoverdracht). Hieronder volgt een korte omschrijving van de belangrijkste factoren.  

 

3.2 Wegverkeer 

De verkeersgegevens zijn aangeleverd door de gemeente Ridderkerk. Het betreft de gegevens van de 

Rijnsingel, Benedenrijweg, De La Reijstraat en Noordstraat, voor het jaar 2030.  

 

3.2.1 Wegverkeersintensiteiten 

De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van 

het aantal motorvoertuigen per uur is uitgegaan van de gemiddelde weekdagintensiteit(en) op de 

wegen. De verkeersintensiteiten (weekdaggemiddelden) zijn weergegeven in tabel 3.1. 

 

3.2.2 Voertuigcategorieën 

De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën: 

‐  lichte voertuigen (voornamelijk personenauto's); 

‐  middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto's en bussen); 

‐  zware voertuigen (zware vrachtauto's).  

 

3.2.3 Verkeerssnelheid 

De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen. 

Dit is in het algemeen de wettelijk toegestane rijsnelheid.  

 

Type wegdek 

Geluid ten gevolge van wegverkeer wordt gedifferentieerd in motorgeluid en rolgeluid. Het rolgeluid is 

een gevolg van de wisselwerking tussen banden en wegdek. De aard van het wegdek is hierbij van 

invloed. Daarom worden in het rekenschema verschillende typen wegdek onderscheiden. Bij lichte 

motorvoertuigen is de bijdrage van het rolgeluid aan het totale geluid groter dan bij de zware en 

middelzware motorvoertuigen. Als gevolg hiervan heeft het wegdek een grotere invloed op de 

geluidbelasting naarmate het percentage vrachtverkeer kleiner is.  
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Tabel 3.1:  Gehanteerde verkeersgegevens voor prognosejaar 2030 betreffende de Rijnsingel,  

    Benedenrijweg, De La Reijstraat en Noordstraat. 

Wegvak  Intensiteit 

[mvt/etm] 

Snelheid 

[km/uur] 

Wegdek 

Rijnsingel  9.091  50  stil asfalt 

Benedenrijweg  2.983  50  DAB 

De La Reijstraat  4.153  30  elementenverharding 

Noordstraat   982  30  elementenverharding 

 

In het kader van het Actieplan Geluid wordt de wegdekverharding van de Rijnsingel vervangen in stil 

wegdek. Inmiddels is bekend dat het type asfalt KonwéCity zal zijn. Hiermee is gerekend in het 

rekenmodel. De parameters voor lichte motorvoertuigen zijn afkomstig van C‐wegdek (versie 24 januari 

2019). Voor de parameters van het vrachtverkeer (middelzwaar en zwaar) is uitgegaan van de 

parameters van het referentiewegdek (DAB). In 2019 zal worden gestart met de 1e fase van deze asfalt 

werkzaamheden aan de Rijnsingel. 

 

In de directe omgeving van het plangebied zijn de 30 km‐wegen Markstraat en Dintelstraat gelegen. Bij 

de gemeente zijn voor deze 30 km‐wegen geen verkeersintensiteiten bekend.  

Deze wegen zijn bestemd voor bestemmingsverkeer en worden niet gebruikt als sluiproute. Met een 

geschatte intensiteit van circa 300 mvt/etmaal, is vanwege de lage intensiteit in combinatie met de 

bestemming aannemelijk dat geluidbelasting ter hoogte van het nieuwbouwplan niet hoger zal zijn dan 

48 dB. Om deze reden zijn de Markstraat en Dintelstraat niet meegenomen in de akoestische 

berekeningen. 

 

3.3 Ruimtelijke gegevens 

In de geluidberekeningen is rekening gehouden met alle relevante gebouwde ruimtelijke objecten in de 
omgeving. Deze gegevens zijn afkomstig uit kadastrale kaarten en als Shape‐bestand geïmporteerd. De 
hoogteligging van ruimtelijke objecten zijn gecontroleerd met behulp van Google Earth/Streetview. De 
situering van de bouwkavels zijn ingevoerd middels een digitale tekening van de bouwgrenzen.  

 

Ook de aanwezigheid van hard (bijvoorbeeld verhard oppervlak of water) of zacht (bijvoorbeeld 

zandgrond of grasland) bodemgebied is relevant. Het model is vanwege de stedelijke omgeving 

ingevoerd als 100% harde bodem. Het onverharde oppervlak van omliggende groenstroken en 

grasvelden is in het rekenmodel ingevoerd als een akoestisch zachte bodem (bodemfactor 1). 

 

In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van het rekenmodel en de invoergegevens.  

 

3.3.1 Rijlijnen 

De weg wordt geschematiseerd in rijlijnen die 0,75 m boven het wegdek liggen. De relevante rijlijnen 

zijn in het rekenmodel ingevoerd.  

 

3.3.2 Toetspunten 
Voor de woningen zijn één of meer representatieve toetspunten opgenomen, afhankelijk van de ligging 
ten opzichte van de onderzochte wegen. De toetspunten zijn zo gelegen dat ze een representatief beeld 
geven van de geluidbelasting.  
 
De beoordelingshoogte is doorgaans 1,5 meter boven iedere verdiepingsvloer gelegen. In de 
berekeningen is uitgegaan van een beoordelingshoogte van 1,5 meter (begane grond); 4,5 meter (eerste 
verdieping) en 7,5 meter (tweede verdieping) boven lokaal maaiveld.  
 
Het bestemmingsplan biedt naast de hoofdgebouwen de mogelijkheid voor een uitbouw aan de 
achterzijde van de woningen (hoofdgebouwen). In beginsel zullen deze niet worden gerealiseerd. Wel is 
in dit onderzoek de geluidbelasting op de uitbouw berekend op een toetshoogte van 1,5 meter. 
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Figuur 3.1  Ligging toetspunten  

 
 

Figuur 3.2  Ligging toetspunten met uitbouw aan achterzijde 
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3.3.3 Sectorhoek en reflecties 

Het maximum aantal reflecties waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd bedraagt 1 reflectie en een 

sectorhoek van 2˚, conform de aanbeveling van de projectgroep Vergelijkend Onderzoek Akoestische 

Bureaus (VOAB). In deze projectgroep VOAB zijn afspraken gemaakt om de onderlinge verschillen in 

rekenprogrammatuur te minimaliseren.  

 

In figuur 3.3 is een overzicht van de modellering betreffende wegverkeer weergegeven 

 

Figuur 3.3 Overzicht modellering wegverkeer 

 
 

In het volgende hoofdstuk is de geluidbelasting op basis van bovenstaande uitgangspunten berekend.  
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4 Rekenresultaten   11 

4.1 Wegverkeer zonder uitbouw 

Met behulp van het berekeningsmodel is de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de relevante 

wegen berekend voor het prognosejaar 2030.  De resultaten worden vervolgens aan de grenswaarden 

getoetst.  

 

4.1.1 Rijnsingel 

.Op figuur 4.1 zijn de rekenresultaten (na aftrek (5 dB) artikel 110g Wgh) weergegeven voor de 

geluidbelasting ten gevolge van de Rijnsingel. De rekenresultaten per toetspunt en –hoogte zijn 

opgenomen in bijlage 2.  

 

Figuur 4.1  Resultaten ten gevolge van de Rijnsingel zonder uitbouw 

 
 

Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de Rijnsingel ten hoogste 58 dB 

inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt op de eerstelijnsbebwouwing (toetspunt 1 t/m 6). Op de 

geprojecteerde woningen in de tweedelijnsbebouwing (toetspunt 7 t/m 12) wordt voldaan aan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  
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Voor alle woningen wordt voldaan aan de eis van een geluidluwe buitenruimte uit het Gemeentelijk 

geluidbeleid. Ook wordt voldaan aan de plandrempel van 63 dB uit het Actieplan geluid van de 

gemeente. 

 

4.1.2 Benedenrijweg  

Voor de geluidbelasting ten gevolge van de Benedenrijweg geldt dat de geluidbelasting in alle gevallen 

lager is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh.  De 

rekenresultaten per toetspunt en –hoogte zijn opgenomen in bijlage 3.  

 

4.1.3 30 km‐wegen 

Voor de geluidbelasting ten gevolge van de 30 km‐wegen De La Reijstraat en Noordstraat geldt dat de 

geluidbelasting in alle gevallen lager is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  De rekenresultaten per 

toetspunt en –hoogte zijn opgenomen in bijlage 4.  

 

 

4.2 Wegverkeer met uitbouw 

De geluidsituatie met uitbouw is alleen ten gevolge van het verkeer op de Rijnsingel beschreven omdat 

deze weg voor de geprojecteerde woningen maatgevend is gebleken in de vorige paragraaf. Op figuur 

4.2 en 4.3 zijn de rekenresultaten weergegeven voor de geluidbelasting ten gevolge van de Rijnsingel. 

De rekenresultaten per toetspunt en –hoogte zijn opgenomen in bijlage 5. 

 

Figuur 4.2  Resultaten met uitbouw op eerstelijnsbebouwing 
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Figuur 4.3  Resultaten met uitbouw op tweedelijnsbebouwing 

 
 

Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de uitbouwen (toetspunten 29 t/m 34 en 35 t/m 

40) lager is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Dit betekent dat vanuit de Wet geluidhinder geen 

beperkingen zijn voor toekomstige bewoners om in de toekomst een uitbouw te realiseren. Wel dient 

voor de gevelmaatregelen van de uitbouw voldaan te worden aan een binnenwaarde van 33 dB conform 

het Bouwbesluit. 

 

 

4.3 Cumulatie 

Indien een geluidgevoelige bestemming, waarvoor een hogere grenswaarde wordt vastgesteld, in de 

zone van meerdere geluidbronnen ligt dient inzichtelijk gemaakt te worden hoe hoog de gecumuleerde 

geluidbelasting is.  

 

In onderhavige situatie betreft het alleen wegverkeerlawaai waar een hogere waarde voor dient te 

worden aangevraagd. Cumulatie is daarom buiten beschouwing gelaten.  
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4.4 Maatregelenonderzoek 

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Rijnsingel bedraagt bij de nieuwe woningen 

ten hoogste 58 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt bij 

diverse woningen overschreden. De maximaal toelaatbare hogere waarde van 63 dB wordt echter niet 

overschreden. Het verlagen van de verkeersintensiteit of de maximumsnelheid is gezien de ontsluitende 

functie van de Rijnsingel en het waarborgen van een goede bereikbaarheid niet gewenst. Verder is het 

aanbrengen van een geluidreducerende wegdekverharding op de Rijnsingel reeds voorzien in het 

Actieplan Geluid. In de berekening van de geluidbelasting is er daarom al rekening mee gehouden. 

 

Overdrachtsmaatregelen zijn mogelijk in de vorm van geluidschermen en/of –wallen. Gezien de 

beperkte omvang van het plan zullen overdrachtsmaatregelen eveneens niet doelmatig en efficiënt 

kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast is sprake van een binnenstedelijke omgeving, waardoor plaatsing 

van schermen ook op bezwaren van stedenbouwkundige aard stuiten. 

 

Het binnenmilieu wordt beschermd door de eisen die opgelegd zijn vanuit het Bouwbesluit. De 

geluidwering van de gevel dient zodanig te zijn dat het resulterende geluidniveau in de woning niet 

meer bedraagt dan 33 dB. 

Gelet op de voorgenomen samenstelling van de uitwendige scheidingsconstructie van de nieuw te 

realiseren woningen, dient te worden beoordeeld of met de beoogde (bouw)materialen kan worden 

voldaan aan de aanvullende eis betreffende het ten hoogste toelaatbare binnenniveau voor de 

woningen.  

 

Voor het deel van het plangebied waar woningbouw mogelijk wordt gemaakt en waar de geluidbelasting 

hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, wordt een hogere waarde aangevraagd.  
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5 Conclusie  15 

5.1 Wegverkeer 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege het verkeer op de Rijnsingel ten 

hoogste 58 dB inclusief aftrek ex artikel 110g Wgh bedraagt. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt 

daarmee overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt hiermee niet overschreden. 

Ook hebben de woning een geluidluwe buitenruimte. Aan het gemeentelijk beleid wordt hiermee 

voldaan. Ook wordt voldaan aan de plandrempel van 63 dB uit het Actieplan Geluid.. 

Ook blijkt uit de berekeningsresultaten dat de geluidbelastingen vanwege het verkeer op de 

Benedenrijweg en de 30 km‐wegen lager zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.  

 

In beginsel worden alleen de hoofdgebouwen gerealiseerd. Hiervoor is het noodzakelijk om hogere 

waarden te laten vaststellen. Als de toekomstige bewoners terzijnertijd wel een uitbouw willen 

realiseren aan hun woning dan levert dat vanuit de Wet geluidhinder geen belemmering op. De 

geluidbelasting op de uitbouw is lager dan de voorkeursgrenswaarde. 

Wel zal in het kader van de aanvraag van de bouwvergunning voor de uitbouw voldaan moeten worden 

aan een binnenniveau van 33 dB conform het Bouwbesluit. 

 

5.2 Hogere grenswaarde 

Maatregelen om de geluidbelasting ter plaats van het plangebied terug te brengen zijn niet mogelijk 

en/of doelmatig. Het bevoegd gezag dient daarom hogere waarden vast te stellen voor de woningen 

waar de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. Daarom is het noodzakelijk om voor 6 

nieuwe woningen (zie figuur 5.1) een hogere waarde van 58 dB ten gevolge van het verkeer op de 

Rijnsingel te laten vaststellen door het college van Burgemeester en Wethouders.  

 

Figuur 5.1 Ligging woningen met de bijbehorende te verlenen hogere waarde  
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5.3 Geluidwering van de gevel 

Bij de ontwikkeling van de woningen dient het geluidonderzoek en de geluidbelasting als onderlegger te 

worden gebruikt. Voor woningen die in het plangebied worden gerealiseerd met een geluidbelasting 

boven de 48 dB exclusief correctie ex artikel 110g Wgh, dient met behulp van een 

gevelgeluidweringsonderzoek te worden onderzocht of de woningen aan de wettelijke 

geluidgrenswaarde voor het binnenniveau kan worden voldaan. Om het leefklimaat voor nieuwe 

bewoners te bevorderen is hierbij een situatie van slaapvertrekken aan geluidluwe zijden wenselijk 
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Bijlage  1 Invoergegevens   

 



Markstraat

Model: Markstraat Ridderkerk zonder uitbouwen
Mei 2018 rev00 - 180528 Rho_Markstraat Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N))

Benedenrij Benedenrijweg      0.00      0.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50
Benedenrij Benedenrijweg      0.00      0.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50
Benedenrij Benedenrijweg      0.00      0.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50
Benedenrij Benedenrijweg      0.00      0.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50
Benedenrij Benedenrijweg      0.00      0.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50

Benedenrij Benedenrijweg      0.00      0.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50
Benedenrij Benedenrijweg      0.00      0.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50
Benedenrij Benedenrijweg      0.00      0.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50
Benedenrij Benedenrijweg      0.00      0.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50
Benedenrij Benedenrijweg      0.00      0.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W0 -- -- -- --  50  50  50

de la Reij de la Reijstraat      0.00      0.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30
de la Reij de la Reijstraat      0.00      0.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30
Rijnsingel Rijnsingel      0.00      0.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 [Nieuw] -- -- -- --  50  50  50
Rijnsingel Rijnsingel      0.00      0.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 [Nieuw] -- -- -- --  50  50  50
Rijnsingel Rijnsingel      0.00      0.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 [Nieuw] -- -- -- --  50  50  50

Rijnsingel Rijnsingel      0.00      0.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 [Nieuw] -- -- -- --  50  50  50
Noordstraa Noordstraat      0.00      0.00 Relatief Verdeling False  1.5   0 W9a -- -- -- --  30  30  30
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Markstraat

Model: Markstraat Ridderkerk zonder uitbouwen
Mei 2018 rev00 - 180528 Rho_Markstraat Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A)

Benedenrij --  50  50  50 --  50  50  50 --   6516.64   6.59   3.32   0.96 -- -- --
Benedenrij --  50  50  50 --  50  50  50 --   6516.64   6.59   3.32   0.96 -- -- --
Benedenrij --  50  50  50 --  50  50  50 --   6516.64   6.49   3.15   1.20 -- -- --
Benedenrij --  50  50  50 --  50  50  50 --   6516.64   6.59   3.32   0.96 -- -- --
Benedenrij --  50  50  50 --  50  50  50 --   6887.57   6.59   3.32   0.96 -- -- --

Benedenrij --  50  50  50 --  50  50  50 --   6887.57   6.59   3.32   0.96 -- -- --
Benedenrij --  50  50  50 --  50  50  50 --   2983.25   6.58   3.37   0.95 -- -- --
Benedenrij --  50  50  50 --  50  50  50 --   2983.25   6.48   3.21   1.19 -- -- --
Benedenrij --  50  50  50 --  50  50  50 --   2983.25   6.58   3.37   0.95 -- -- --
Benedenrij --  50  50  50 --  50  50  50 --   2983.25   6.58   3.37   0.95 -- -- --

de la Reij --  30  30  30 --  30  30  30 --   2480.26   6.91   3.10   0.58 -- -- --
de la Reij --  30  30  30 --  30  30  30 --   4153.15   6.91   3.12   0.57 -- -- --
Rijnsingel --  50  50  50 --  50  50  50 --   6217.70   6.59   3.31   0.96 -- -- --
Rijnsingel --  50  50  50 --  50  50  50 --   9595.41   6.59   3.31   0.96 -- -- --
Rijnsingel --  50  50  50 --  50  50  50 --   9090.82   6.59   3.31   0.96 -- -- --

Rijnsingel --  50  50  50 --  50  50  50 --  10336.71   6.59   3.30   0.96 -- -- --
Noordstraa --  30  30  30 --  30  30  30 --    981.71   6.91   3.07   0.60 -- -- --
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Markstraat

Model: Markstraat Ridderkerk zonder uitbouwen
Mei 2018 rev00 - 180528 Rho_Markstraat Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A)

Benedenrij -- --  94.08  96.57  92.62 --   4.26   2.30   5.09 --   1.66   1.13   2.29 -- -- -- -- --    404.02    208.93
Benedenrij -- --  94.08  96.57  92.62 --   4.26   2.30   5.09 --   1.66   1.13   2.29 -- -- -- -- --    404.02    208.93
Benedenrij -- --  94.05  96.96  92.87 --   4.34   2.13   4.78 --   1.61   0.91   2.35 -- -- -- -- --    397.77    199.03
Benedenrij -- --  94.08  96.57  92.62 --   4.26   2.30   5.09 --   1.66   1.13   2.29 -- -- -- -- --    404.02    208.93
Benedenrij -- --  94.06  96.55  92.59 --   4.28   2.31   5.11 --   1.66   1.14   2.30 -- -- -- -- --    426.93    220.78

Benedenrij -- --  94.06  96.55  92.59 --   4.28   2.31   5.11 --   1.66   1.14   2.30 -- -- -- -- --    426.93    220.78
Benedenrij -- --  98.05  98.89  97.54 --   1.41   0.75   1.70 --   0.55   0.37   0.76 -- -- -- -- --    192.47     99.42
Benedenrij -- --  98.04  99.02  97.63 --   1.43   0.69   1.59 --   0.53   0.29   0.78 -- -- -- -- --    189.53     94.82
Benedenrij -- --  98.05  98.89  97.54 --   1.41   0.75   1.70 --   0.55   0.37   0.76 -- -- -- -- --    192.47     99.42
Benedenrij -- --  98.05  98.89  97.54 --   1.41   0.75   1.70 --   0.55   0.37   0.76 -- -- -- -- --    192.47     99.42

de la Reij -- --  93.40  95.99  86.65 --   5.28   3.29  10.28 --   1.32   0.72   3.07 -- -- -- -- --    160.07     73.80
de la Reij -- --  94.74  96.82  89.20 --   4.20   2.61   8.31 --   1.05   0.57   2.48 -- -- -- -- --    271.89    125.46
Rijnsingel -- --  93.28  96.09  91.64 --   4.84   2.62   5.77 --   1.88   1.29   2.59 -- -- -- -- --    382.21    197.76
Rijnsingel -- --  93.24  96.07  91.59 --   4.87   2.64   5.80 --   1.89   1.30   2.61 -- -- -- -- --    589.59    305.13
Rijnsingel -- --  93.19  96.04  91.53 --   4.90   2.66   5.84 --   1.91   1.31   2.63 -- -- -- -- --    558.29    288.99

Rijnsingel -- --  92.90  95.86  91.17 --   5.11   2.77   6.09 --   1.99   1.37   2.74 -- -- -- -- --    632.82    326.99
Noordstraa -- --  90.74  94.31  81.79 --   7.41   4.67  14.02 --   1.85   1.02   4.19 -- -- -- -- --     61.55     28.42
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Markstraat

Model: Markstraat Ridderkerk zonder uitbouwen
Mei 2018 rev00 - 180528 Rho_Markstraat Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k

Benedenrij     57.94 --     18.29      4.98      3.18 --      7.13      2.44      1.43 --   81.59   88.83   95.50  100.38  106.49
Benedenrij     57.94 --     18.29      4.98      3.18 --      7.13      2.44      1.43 --   81.59   88.83   95.50  100.38  106.49
Benedenrij     72.62 --     18.36      4.37      3.74 --      6.81      1.87      1.84 --   81.52   88.77   95.44  100.30  106.42
Benedenrij     57.94 --     18.29      4.98      3.18 --      7.13      2.44      1.43 --   81.59   88.83   95.50  100.38  106.49
Benedenrij     61.22 --     19.43      5.28      3.38 --      7.53      2.61      1.52 --   81.84   89.08   95.75  100.62  106.73

Benedenrij     61.22 --     19.43      5.28      3.38 --      7.53      2.61      1.52 --   81.84   89.08   95.75  100.62  106.73
Benedenrij     27.64 --      2.77      0.75      0.48 --      1.08      0.37      0.22 --   76.85   83.67   89.44   96.04  102.79
Benedenrij     34.66 --      2.76      0.66      0.56 --      1.02      0.28      0.28 --   76.78   83.60   89.37   95.96  102.72
Benedenrij     27.64 --      2.77      0.75      0.48 --      1.08      0.37      0.22 --   76.85   83.67   89.44   96.04  102.79
Benedenrij     27.64 --      2.77      0.75      0.48 --      1.08      0.37      0.22 --   76.85   83.67   89.44   96.04  102.79

de la Reij     12.47 --      9.05      2.53      1.48 --      2.26      0.55      0.44 --   85.82   90.73   99.36   97.12  100.23
de la Reij     21.12 --     12.05      3.38      1.97 --      3.01      0.74      0.59 --   87.57   92.34  100.72   99.10  102.30
Rijnsingel     54.70 --     19.83      5.39      3.44 --      7.70      2.65      1.55 --   81.96   88.67   95.61   99.93  102.98
Rijnsingel     84.37 --     30.79      8.38      5.34 --     11.95      4.13      2.40 --   83.85   90.57   97.51  101.82  104.87
Rijnsingel     79.88 --     29.36      8.00      5.10 --     11.44      3.94      2.30 --   83.63   90.35   97.30  101.60  104.65

Rijnsingel     90.47 --     34.81      9.45      6.04 --     13.56      4.67      2.72 --   84.26   91.01   97.99  102.22  105.27
Noordstraa      4.82 --      5.03      1.41      0.83 --      1.25      0.31      0.25 --   82.62   87.73   96.68   93.57   96.51
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Markstraat

Model: Markstraat Ridderkerk zonder uitbouwen
Mei 2018 rev00 - 180528 Rho_Markstraat Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250

Benedenrij  103.10   96.36   87.00   77.87   84.85   91.06   96.89  103.34   99.89   93.12   83.24   73.68   80.99   87.82
Benedenrij  103.10   96.36   87.00   77.87   84.85   91.06   96.89  103.34   99.89   93.12   83.24   73.68   80.99   87.82
Benedenrij  103.04   96.29   86.94   77.47   84.43   90.54   96.53  103.07   99.61   92.83   82.85   74.60   81.89   88.69
Benedenrij  103.10   96.36   87.00   77.87   84.85   91.06   96.89  103.34   99.89   93.12   83.24   73.68   80.99   87.82
Benedenrij  103.35   96.60   87.25   78.11   85.10   91.32   97.14  103.59  100.13   93.36   83.49   73.92   81.24   88.08

Benedenrij  103.35   96.60   87.25   78.11   85.10   91.32   97.14  103.59  100.13   93.36   83.49   73.92   81.24   88.08
Benedenrij   99.30   92.50   82.23   73.62   80.29   85.68   92.92   99.82   96.30   89.50   78.98   68.66   75.54   81.48
Benedenrij   99.23   92.43   82.16   73.33   79.98   85.30   92.66   99.60   96.07   89.27   78.70   69.62   76.48   82.39
Benedenrij   99.30   92.50   82.23   73.62   80.29   85.68   92.92   99.82   96.30   89.50   78.98   68.66   75.54   81.48
Benedenrij   99.30   92.50   82.23   73.62   80.29   85.68   92.92   99.82   96.30   89.50   78.98   68.66   75.54   81.48

de la Reij   93.83   88.79   84.37   81.35   85.92   93.98   93.09   96.40   89.81   84.71   79.26   76.92   82.28   91.46
de la Reij   95.81   90.74   85.85   83.24   87.67   95.41   95.18   98.56   91.90   86.78   80.87   78.47   83.72   92.75
Rijnsingel   99.76   93.81   85.55   78.24   84.53   91.07   96.31   99.40   96.03   90.18   81.24   74.03   80.88   87.96
Rijnsingel  101.66   95.70   87.45   80.14   86.43   92.97   98.20  101.29   97.92   92.07   83.14   75.93   82.79   89.87
Rijnsingel  101.44   95.48   87.23   79.91   86.21   92.76   97.98  101.06   97.70   91.84   82.92   75.71   82.57   89.65

Rijnsingel  102.07   96.10   87.91   80.51   86.84   93.41   98.57  101.65   98.30   92.43   83.56   76.35   83.24   90.35
Noordstraa   90.28   85.29   81.53   77.94   82.74   91.23   89.35   92.54   86.09   81.02   76.29   74.01   79.51   88.87
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Markstraat

Model: Markstraat Ridderkerk zonder uitbouwen
Mei 2018 rev00 - 180528 Rho_Markstraat Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

Benedenrij   92.38   98.25   94.89   88.17   79.08 -- -- -- -- -- -- -- --
Benedenrij   92.38   98.25   94.89   88.17   79.08 -- -- -- -- -- -- -- --
Benedenrij   93.34   99.22   95.85   89.12   79.99 -- -- -- -- -- -- -- --
Benedenrij   92.38   98.25   94.89   88.17   79.08 -- -- -- -- -- -- -- --
Benedenrij   92.63   98.50   95.14   88.41   79.33 -- -- -- -- -- -- -- --

Benedenrij   92.63   98.50   95.14   88.41   79.33 -- -- -- -- -- -- -- --
Benedenrij   87.79   94.43   90.95   84.16   74.04 -- -- -- -- -- -- -- --
Benedenrij   88.76   95.41   91.92   85.14   74.99 -- -- -- -- -- -- -- --
Benedenrij   87.79   94.43   90.95   84.16   74.04 -- -- -- -- -- -- -- --
Benedenrij   87.79   94.43   90.95   84.16   74.04 -- -- -- -- -- -- -- --

de la Reij   87.60   90.27   84.24   79.32   76.21 -- -- -- -- -- -- -- --
de la Reij   89.36   92.16   86.01   81.05   77.57 -- -- -- -- -- -- -- --
Rijnsingel   92.00   95.00   91.83   85.83   77.85 -- -- -- -- -- -- -- --
Rijnsingel   93.90   96.90   93.73   87.72   79.75 -- -- -- -- -- -- -- --
Rijnsingel   93.68   96.67   93.51   87.50   79.54 -- -- -- -- -- -- -- --

Rijnsingel   94.31   97.30   94.15   88.13   80.22 -- -- -- -- -- -- -- --
Noordstraa   84.40   86.87   81.03   76.16   73.54 -- -- -- -- -- -- -- --
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Markstraat

Model: Markstraat Ridderkerk zonder uitbouwen
Mei 2018 rev00 - 180528 Rho_Markstraat Ridderkerk

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 Nieuwbouw eerstelijns Markstraat      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
02 Nieuwbouw eerstelijns Markstraat      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
03 Nieuwbouw eerstelijns Markstraat      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
04 Nieuwbouw eerstelijns Markstraat      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
05 Nieuwbouw eerstelijns Markstraat      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

06 Nieuwbouw eerstelijns Markstraat      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
07 Nieuwbouw tweedelijns Markstraat      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
08 Nieuwbouw tweedelijns Markstraat      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
09 Nieuwbouw tweedelijns Markstraat      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
10 Nieuwbouw tweedelijns Markstraat      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

11 Nieuwbouw tweedelijns Markstraat      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
12 Nieuwbouw tweedelijns Markstraat      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
13 Nieuwbouw eerstelijns Markstraat      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
14 Nieuwbouw tweedelijns Markstraat      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
15 Nieuwbouw eerstelijns Markstraat      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

22 Nieuwbouw tweedelijns Markstraat      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
16 Nieuwbouw eerstelijns Markstraat      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
17 Nieuwbouw eerstelijns Markstraat      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
18 Nieuwbouw eerstelijns Markstraat      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
19 Nieuwbouw eerstelijns Markstraat      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

20 Nieuwbouw eerstelijns Markstraat      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
21 Nieuwbouw eerstelijns Markstraat      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
23 Nieuwbouw tweedelijns Markstraat      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
24 Nieuwbouw tweedelijns Markstraat      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
25 Nieuwbouw tweedelijns Markstraat      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja

26 Nieuwbouw tweedelijns Markstraat      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
27 Nieuwbouw tweedelijns Markstraat      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
28 Nieuwbouw tweedelijns Markstraat      0.00 Relatief      1.50      4.50      7.50 -- -- -- Ja
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Bijlage  2 Resultaten Rijnsingel 

 

 

 

 



Markstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Markstraat Ridderkerk zonder uitbouwen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnsingel
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

01_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 57.8
01_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 58.3
01_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 58.3
02_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 57.8
02_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 58.3

02_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 58.3
03_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 57.9
03_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 58.3
03_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 58.3
04_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 57.8

04_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 58.3
04_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 58.3
05_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 57.8
05_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 58.2
05_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 58.2

06_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 57.8
06_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 58.2
06_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 58.2
07_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 45.3
07_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 47.1

07_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 48.1
08_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 45.0
08_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 46.7
08_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 48.0
09_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 44.8

09_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 46.5
09_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 47.8
10_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 45.5
10_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 47.1
10_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 48.3

11_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 45.1
11_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 46.9
11_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 48.1
12_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 45.5
12_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 47.4

12_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 48.4
13_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 53.5
13_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 54.0
13_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 54.1
14_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 44.1

14_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 45.5
14_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 46.2
15_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 38.3
15_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 39.3
15_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 40.6

16_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 40.0
16_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 40.8
16_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 42.1
17_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 40.3
17_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 41.1

17_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 42.4
18_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 40.3
18_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 41.0
18_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 42.3
19_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 39.0

19_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 39.8
19_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 41.2
20_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 38.1
20_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 38.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22/02/2019 08:48:05Geomilieu V4.50



Markstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Markstraat Ridderkerk zonder uitbouwen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnsingel
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

20_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 40.1
21_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 53.8
21_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 54.3
21_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 54.4
22_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 35.4

22_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 33.1
22_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 35.2
23_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 34.8
23_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 33.1
23_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 35.3

24_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 33.8
24_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 34.4
24_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 36.5
25_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 32.6
25_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 33.3

25_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 35.6
26_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 34.9
26_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 35.5
26_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 37.4
27_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 35.5

27_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 36.2
27_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 38.0
28_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 44.5
28_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 46.7
28_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 47.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22/02/2019 08:48:05Geomilieu V4.50



 

Rho adviseurs voor leefruimte      20171827 

Bijlage  3 Resultaten Benedenrijweg  

 



Markstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Markstraat Ridderkerk zonder uitbouwen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Benedenrijweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

01_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 31.7
01_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 32.9
01_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 35.2
02_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 31.6
02_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 33.0

02_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 35.2
03_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 31.6
03_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 32.8
03_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 35.0
04_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 31.7

04_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 32.6
04_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 34.8
05_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 32.0
05_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 32.8
05_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 35.0

06_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 30.6
06_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 31.6
06_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 33.7
07_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 28.6
07_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 33.7

07_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 37.5
08_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 28.6
08_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 33.5
08_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 37.5
09_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 28.7

09_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 33.5
09_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 37.5
10_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 28.2
10_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 33.1
10_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 37.5

11_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 27.8
11_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 32.1
11_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 37.5
12_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 28.4
12_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 32.4

12_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 37.7
13_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 23.7
13_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 25.4
13_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 29.0
14_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 26.2

14_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 28.4
14_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 31.1
15_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 28.0
15_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 31.1
15_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 36.3

16_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 28.4
16_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 30.5
16_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 36.2
17_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 28.5
17_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 30.6

17_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 36.3
18_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 27.1
18_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 29.8
18_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 36.4
19_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 27.1

19_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 29.5
19_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 35.6
20_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 28.5
20_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 30.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22/02/2019 08:50:08Geomilieu V4.50



Markstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Markstraat Ridderkerk zonder uitbouwen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Benedenrijweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

20_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 36.4
21_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 33.9
21_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 35.2
21_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 38.8
22_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 32.5

22_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 32.9
22_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 35.8
23_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 31.9
23_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 32.6
23_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 36.4

24_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 32.4
24_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 32.9
24_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 36.5
25_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 31.3
25_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 31.9

25_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 36.2
26_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 32.4
26_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 32.9
26_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 36.6
27_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 32.7

27_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 33.6
27_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 36.9
28_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 32.6
28_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 35.7
28_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 39.6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22/02/2019 08:50:08Geomilieu V4.50



 

Rho adviseurs voor leefruimte      20171827 

Bijlage  4 Resultaten 30 km/uur wegen 



Markstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Markstraat Ridderkerk zonder uitbouwen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De la Reijstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

01_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 30.9
01_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 30.6
01_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 30.4
02_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 31.1
02_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 30.8

02_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 30.6
03_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 30.9
03_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 30.6
03_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 30.3
04_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 31.5

04_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 31.1
04_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 30.8
05_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 31.2
05_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 30.9
05_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 30.7

06_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 30.5
06_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 30.2
06_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 29.9
07_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 26.4
07_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 29.5

07_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 30.4
08_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 26.4
08_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 28.7
08_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 29.8
09_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 26.2

09_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 28.4
09_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 29.6
10_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 26.8
10_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 28.9
10_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 30.0

11_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 26.3
11_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 28.2
11_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 29.5
12_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 26.6
12_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 28.3

12_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 29.7
13_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 22.5
13_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 22.7
13_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 23.1
14_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 19.3

14_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 22.4
14_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 23.5
15_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 26.1
15_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 26.9
15_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 28.2

16_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 26.4
16_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 27.0
16_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 28.2
17_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 25.7
17_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 26.6

17_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 27.9
18_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 25.3
18_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 26.3
18_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 27.8
19_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 23.9

19_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 25.1
19_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 27.2
20_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 24.1
20_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 25.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22/02/2019 08:50:40Geomilieu V4.50



Markstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Markstraat Ridderkerk zonder uitbouwen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De la Reijstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

20_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 27.7
21_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 32.6
21_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 32.4
21_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 32.8
22_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 25.3

22_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 25.8
22_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 27.4
23_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 22.6
23_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 24.0
23_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 26.5

24_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 22.5
24_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 23.8
24_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 26.0
25_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 22.7
25_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 23.9

25_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 26.2
26_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 26.8
26_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 26.8
26_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 28.0
27_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 26.4

27_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 26.6
27_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 28.1
28_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 29.4
28_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 30.5
28_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 31.8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22/02/2019 08:50:40Geomilieu V4.50



Markstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Markstraat Ridderkerk zonder uitbouwen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

01_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 35.0
01_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 36.1
01_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 37.3
02_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 36.1
02_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 37.2

02_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 38.3
03_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 36.9
03_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 38.0
03_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 39.0
04_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 37.7

04_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 38.9
04_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 39.8
05_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 38.4
05_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 39.6
05_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 40.5

06_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 39.3
06_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 40.6
06_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 41.4
07_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 34.3
07_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 34.5

07_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 34.8
08_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 33.5
08_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 33.9
08_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 34.4
09_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 31.5

09_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 32.3
09_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 32.9
10_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 30.3
10_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 31.3
10_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 32.1

11_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 28.7
11_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 30.0
11_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 31.0
12_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 25.9
12_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 27.7

12_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 29.2
13_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 38.9
13_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 40.2
13_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 40.9
14_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 33.5

14_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 33.5
14_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 34.1
15_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 15.3
15_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 15.7
15_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 16.5

16_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 28.1
16_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 27.3
16_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 27.3
17_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 30.1
17_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 29.3

17_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 29.8
18_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 29.5
18_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 29.2
18_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 30.0
19_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 28.2

19_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 28.4
19_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 29.5
20_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 26.8
20_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 27.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22/02/2019 08:51:23Geomilieu V4.50



Markstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Markstraat Ridderkerk zonder uitbouwen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Noordstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

20_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 28.3
21_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 17.2
21_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 17.7
21_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 18.1
22_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 28.0

22_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 15.6
22_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 15.9
23_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 26.9
23_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 16.7
23_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 18.1

24_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 23.3
24_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 22.8
24_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 24.8
25_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 20.4
25_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 21.7

25_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 24.3
26_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 20.1
26_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 22.0
26_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 24.3
27_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 20.4

27_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 22.2
27_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 24.1
28_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 20.6
28_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 21.0
28_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 20.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22/02/2019 08:51:23Geomilieu V4.50
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Bijlage  5 Resultaten Rijnsingel met uitbouw 

 

   

 

 

 



Markstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Markstraat Ridderkerk met uitbouwen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnsingel
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

01_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 57.8
01_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 58.3
01_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 58.3
02_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 57.8
02_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 58.3

02_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 58.3
03_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 57.9
03_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 58.3
03_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 58.3
04_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 57.8

04_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 58.3
04_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 58.3
05_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 57.8
05_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 58.2
05_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 58.2

06_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 57.8
06_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 58.2
06_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 58.2
07_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 45.3
07_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 48.0

08_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 44.6
08_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 47.8
09_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 44.5
09_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 47.7
10_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 44.9

10_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 48.1
11_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 45.0
11_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 47.9
12_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 45.5
12_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 48.3

13_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 53.5
13_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 54.0
13_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 54.1
14_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 44.1
14_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 45.5

14_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 46.2
15_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 38.8
15_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 40.0
16_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 40.2
16_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 41.4

17_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 40.4
17_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 41.6
18_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 40.1
18_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 41.4
19_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 39.4

19_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 40.6
20_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 37.5
20_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 39.4
21_A Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 1.50 53.8
21_B Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 4.50 54.3

21_C Nieuwbouw eerstelijns Markstraat 7.50 54.4
22_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 35.4
22_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 33.1
22_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 35.2
23_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 34.8

23_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 33.1
23_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 35.3
24_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 33.8
24_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 34.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22/02/2019 09:23:37Geomilieu V4.50



Markstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: Markstraat Ridderkerk met uitbouwen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Rijnsingel
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Lden

24_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 36.5
25_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 32.6
25_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 33.3
25_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 35.6
26_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 34.9

26_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 35.5
26_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 37.4
27_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 35.5
27_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 36.2
27_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 38.0

28_A Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 1.50 44.5
28_B Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 4.50 46.7
28_C Nieuwbouw tweedelijns Markstraat 7.50 47.6
29_A 1.50 45.8
30_A 1.50 44.9

31_A 1.50 44.3
32_A 1.50 44.4
33_A 1.50 44.5
34_A 1.50 45.4
35_A 1.50 39.3

36_A 1.50 40.5
37_A 1.50 40.9
38_A 1.50 39.8
39_A 1.50 39.7
40_A 1.50 36.5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

22/02/2019 09:23:37Geomilieu V4.50
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Bijlage 2    Verkennend bodemonderzoek en verkennend 
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van ABB Ontwikkeling B.V. opdracht gekregen voor het uitvoeren van een ver-

kennend bodemonderzoek en een verkennend onderzoek asbest in puin aan de Markstraat 116 te 

Ridderkerk. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. 

 

Het onderzoek heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op de 

onderzoekslocatie bodemverontreiniging aanwezig is en na te gaan of de verdenking van verontreini-

ging met asbest van het terrein terecht is en een indicatieve uitspraak te doen over het asbestgehalte 

in het puin, teneinde te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de voorgenomen 

bestemmingsplanwijziging en nieuwbouw op de onderzoekslocatie. 

 

Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2017 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 

uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek". Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 

5740+A1:2016 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek 

- Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond". Het verkennend onderzoek 

asbest in puin is uitgevoerd conform de NEN 5897+C1:2016 "Inspectie en monsterneming van asbest 

in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat". De visuele inspectie is uitgevoerd door medewerkers 

die gekwalificeerd zijn voor het protocol 2018 van de BRL SIKB 2000. 

 

Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 

"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocollen 2001 en 2002. Voor 

het veldwerk en bemonstering van asbest in puin is geen certificering van toepassing. De analysere-

sultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 2013), de helft 

van de maximale samenstellingswaarde voor asbest en aan de achtergrondwaarden voor grond uit 

de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, 2007. 

 

Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001 en 2002 van de BRL SIKB 2000. 

In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te worden. 

 

 

2 VOORONDERZOEK 

 

2.1 Geraadpleegde bronnen 

 

De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Ridderkerk aanwezige 

informatie (contactpersoon de heer A. Kazen), informatie verkregen van de huidige opdrachtgever 

(contactpersoon mevrouw L. van Zummeren) en informatie verkregen uit de op 22 juni 2018 uit-

gevoerde terreininspectie. Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatie-

bronnen gegevens verzameld over: 

 

� het historische, huidige en toekomstige gebruik; 

� eventuele calamiteiten; 

� eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; 

� de bodemopbouw en geohydrologie; 

� verhardingen, kabels en leidingen. 

 

Bijlage 6 geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. 
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2.2 Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek 

 

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende percelen binnen een 

afstand van 25 meter. De onderzoekslocatie (± 2.830 m²) ligt aan de Markstraat 116, circa 2,7 kilome-

ter ten noordenwesten van de kern van Ridderkerk (zie bijlage 1). De onderzoekslocatie is kadastraal 

bekend gemeente Ridderkerk, sectie G, nummers 4338 en 5377. 

 

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland (bron: www.ahn.nl) bevindt het maaiveld zich op een 

hoogte van circa 1,3 m -NAP en zijn de coördinaten van de onderzoekslocatie X = 99.601,                 

Y = 433.947. 

 

2.3 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie  

 

Volgens historisch kaartmateriaal uit de periode 1900 was de locatie, alsmede de omgeving ervan, 

destijds in agrarisch gebruik (weide) en werd extensief bewoond. Tot circa 1968 is dit gebruik van de 

onderzoekslocatie niet wezenlijk veranderd. Hierna is het in gebruik genomen als woonwijk en wordt 

er ter plaatse van het zuidoostelijk deel van de onderzoekslocatie bebouwing gerealiseerd met een 

gezondheidszorgfunctie. Tot op heden is het gebruik van de onderzoekslocatie niet wezenlijk veran-

derd. 

 

Het zuidoostelijk deel van de onderzoekslocatie is op dit moment nog steeds bebouwd. Ten noord-

westen van de bebouwing is een puinverharding (circa 750 m
2
) aanwezig. Van deze puinverharding is 

geen kwaliteitscertificaat van beschikbaar. Verder is de locatie deels verhard met tegels en stelcon-

platen en is de locatie verder in gebruik als groenstrook. Verder blijkt uit de geraadpleegde bronnen 

geen aanwezigheid van ophogingen, dempingen of stortingen. In bijlage 2a is de huidige situatie op 

een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's van de onderzoekslocatie. 

 

Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Ridderkerk bekend, heeft er op de onderzoeksloca-

tie nimmer opslag van oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaats-

gevonden. Ook zijn er geen gegevens bekend omtrent overige potentieel bodembedreigende activitei-

ten op de onderzoekslocatie. 

 

2.4 Calamiteiten 

 

Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 

calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan. Ook uit informatie van de gemeente 

Ridderkerk blijkt niet dat er zich in het verleden bodembedreigende calamiteiten hebben voorgedaan. 

 

2.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie 

 

Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 
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2.6 Belendende percelen/terreindelen 

 

In bijlage 6 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en belendende 

percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. Het bodemgebruik van de omlig-

gende terreindelen is als volgt: 

 

� aan de noordoostzijde bevindt zich bebouwing (Dintelstraat 64) en een gazon; 

� aan de zuidoostzijde bevindt zich een weg (Dintelstraat); 

� aan de zuidwestzijde bevindt zich een weg (Markstraat); 

� aan de noordwestzijde bevindt zich een weg (Rijnsingel). 

 

Ten noorden van de huidige onderzoekslocatie (Dintelstraat 64) is in 2014 door Milieutechnisch ad-

viesbureau RSK-EMN een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (rapportnummer: 512355.001, 

d.d. 7 april 2014). De bovengrond was destijds licht verontreinigd met PCB, cadmium en zink. In de 

ondergrond waren geen verontreinigingen geconstateerd. Het grondwater was licht verontreinigd met 

barium, xylenen en naftaleen.  

 

De huidige eigenaar van de onderzoekslocatie is niets bekend omtrent potentieel bodembedreigende 

activiteiten op aangrenzende percelen. Er vinden geen industriële activiteiten in de directe omgeving 

van de onderzoekslocatie plaats. Uit de verzamelde informatie blijkt dat er op de aangrenzende per-

celen geen bodemverontreinigingen zijn te verwachten. 

 

2.7 Terrein- en maaiveldinspectie 

 

Terreininspectie 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de 

identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwa-

terverontreiniging. 

 

Afgezien van de aanwezigheid van een asbestverdachte puinverharding, die in de voorgaande para-

grafen is beschreven, zijn er tijdens de terreininspectie geen aanvullende potentiële bronnen voor een 

bodemverontreiniging aangetroffen. 

 

Maaiveldinspectie 

De maaiveldinspectie is op 28 juni 2018 uitgevoerd door A.G.C. Rondeel. In tabel I zijn enkele alge-

mene gegevens met betrekking tot de visuele inspectie van het maaiveld opgenomen. 
 

Tabel I. Visuele inspectie maaiveld 

 

Aandachtsgebied Opmerking 

Oppervlakte van geïnspecteerde locatie 750 m² 

Conditie toplaag  Onbekend (puinverharding) 

Beperkingen van de inspectie Geen 

Weersomstandigheden Neerslag: <10 mm/uur 

Zicht: >50 m 

Zand, klei/leem en/of veen n.v.t., puinverharding 

Los of (deels) vastgereden n.v.t., puinverharding 

Geen/matige vegetatie Geen 

Geschatte inspectie-efficiëncy (tabel 2 NEN 5707) 90-100 % 

Asbestverdacht materiaal op maaiveld aangetroffen? Nee 
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2.8 Toekomstige situatie 

 

De initiatiefnemer is voornemens ter plaatse van de onderzoekslocatie nieuwbouw te realiseren. 

 

2.9 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten 

 

Uit de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Ridderkerk blijkt dat de verwachte bodemkwaliteit van 

de boven- en ondergrond respectievelijk “wonen” en “achtergrondwaarde” is. 

 

2.10 Bodemopbouw 

 

De onderzoekslocatie ligt in een niet-gekarteerd gebied (bron: bodemdata.nl). De dichtstbijzijnde 

kaarteenheid betreft een poldervaaggrond. 

 

2.11 Geohydrologie 

 

De gemiddelde stijghoogte van het freatisch grondwater in de omgeving van de onderzoekslocatie is 

circa 0,5 m -mv. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de isohypsenkaart 

van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO in zuidwestelijke richting. 

 

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen 

zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in 

een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied.  

 

 

3 CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) 

 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie is sprake van de aanwezigheid van een puinverharding. Deze 

puinverharding is verdacht voor het voorkomen van asbest. Deze puinharding is derhalve, conform de 

NEN 5897, onderzocht conform de strategie “halfverhardingslagen”. De doelstelling van het onder-

zoek is om na te gaan of de verdenking van verontreiniging met asbest terecht is en/of het criterium 

voor nader onderzoek wordt overschreden. 

 

Uit het vooronderzoek blijkt verder dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regio-

nale of landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op de locatie worden 

geen verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de landelijk of regionaal geldende achter-

grondwaarde voor grond en/of de streefwaarde voor grondwater. Dit geldt zowel voor natuurlijke ach-

tergrondgehalten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is 

aan te wijzen. Uit het vooronderzoek blijkt verder dat op de locatie voor asbest geen gehaltes worden 

verwacht boven de interventiewaarde.  

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor-

den volgens de strategie "onverdacht, niet lijnvormig" (ONV-NL). Bij onverdachte locaties luidt de 

onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is. 

  



 

Rapport 6888.001 versie D1  Pagina 5 van 10 

4 VELDWERK 

 

4.1 Algemeen 

 

Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, 

die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend 

uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met 

daarop aangegeven de situering van de boorpunten/gaten en de peilbuis. In bijlage 3a zijn de bo-

demprofielen van de asbestinspectiegaten en de boringen opgenomen. Bijlage 3b bevat enkele foto’s 

van de asbestinspectiegaten en het opgegraven en opgeboorde bodemmateriaal. 

 

4.2 Grondonderzoek 

 

4.2.1 Uitvoering veldwerk 

 

Het veldwerk is op 28 juni 2018 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer          

A.G.C. Rondeel. Deze medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor 

het protocol 2001 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemon-

derzoek".  

 

In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor 14 boringen geplaatst; 10 boringen tot maximaal 

0,8 m -mv, 3 boringen tot 2,0 m -mv en 1 boring tot 4,1 m -mv. Deze diepe boring is afgewerkt als 

peilbuis. Ten behoeve van het verkennend onderzoek asbest ter plaatse van de puinverharding zijn 

met behulp van een schep 6 gaten gegraven met een afmeting van 30x30 cm tot een diepte van 

maximaal 0,4 m -mv.  

 

Van het opgeboorde en opgegraven materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 ge-

maakt en zijn er grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen 

met verontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn. Ten behoeve 

van het verkennend onderzoek asbest is het opgegraven materiaal gezeefd over een 20 mm zeef en 

zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte (plaat)materialen (fractie: >20 mm). 

Verder is er in het veld een mengmonster (fractie: <20 mm) samengesteld. 

 

4.2.2 Algemene bodemopbouw 

 

Op het noordwestelijk deel van de onderzoekslocatie is tot maximaal 0,4 m -mv een puinverharding 

aanwezig. De (onderliggende) bestaat verder grotendeels uit zwak zandige klei. Plaatselijk bestaat de 

bovengrond uit zwak siltig, zwak grindig, matig fijn zand en is in de ondergrond plaatselijk een (zwak 

tot sterk kleiige) veenlaag waargenomen. Verder is de bodem plaatselijk zwak wortelhoudend, zwak 

houthoudend en zwak roesthoudend. 

 

4.2.3 Visuele inspectie opgeboorde en opgraven materiaal 

 

In de puinlaag en (onderliggende) bodem zijn zintuiglijk geen asbestverdachte (plaat)materialen (frac-

tie: >20 mm) waargenomen. In de bodem zijn zintuiglijk geen bijmengingen met bodemvreemd mate-

riaal waargenomen. 
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4.3 Grondwateronderzoek 

 

4.3.1 Uitvoering veldwerk 

 

Stroomafwaarts (direct ten zuidwesten van de bebouwing) is een peilbuis (filterstelling 3,1 - 4,1          

m -mv) geplaatst. De filterstelling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze tijdens de 

veldwerkzaamheden op 28 juni 2018 ingeschat. Het onderste gedeelte van de peilbuis (het peilfilter) 

is geperforeerd en de ruimte tussen de wand van het boorgat en het peilfilter is opgevuld met filter-

grind. Boven het filtergrind is een laag zwelklei aangebracht, zodat er géén verontreinigingen van 

bovenaf in de peilbuis kunnen migreren. De peilbuis is direct na plaatsing afgepompt en na een 

wachttijd van minimaal een week is het grondwater bemonsterd. 

 

4.3.2 Bemonstering 

 

De grondwaterbemonstering is op 9 juli 2018 uitgevoerd door de heer dhr. M.M. Timmermans. Deze 

medewerker van Econsultancy in staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2002 

van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek". 

 

De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de 

NEN 5744:2011. Tabel II geeft een overzicht van de grondwaterstand en de in het veld bepaalde 

waarde van het elektrisch geleidingsvermogen en de troebelheid. 

 
Tabel II. Overzicht gegevens peilbuis en veldmetingen grondwater 

 

Peilbuis-

nummer 

Situering peilbuis Filterstelling 

(m -mv) 

Grondwaterstand 

 (m -mv) 

Elektrisch gelei-

dingsvermogen 

(µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

08 stroomafwaarts, direct ten 

zuidwesten van de bebouwing 

3,1-4,1 1,85 1.250 189 

 

 

5 LABORATORIUMONDERZOEK 

 

5.1 Uitvoering analyses 

 

Verkennend bodemonderzoek 

Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de 

Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het 

laboratorium zijn in totaal 3 grondmengmonsters samengesteld (2 grondmengmonsters van de bo-

vengrond en 1 grondmengmonsters van de ondergrond). De 3 grondmengmonsters en het grond-

watermonster zijn geanalyseerd op de volgende pakketten: 

 

-  standaardpakket grond: 

 droge stof, lutum, organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molyb-

deen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

(PAK) en minerale olie; 

 

-  standaardpakket grondwater: 

 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige 

aromaten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale 

olie. 
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Verkennend onderzoek asbest in puin 

Het in het veld samengesteld mengmonster (fractie: <20 mm) is aangeboden aan een laboratorium 

dat is erkend door de Raad voor Accreditatie voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. Het mengmon-

ster is geanalyseerd op het volgende pakket: 

 

-  asbest (kwantitatief): 

 droge stof, serpentijn asbest (chrysotiel), amfibool asbest (amosiet, crocidoliet, anthophylliet, 

tremoliet en actinoliet) en niet-hechtgebonden asbest. 

 

Tabel III geeft een overzicht van de samenstelling de (grond)mengmonsters en het analysepakket. 

 
Tabel III. Overzicht van de samenstelling van de mengmonsters en het analysepakket 

 

Meng- 

monster 

Monsters 

(in m -mv) 

Analysepakket Bijzonderheden 

MM1 01 (0,04 - 0,50) 03 (0,04 - 0,50) 
14 (0,04 - 0,50) 

standaard pakket bovengrond zandlaag 
(zintuiglijk schoon) 

MM2 02 (0,00 - 0,50) 04 (0,00 - 0,50) 
05 (0,00 - 0,50) 06 (0,00 - 0,50) 
07 (0,00 - 0,50) 08 (0,50 - 1,00) 
09 (0,20 - 0,70) 10 (0,20 - 0,70) 
12 (0,20 - 0,70) 13 (0,30 - 0,80) 

standaard pakket bovengrond kleilaag 
(zintuiglijk schoon) 

MM3 01 (0,50 - 1,00) 01 (1,00 - 1,50) 
03 (0,50 - 1,00) 03 (1,50 - 1,80) 
08 (1,00 - 1,50) 11 (0,60 - 1,00) 
11 (1,00 - 1,50) 

standaard pakket ondergrond kleilaag 
(zintuiglijk schoon) 

ASB-MM1 08 (0 - 0,40) 09 (0 - 0,20) 10 (0 - 
0,20) 11 (0 - 0,20) 12 (0 - 0,20) 
13 (0 - 0,30) 

asbest in puin puinlaag 

 

5.2 Toetsingskader 

 

Verkennend bodemonderzoek 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 

2013) en aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), 

VROM, 2007. Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van ver-

ontreinigingen is gegeven in de toetsingstabel en bevat voor grond en grondwater elk drie te onder-

scheiden waarden met de verschillende niveaus: 

 

-  achtergrondwaarde: 

 deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem 

van natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lo-

kale verontreinigingsbronnen; 

 

-  streefwaarde: 

 deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te 

waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht; 

 

-  tussenwaarde: 

 deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van 

grondwater de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratie-

grens waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden 

van ernstige bodemverontreiniging bestaat; 
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-  interventiewaarde: 

 deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarbo-

ven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschap-

pen, die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de in-

terventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interven-

tiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en 

de saneringsurgentie te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventiewaarde 

gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek meestal 

niet noodzakelijk. 

 

In bijlage 5a is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat 

de achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en 

25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door 

het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar 

gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. 

 

De gebruikte analysetechnieken zijn weergegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van 

verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt: 

 

Grond: 

- niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; 

- licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; 

- matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; 

- sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. 

 

Grondwater: 

- niet verontreinigd: concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet; 

- licht verontreinigd: concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde; 

- matig verontreinigd: concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde; 

- sterk verontreinigd: concentratie > interventiewaarde. 

 

Verkennend bodemonderzoek asbest in puin 

De analyseresultaten zijn, conform de NEN 5897, getoetst aan de helft van de maximale samenste-

lingswaarde (Besluit bodemkwaliteit, 50 mg/kg d.s.). Indien het asbestgehalte kleiner is dan de helft 

van de maximale samenstellingswaarde is het statistisch aannemelijk dat ook in een nader onder-

zoekstraject de maximale samenstellingswaarde niet zal worden overschreden. In deze gevallen geldt 

er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. Bij een asbestgehalte groter 

dan de helft van de maximale samenstellingswaarde is een nader onderzoek verplicht. De hoogste 

bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 

 

In bijlage 5b is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. De gebruikte analy-

setechnieken zijn weergegeven op het certificaat in bijlage 4a. 
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5.3 Analyseresultaten 

 

Verkennend bodemonderzoek 

Tabel IV geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-

schrijden. 

 
Tabel IV. Overschrijdingen toetsingskaders grond 

 

Grondmeng- 

monster 

Traject 

(cm -mv) 

Gehalte > AW 
(licht verontreinigd) 

Gehalte > T 
(matig verontreinigd) 

Gehalte > I 
(sterk verontreinigd) 

MM1 01 (0,04 - 0,50) 03 (0,04 - 0,50) 
14 (0,04 - 0,50) 

cadmium 

kwik 

zink 

PCB 

- - 

MM2 02 (0,00 - 0,50) 04 (0,00 - 0,50) 
05 (0,00 - 0,50) 06 (0,00 - 0,50) 
07 (0,00 - 0,50) 08 (0,50 - 1,00) 
09 (0,20 - 0,70) 10 (0,20 - 0,70) 
12 (0,20 - 0,70) 13 (0,30 - 0,80) 

PCB 

PAK 

- - 

MM3 01 (0,50 - 1,00) 01 (1,00 - 1,50) 
03 (0,50 - 1,00) 03 (1,50 - 1,80) 
08 (1,00 - 1,50) 11 (0,60 - 1,00) 
11 (1,00 - 1,50) 

- - - 

 

Tabel V geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader 

overschrijden. 

 
Tabel V. Overschrijdingen toetsingskader grondwater 

 

Grondwater- 

monster 

Situering 

peilbuis 

Concentratie > S 
(licht verontreinigd) 

Concentratie > T 
(matig verontreinigd) 

Concentratie > I 
(sterk verontreinigd) 

08-1-1 stroomafwaarts, direct ten 

zuidwesten van de bebouwing 

barium - - 

 

Verkennend bodemonderzoek asbest in puin 

In het geanalyseerde mengmonster ASB-MM1 is geen asbest aangetoond. Het criterium voor nader 

onderzoek wordt derhalve niet overschreden. 

 

Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de ge-

toetste analyseresultaten. 
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6 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES  

 

Econsultancy heeft in opdracht van ABB Ontwikkeling B.V. een verkennend bodemonderzoek en 

verkennend onderzoek asbest in puin uitgevoerd aan de Markstraat 116 te Ridderkerk. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging. 

 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie is sprake van de aanwezigheid van een puinverharding. Deze 

puinverharding is verdacht voor het voorkomen van asbest. Deze puinharding is derhalve, conform de 

NEN 5897, onderzocht conform de strategie “halfverhardingslagen”. De doelstelling van het onder-

zoek is om na te gaan of de verdenking van verontreiniging met asbest terecht is en/of het criterium 

voor nader onderzoek wordt overschreden. Op basis van het vooronderzoek is verder geconcludeerd 

dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht, niet lijnvor-

mig" (ONV-NL). Bij onverdachte locaties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontrei-

nigd is. 

 

Op het noordwestelijk deel van de onderzoekslocatie is tot maximaal 0,4 m -mv een puinverharding 

aanwezig. De (onderliggende) bestaat verder grotendeels uit zwak zandige klei. Plaatselijk bestaat de 

bovengrond uit zwak siltig, zwak grindig, matig fijn zand en is in de ondergrond plaatselijk een (zwak 

tot sterk kleiige) veenlaag waargenomen. Verder is de bodem plaatselijk zwak wortelhoudend, zwak 

houthoudend en zwak roesthoudend. In de puinlaag en (onderliggende) bodem zijn zintuiglijk geen 

asbestverdachte (plaat)materialen (fractie: >20 mm) waargenomen. In de bodem zijn zintuiglijk geen 

bijmengingen met bodemvreemd materiaal waargenomen. 

 

Verkennend bodemonderzoek 

De bovengrond is licht verontreinigd met cadmium, kwik, zink, PCB en/of PAK. In de ondergrond zijn 

geen verontreinigingen geconstateerd. Het grondwater is licht verontreinigd met barium. 

 

De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd 

wordt, op basis van de lichte verontreinigingen, verworpen. Echter, gelet op de aard en mate van 

verontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek. en bestaan er met betrekking tot 

de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem géén belemmeringen voor de voorgenomen bestem-

mingsplanwijziging. 

 

Verkennend bodemonderzoek asbest in puin 

Er zijn op het maaiveld in de puinlaag geen asbestverdachte (plaat)materialen (fractie: >20 mm) 

waargenomen. In het geanalyseerde mengmonster ASB-MM1 (fractie: <20 mm) van de puinlaag is 

eveneens geen asbest aangetoond. Het criterium voor nader onderzoek wordt derhalve niet over-

schreden. 

 

Algemeen 

Gelet op de aard en mate van verontreiniging en het ontbreken van een asbestverontreiniging be-

staan er met betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en de puinlaag géén belem-

meringen voor de voorgenomen bestemmingsplanwijziging 

 

 

 

Econsultancy 

Rotterdam, 12 juli 2018 

 

 



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie 
 

  

 

 
 

 Schaal 1:25.000 
Deze kaart is noordgericht 





Legenda

Asfalt

Klinker

Beton

Ontgravingsdiepte (m -mv)

Partijhoogte (m +mv)

Opnamerichting foto

Vloeistofdichte vloer

Prefab betonnen vloerplaat

Tegels

Golfplaat (asbest verdacht)

Boom

Bos

Struiken

Gras

Water

Braak

Grind

Onverhard

Puinverharding

Talud

Spoorbaan

Fietspad

Parkeerplaats

Duiker

Voormalige duiker

Trafo

Pomp

Olie/vetafscheider

Mangat

Riool inspectieput

Zinkput

Ontluchting

Vulpunt

Sleuf asbestonderzoek 200x40x50cm

Symbolen:

Bebouwing

Grens onderzoekslocatie

Toekomstige bebouwing

Voormalige bebouwing

Beschoeiing

Hekwerk

Spoorlijn

Wandmonster

Lijnen:

Ontgravingsvak

Saneringslocatie

Partij ontgraven grond

Toekomstige bebouwing

Voormalige bebouwing

Asfaltverharding

Reparatievak asfalt

Opslagtank (bovengronds)

Opslagtank (bovengronds in lekbak)

Opslagtank (ondergronds)

Struweel

Haag

Polygonen:
Boring tot 0,5 m -mv

Boring tot 1,0 m -mv

Boring tot 1,5 m -mv

Boring tot 2,0 m -mv

Boring tot 2,5 m -mv

Boring tot 3,0 m -mv

Boring tot 3,5 m -mv

Boring tot 4,0 m -mv

Boring tot 4,5 m -mv

Boring tot 5,0 m -mv

Peilbuis (diep)

Peilbuis

Boring voorgaand onderzoek tot 0,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 1,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 1,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 2,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 2,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 3,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 3,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 4,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 4,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 5,0 m -mv

Peilbuis voorgaand onderzoek (diep)

Peilbuis voorgaand onderzoek

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 0,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 1,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 1,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 2,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 2,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 3,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 3,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 4,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 4,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 5,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + peilbuis (diep)

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + peilbuis

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 0,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 1,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 1,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 2,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 2,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 3,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 3,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 4,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 4,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 5,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + peilbuis (diep)

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + peilbuis

Kernboring 80 mm

Kernboring 120 mm

Kernboring 120 mm + boring tot 0,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 1,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 1,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 2,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 2,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 3,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 3,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 4,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 4,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 5,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 0,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 1,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 1,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 2,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 2,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 3,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 3,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 4,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 4,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 5,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + peilbuis (diep)

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + peilbuis

Boring tot 0,5 m -waterbodem

Boring tot 1,0 m -waterbodem

Boringen:

Niet verontreinigd

Gehalte >AW/S-waarde 

Gehalte >T-waarde 

Gehalte >I-waarde

Niet verontreinigd

AW/S-waarde contour

T-waarde contour

I-waarde contour

Niet verontreinigd

AW/S-waarde contour

T-waarde contour

I-waarde contour

Niet verontreinigd

Licht verontreinigd

Matig verontreinigd

Sterk verontreinigd

Verontreinigingsgraad onbekend

Vindplaats asbestverdacht materiaal op maaiveld

Verontreiniging:
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Projectcode: 6888.001

Projectnaam: markstraat 116 ridderkerk

Boormeester: A.G.C.Rondeel

Bodemprofielen Pagina 1 van 3

Getekend volgens NEN 5104

Boring/gat: 01

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

tegel0

Edelmanboor
4

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, beigebruin, Edelmanboor

50

Klei, zwak siltig, donkerbruin, 
Edelmanboor

150

Klei, zwak siltig, donkergrijs, 
Edelmanboor170

Veen, zwak kleiïg, donker 
bruingrijs, Edelmanboor200

Boring/gat: 02

0

50

1

braak0

Klei, matig zandig, zwak 
wortelhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Boring/gat: 03

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

tegel0

Edelmanboor
4

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, beigebruin, Edelmanboor

50

Klei, zwak siltig, donkerbruin, 
Edelmanboor

150

Klei, zwak siltig, donkergrijs, 
Edelmanboor

180

Veen, zwak kleiïg, donker 
bruingrijs, Edelmanboor200

Boring/gat: 04

0

50

1

braak0

Klei, zwak zandig, zwak 
wortelhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Boring/gat: 05

0

50

1

braak0

Klei, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Boring/gat: 06

0

50

1

braak0

Klei, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50



Projectcode: 6888.001

Projectnaam: markstraat 116 ridderkerk

Boormeester: A.G.C.Rondeel

Bodemprofielen Pagina 2 van 3

Getekend volgens NEN 5104

Boring/gat: 07

0

50

1

braak0

Klei, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Boring/gat: 08

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1

2

3

4

braak0

Uiterst puinhoudend, zwak 
wortelhoudend, baksteen, beton, 
bruingrijs, Edelmanboor

40

Klei, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, zwak 
roesthoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

150

Veen, mineraalarm, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

210

Veen, sterk kleiïg, donkerbruin, 
Edelmanboor

250

Klei, zwak siltig, zwak 
houthoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor

410

Boring/gat: 09

0

50
1

braak0

Volledig puin, matig kleihoudend, 
baksteen, beton, grijsbeige, 
Edelmanboor

20

Klei, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor70

Boring/gat: 10

0

50
1

braak0

Volledig puin, matig zandhoudend, 
beton, baksteen, grijsbeige, 
Edelmanboor

20

Klei, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor70

Boring/gat: 11

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Volledig puin, matig zandhoudend, 
baksteen, beton, grijsbeige, 
Edelmanboor

20

Klei, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

160

Veen, sterk kleiïg, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

200

Boring/gat: 12

0

50
1

braak0

Volledig puin, matig zandhoudend, 
baksteen, beton, grijsbeige, 
Edelmanboor

20

Klei, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor70



Projectcode: 6888.001

Projectnaam: markstraat 116 ridderkerk

Boormeester: A.G.C.Rondeel

Bodemprofielen Pagina 3 van 3

Getekend volgens NEN 5104

Boring/gat: 13

0

50
1

braak0

Volledig puin, matig zandhoudend, 
baksteen, beton, grijsbeige, 
Edelmanboor

30

Klei, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, zwak keien, 
neutraalbruin, Edelmanboor

80

Boring/gat: 14

0

50

1

tegel0

Edelmanboor
4

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, beigegrijs, Edelmanboor

50



 

 

Bijlage 3b. Foto’s asbestinspectiegaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto 1. Asbestinspectiegat 08      Foto 2. Opgegraven en gezeefd materiaal gat 09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto 3. Asbestinspectiegat 10      Foto 4. Opgegraven en gezeefd materiaal gat 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto 5. Asbestinspectiegat 12      Foto6. Opgegraven en gezeefd materiaal gat 13 

  

  

  



Bijlage 4a Analysecertificaten 



T.a.v. F.F.J.M. Top
Max Euwelaan 21-29
3062 MA  ROTTERDAM

Datum: 05-Jul-2018

NETHERLANDS

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 28-Jun-2018

markstraat 116 ridderkerk

6888.001
2018095879/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



markstraat 116 ridderkerk

1 2 3

A.G.C. Rondeel 1/2

6888.001

Analysecertificaat

05-Jul-2018/18:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

02-Jul-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018095879/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 95.4% (m/m) 86.0 78.4Droge stof

S <0.7% (m/m) ds 5.5 3.7Organische stof

99.4% (m/m) ds 92.9 94.2Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 23.4 29.3Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 97 120Barium (Ba)

S 0.65mg/kg ds 0.35 0.29Cadmium (Cd)

S 3.3mg/kg ds 10 13Kobalt (Co)

S 10.0mg/kg ds 26 25Koper (Cu)

S 0.20mg/kg ds 0.075 0.056Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 7.8mg/kg ds 28 34Nikkel (Ni)

S 13mg/kg ds 35 31Lood (Pb)

S 110mg/kg ds 90 77Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds 6.4 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 13 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 8.4 5.3Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S 0.0028mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S 0.0044mg/kg ds 0.0012 <0.0010PCB 101

S 0.0029mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

MM1 01 (4-50) 03 (4-50) 14 (4-50)

MM2 02 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (50-100) 09 (20-70) 10 (20-70) 12 (20-70) 1

MM3 01 (50-100) 01 (100-150) 03 (50-100) 03 (150-180) 08 (100-150) 11 (60-100) 11 (100-150) 10186410

10186409

10186408

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Jun-2018

28-Jun-2018

28-Jun-2018

M: MCERTS erkend



markstraat 116 ridderkerk

1 2 3

A.G.C. Rondeel 2/2

6888.001

Analysecertificaat

05-Jul-2018/18:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

02-Jul-2018

Monstermatrix Grond (AS3000)

2018095879/1Certificaatnummer/Versie

S
2)2)

0.0062mg/kg ds 0.0035 <0.0010PCB 138

S 0.0062mg/kg ds 0.0040 <0.0010PCB 153

S 0.0038mg/kg ds 0.0027 <0.0010PCB 180

S
1)

0.027mg/kg ds 0.014 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.82 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.19 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 1.0 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.42 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.35 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.20 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.29 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.24 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.16 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.35mg/kg ds 3.7 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

MM1 01 (4-50) 03 (4-50) 14 (4-50)

MM2 02 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (50-100) 09 (20-70) 10 (20-70) 12 (20-70) 1

MM3 01 (50-100) 01 (100-150) 03 (50-100) 03 (150-180) 08 (100-150) 11 (60-100) 11 (100-150) 10186410

10186409

10186408

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Jun-2018

28-Jun-2018

28-Jun-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018095879/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10186408 01  4  50 05354629491 980125961

 10186408 03  4  50 05354629551 980125961

 10186408 14  4  50 05354629451 980125961

 10186409 09  20  70 05354628031 980125962

 10186409 10  20  70 05352245231 980125962

 10186409 12  20  70 05354629431 980125962

 10186409 13  30  80 05354629441 980125962

 10186409 02  0  50 05354629511 980125962

 10186409 04  0  50 05354627931 980125962

 10186409 05  0  50 05354627921 980125962

 10186409 06  0  50 05354627941 980125962

 10186409 07  0  50 05354627911 980125962

 10186409 08  50  100 05354628042 980125962

 10186410 01  50  100 05354629522 980125963

 10186410 01  100  150 05354629483 980125963

 10186410 03  50  100 05354629542 980125963

 10186410 03  150  180 05354629504 980125963

 10186410 08  100  150 05354627993 980125963

 10186410 11  60  100 05354628022 980125963

 10186410 11  100  150 05354628053 980125963

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018095879/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018095879/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. F.F.J.M. Top
Max Euwelaan 21-29
3062 MA  ROTTERDAM

Datum: 11-Jul-2018

NETHERLANDS

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 09-Jul-2018

markstraat 116 ridderkerk

6888.001
2018100810/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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markstraat 116 ridderkerk
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Timmermans 1/2
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Analysecertificaat

11-Jul-2018/08:27

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Jul-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018100810/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 240µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S 9.7µg/LKobalt (Co)

S 4.8µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 8.3µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 14µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 08-1-1 08 (310-410) 10202079
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jul-2018

M: MCERTS erkend



markstraat 116 ridderkerk

1

Timmermans 2/2

6888.001

Analysecertificaat

11-Jul-2018/08:27

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Jul-2018

Monstermatrix Water (AS3000)

2018100810/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 08-1-1 08 (310-410) 10202079
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

09-Jul-2018

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018100810/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10202079 08  310  410 08006730431 980126302

 10202079 08  310  410 06803120122 980126302

 10202079 08  310  410 06803119893 980126302
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018100810/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. F.F.J.M. Top
Max Euwelaan 21-29
3062 MA  ROTTERDAM

Datum: 11-Jul-2018

NETHERLANDS

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 28-Jun-2018

markstraat 116 ridderkerk

6888.001
2018095878/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



markstraat 116 ridderkerk

1

A.G.C. Rondeel 1/1

6888.001

Analysecertificaat

10-Jul-2018/19:45

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

02-Jul-2018

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2018095878/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

95.1% (m/m)Droge stof (uitbesteed)

Uitbesteed / Overig onderzoek
2)

29.7kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<8.0mgAsbest (som)
2)

<0.3mg/kg dsAsbest in puin
2)

<0.3mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.3mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 ASB-MM1 ASB-MM1 (0-40) ASB-MM1 (0-40) 10186407
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Jun-2018

M: MCERTS erkend CP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018095878/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10186407 ASB-MM1  0  40 0087551MG1 980125960

 10186407 ASB-MM1  0  40 0087550MG2 980125960
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingUitbesteedW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Puin NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Monstercode : 5708855
Uw referentie : ASB-MM1 ASB-MM1 (0-40) ASB-MM1 (0-40)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 28/06/2018

Asbestonderzoek
Initialen analist : L.B.
Datum geanalyseerd : 10-07-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 29700 g
Droge massa aangeleverde monster : 28245 g
Percentage droogrest : 95,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 26774,8 95,5 7,9 0,03 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 90,8 0,3 86,9 95,70 0 0,0
1-2 mm 202,8 0,7 199,0 98,13 0 0,0
2-4 mm 441,0 1,6 240,0 54,42 0 0,0
4-8 mm 259,9 0,9 259,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 275,7 1,0 275,7 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 28045,0 100,0 1069,4 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,3 <0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

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

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

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

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

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

Project code : 783916
Project omschrijving : 2018095878-6888.001
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: PPKY-SXSK-KNJW-RNCW Ref.: 783916_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

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

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

Tabel 2 van 2

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

Project code : 783916
Project omschrijving : 2018095878-6888.001
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: PPKY-SXSK-KNJW-RNCW Ref.: 783916_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

5708855 ASB-MM1 ASB-MM1 (0-40) ASB-MM1 (0-40) ASB-MM1 0-.4 0087550MG
ASB-MM1 0-.4 0087551MG

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 783916
Project omschrijving : 2018095878-6888.001
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: PPKY-SXSK-KNJW-RNCW Ref.: 783916_certificaat_v1



Analysemethoden in Puin

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze
analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins
Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 783916
Project omschrijving : 2018095878-6888.001
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: PPKY-SXSK-KNJW-RNCW Ref.: 783916_certificaat_v1



Bijlage 4b Getoetste analyseresultaten 



6888.001

28-06-2018

A.G.C. Rondeel

2018095879

02-07-2018

05-07-2018

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 95,4 95,4

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,4

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920

mg/kg ds 0,65 1,119 * 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 3,3 11,6 - 3 15 103 190

mg/kg ds 10 20,69 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,2 0,2873 * 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 7,8 22,75 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 13 20,46 - 10 50 290 530

mg/kg ds 110 261 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0028 0,014

mg/kg ds 0,0044 0,022

mg/kg ds 0,0029 0,0145

mg/kg ds 0,0062 0,031

mg/kg ds 0,0062 0,031

mg/kg ds 0,0038 0,019

mg/kg ds 0,027 0,135 * 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 10186408

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM1 01 (4-50) 03 (4-50) 14 (4-50)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6888.001

28-06-2018

A.G.C. Rondeel

2018095879

02-07-2018

05-07-2018

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

5,5

23,4

Uitgevoerd

% (m/m) 86 86

% (m/m) ds 5,5 5,5

% (m/m) ds 92,9

% (m/m) ds 23,4 23,4

mg/kg ds 97 102,3 20 190 555 920

mg/kg ds 0,35 0,4045 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 10 10,52 - 3 15 103 190

mg/kg ds 26 28,94 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,075 0,0784 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 28 29,34 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 35 37,71 - 10 50 290 530

mg/kg ds 90 98,09 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 3,818

mg/kg ds 6,4 11,64

mg/kg ds <5,0 6,364

mg/kg ds 13 23,64

mg/kg ds 8,4 15,27

mg/kg ds <6,0 7,636

mg/kg ds <35 44,55 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds 0,0012 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds 0,0035 0,0063

mg/kg ds 0,004 0,0072

mg/kg ds 0,0027 0,0049

mg/kg ds 0,014 0,0245 * 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,82 0,82

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 1 1

mg/kg ds 0,42 0,42

mg/kg ds 0,35 0,35

mg/kg ds 0,2 0,2

mg/kg ds 0,29 0,29

mg/kg ds 0,24 0,24

mg/kg ds 0,16 0,16

mg/kg ds 3,7 3,705 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 10186409

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM2 02 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (0-50) 08 (50-100) 09 (20-70) 10 (20-70) 12 (20-70) 1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6888.001

28-06-2018

A.G.C. Rondeel

2018095879

02-07-2018

05-07-2018

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

3,7

29,3

Uitgevoerd

% (m/m) 78,4 78,4

% (m/m) ds 3,7 3,7

% (m/m) ds 94,2

% (m/m) ds 29,3 29,3

mg/kg ds 120 105,4 20 190 555 920

mg/kg ds 0,29 0,3334 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 13 11,47 - 3 15 103 190

mg/kg ds 25 25,86 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,056 0,0552 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 34 30,28 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 31 31,75 - 10 50 290 530

mg/kg ds 77 75,15 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 5,676

mg/kg ds <5,0 9,459

mg/kg ds <5,0 9,459

mg/kg ds <11 20,81

mg/kg ds 5,3 14,32

mg/kg ds <6,0 11,35

mg/kg ds <35 66,22 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds 0,0049 0,0132 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 10186410

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM3 01 (50-100) 01 (100-150) 03 (50-100) 03 (150-180) 08 (100-150) 11 (60-100) 11 (100-150)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



6888.001

09-07-2018

Timmermans

2018100810

10-07-2018

11-07-2018

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 240 240 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L 9,7 9,7 - 2 20 60 100

µg/L 4,8 4,8 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L 8,3 8,3 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 14 14 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 10202079

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

08-1-1 08 (310-410)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Datum monstername

Monsternemer



Bijlage 5a  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 

 
 AW = achtergrondwaarde 
 S = streefwaarde 
 I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek) 

 
 

 
voorkomen in: 

 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
I. 

 
Metalen 
antimoon (Sb) 
arseen (As) 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
chroom III 
chroom VI 
cobalt (Co)  
koper (Cu 
kwik (Hg) 
kwik (anorganisch) 
kwik (organisch) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn) 

 
 
4,0 
20 
- 
0,60 
55 
- 
- 
15 
40 
0,15 
- 
- 
50 
1,5 
35 
6,5 
80 
140 

 
 
22 
76 
920* 
13 
- 
180 
78 
190 
190 
- 
36 
4 
530 
190 
100 
- 
- 
720 

 
 
- 
10 
50 
0,4 
1 
- 
- 
20 
15 
0,05 
- 
- 
15 
5 
15 
- 
- 
65 

 
 
20 
60 
625 
6 
30 
- 
- 
100 
75 
0,3 
- 
- 
75 
300 
75 
- 
- 
800 

 
II. 

 
Anorganische verbindingen 
chloride 
cyaniden-vrij 
cyaniden-complex 
thiocyanaat 

 
 
- 
3 
5,5 
6,0 

 
 
 - 
20 
50 
20 

 
 
100 (Cl/l) 
5 
10 
- 

 
 
- 
1500 
1500 
1500 

 
III. 

 
Aromatische verbindingen 
benzeen 
ethylbenzeen 
tolueen 
xylenen 
styreen (vinylbenzeen) 
fenol 
cresolen (som) 
dodecylbenzeen 
aromatische oplosmiddelen (som) 

 
 
0,20 
0,20 
0,20 
0,45 
0,25 
0,25 
0,30 
0,35 
2,5 

 
 
1,1 
110 
32 
17 
86 
14 
13 
- 
- 

 
 

0,2 
4 
7 
0,2 
6 
0,2 
0,2 
- 
- 

 
 
30 
150 
1000 
70 
300 
2000 
200 
- 
- 

 
IV. 

 
Polycyclische aromatische kool-
waterstoffen (PAK's) 
naftaleen 
antraceen 
fenantreen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno(1,2,3cd)pyreen 
PAK (som 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
0,01  
0,0007 
0,003 
0,003 
0,0001 
0,003 
0,0005 
0,0003 
0,0004 
0,0004 
- 

 
 
 

70 
5 
5 
1 
0,5 
0,2 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

- 

 
V. 

 
Gechloreerde koolwaterstoffen 
vinylchloride 
dichloormethaan 
1,1-dichloorethaan 
1,2-dichloorethaan 
1,1-dichlooretheen 
1,2-dichlooretheen (cis- en trans-) 
dichloorpropanen 
trichloormethaan (chloroform) 
1,1,1-trichloorethaan 
1,1,2-trichloorethaan 
trichlooretheen (Tri) 
tetrachloormethaan (Tetra) 
tetrachlooretheen (Per) 
 
monochloorbenzeen 
dichloorbenzenen 
trichloorbenzenen 
tetrachloorbenzenen 
pentachloorbenzeen 
hexachloorbenzeen 
 
monochloorfenolen(som) 
dichloorfenolen (som) 
trichloorfenolen (som) 
tetrachloorfenolen (som) 
pentachloorfenol 
 
PCB's (som 7) 
chloornaftaleen (som) 
monochlooranilinen (som) 
dioxine (som I-TEQ) 

pentachlooraniline 

 
 
0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
0,30 
0,30 
0,80 
0,25 
0,25 
0,3 
0,25 
0,30 
0,15 
 
0,20 
2,0 
0,015 
0,0090 
0,0025 
0,0085 
 
0,045 
0,20 
0,0030 
0,015 
0,0030 
 
0,020 
0,070 
0,20 

0,000055 

0,15 

 
 
0,1 
3,9 
15 
6,4 
0,3 
1 
2 
5,6 
15 
10 
2,5 
0,7 
8,8 
 
15 
19 
11 
2,2 
6,7 
2,0 
 
54 
22 
22 
21 
12 
 
1 
23 
50 
0,00018 
 
- 

 
 
0,01 
0,01 
7 
7 
0,01 
0,01 
0,8 
6 
0,01 
0,01 
24 
0,01 
0,01 
 
7 
3  
0,01 
0,01 
0,003 
0,0009 
 
0,3 
0,2 
0,03 
0,01 
0,04 
 
0,01 
- 
- 

- 

- 

 
 
5 
1000 
900 
400 
10 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
 
180 
50 
10 
2,5 
1 
0,5 
 
100 
30 
10 
10 
3 
 
0,01 
6 
30 
- 

- 

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm 
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.  
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voorkomen in: 
 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
VI. 

 
Bestrijdingsmiddelen 

chloordaan 
DDT (som)  
DDE (som)  
DDD (som) 
DDT/DDE/DDD (som)  
aldrin  
dieldrin  
endrin  
drins (som)  

-endosulfan  

-HCH  

-HCH  

-HCH (lindaan)  
HCH-verbindingen (som)  
heptachloor  
heptachloorepoxide (som)  
hexachloorbutadieen 
organochloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen(som landbodem) 
azinfos-methyl 
organotin verbindingen (som) 
tributyltin (TBT) 
MCPA 
atracine 
carburyl 
carbofuran 
4-chloormethylfenolen (som) 
niet-chloorhoudende bestr.mid. (som) 
 

 
 
0,0200 
0,20 
0,10  
0,020 
-  
-  
-  
-  
0,015  
0,00090  
0,0010 
0,0020 
0,0030  
- 
0,00070  
0,0020  
0,003  
0,40 
 
0,0075 
0,15 
0,065 
0,55 
0,035 
0,15 
0,017 
0,60 
0,090 

 
 
4 
1,7 
2,3 
34 
- 
0,32 
- 
- 
4 
4 
17 
1,6 
1,2 
- 
4 
4 
- 
- 
 
- 
2,5 
- 
4 
0,71 
0,45 
0,017 
- 
- 

 
 
0,02 ng/l 
- 
- 
- 
0,004 ng/l 
0,009 ng/l 
0,1 ng/l 
0,04 ng/l 
- 
0,2 ng/l 
33 ng/l 
8 ng/l 
9 ng/l 
0,05 
0,005 ng/l 
0,005 ng/l 
- 
- 
 
- 
0,05-16 ng/l 
- 
0,02 
29 ng/l 
2 ng/l 
9 ng/l 
- 
- 

 
 
0,2 
 
 
 
0,01 
- 
- 
- 
0,1 
5 
- 
- 
- 
1 
0,3 
3 
- 
- 
 
- 
0,7 
- 
50 
150 
50 
100 
- 
- 
 

 
VII. 

 
Overige verontreinigingen 
asbest 
cyclohexanon 
dimethyl ftalaat 
diethyl ftalaat 
di-isobutylftalaat 
dibutyl ftalaat 
butyl benzylftalaat 
dihexyl ftalaat 
di(2-ethylhexyl)ftalaat

 

ftalaten (som) 
minerale olie 
pyridine 
tetrahydrofuran 
tetrahydrothiofeen 
tribroommethaan 
ethyleenglycol  
diethyleenglycol  
acrylonitril  
formaldehyde  
isopropanol (2-propanol)  
methanol  
butanol (1-butanol)  
butylacetaat  
ethylacetaat  
methyl-tert-butyl ether (MTBE)  
methylethylketon  

 
 
- 
2,0 
0,045 
0,045 
0,045 
0,070 
0,070 
0,070 
0,045 
- 
190 
0,15 
0,45 
1,5 
0,20 
5,0 
8,0 
2,0 
2,5 
0,75 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,20 
2,0 

 
 
100 
150 
82 
53 
17 
36 
48 
220 
60 
- 
5000 
11 
7 
8,8 
75 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0,5 
50 
0,5 
0,5 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
15000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
600 
30 
300 
5000 
630 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
Bodemtypecorrectie 
 
Anorganische verbindingen 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten 
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; 
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de 
interventiewaarde vervangen door streefwaarde. 
 
  

10*  c + 25*  b + a

org.st. %*  c + lut. %*  b + a
*  Lst = Lb    
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STOF 
 

a 
 

b 
 

c 

 
arseen 
barium 
beryllium 
cadmium 
chroom 
cobalt 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
tin 
vanadium 
zink 

 
15 
30 
8 
0,4 
50 
2 
15 
0,2 
50 
10 
4 
12 
50 

 
0,4 
5 
0,9 
0,007 
2 
0,28 
0,6 
0,0034 
1 
1 
0,6 
1,2 
3 

 
0,4 
0 
0 
0,021 
0 
0 
0,6 
0,0017 
1 
0 
0 
0 
1,5 

 
 
 
Organische verbindingen 
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten 
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 
2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. 
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door streefwaarde. 
 
 
Nader onderzoek 
De tussenwaarde (Tw) is het toetsingscri-
terium ten behoeve van een nader 
onderzoek. 
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan 
is een nader onderzoek, op korte termijn, 
noodzakelijk 
 
 
 
 
 
Tw is de tussenwaarde; S is de streefwaarde en I is de interventiewaarde. 

10

org.st. %
*  Lst = Lb  

I) + (S*  0,5 = Tw  



Bijlage 5b Toetsingskader Besluit Bodemkwaliteit (bouwstoffen) 
 

Maximale samenstellingswaarden organische parameters 

 
Parameter maximale waarde 

(mg/kg d.s.) 

Aromatische stoffen  

benzeen 
ethylbenzeen 
tolueen 
xylenen (som) 
fenol 

1 1) 
1,25 1) 
1,25 1) 
1,25 1) 7) 
1,25 2) 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)  

naftaleen 
fenantreen 
antraceen 
fluoranteen 
chryseen 
benzo(a)antraceen 
benzo(a)pyreen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno (1,2,3cd) pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
PAK’s (som) 

5 3) 
20 3) 
10 3) 
35 3) 
10 3) 
40 3) 
10 3) 
40 3) 
40 3) 
40 3) 
50 4) 7) 

Overige parameters  

PCB’s (som) 
minerale olie 
asbest 

0,5 7) 
500 5) 
100 6) 

 
1)  deze maximale samenstellingswaarden gelden niet voor polymeerbeton voor een periode als opgenomen in artikel 5.1.9, derde lid, of voor bitumenproducten (*1). 
2)  voor vormzand geldt een maximale waarde van 3,75 mg/kg droge stof. 
3)  deze maximale samenstellingswaarden gelden niet voor voor bitumenproducten (*1), asfaltproducten (*2) en granulaten (*3). 
4)  voor bitumenproducten (*1) en asfaltproducten (*2) geldt een maximale samenstellingswaarde van 75 mg/kg d.s.voor PAK’s (som) voor een periode als opgenomen in artikel 

5.1.9,    
eerste lid. 

5)  deze maximale samenstellingswaarde geldt niet voor kunstgrasstrooisel voor een periode als opgenomen in artikel 5.1.9, vierde lid, of voor bitumenproducten (*1) en 
asfaltproducten  
(*2). Voor granulaten (*3) en vormzand geldt een maximale waarde van 1.000 mg/kg droge stof. 

6)  zijnde het gehalte de concentratie serpentijnasbest plus tienmaal het gehalte amfiboolasbest. Deze eis bedraagt 0 mg/kg d.s. indien niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van 
het 

    Productenbesluit Asbest. 
7)  de definitie van de somparameters wordt gegeven in bijlage N . 
 
*1  onder bitumenproducten wordt verstaan: bitumen dakbedekkings- en afdichtingsmaterialen, vormgegeven bouwstoffen met een bitumen coating, en secundair 

bitumengranulaat dat zodanig is toegepast dat in de eindtoepassing een functionele constructie van samenhangend bitumengranulaat ontstaat.  
*2  onder asfaltproducten wordt verstaan: asfalt, asfaltbeton, asfaltgranulaat en civieltechnisch functionele mengsels met asfaltgranulaat.  
*3  onder granulaten wordt verstaan: menggranulaat, hydraulisch menggranulaat, betongranulaat, metselwerkgranulaat brekerzeefzand en recyclingbrekerzand.  

  
 



Bijlage 6 Geraadpleegde bronnen 
 

 

 
 

 
 
 

Informatiebron 
Geraad-
pleegd 
(ja/nee) 

Toelichting 

Informatie uit kaartmateriaal etc. 
 Datum 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Historische topografische kaart ja divers  topotijdreis.nl 

Luchtfoto ja   Google Maps 

Informatie uit themakaarten 
 Datum bron/ 

kaartmateriaal 
 Opmerkingen 

Bodemkaart Nederland ja   bodemdata.nl 

Grondwaterkaart Nederland ja   TNO 

Bodemloket.nl 
ja 2018 

(geraadpleegd) 
  

Informatie van eigenaar / terreingebruiker / 
opdrachtgever 

 Datum 
uitgevoerd 

Contactpersoon Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja mei/juni 2018 Mevr. L. van 
Zummeren 

 

Huidig gebruik locatie ja   

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja   

Toekomstig gebruik locatie ja   

Calamiteiten/resultaten voorgaande bodemonderzoeken  ja    

Verhardingen/kabels en leidingen locatie ja    

Informatie van gemeente 
 Datum 

uitgevoerd 
Contactpersoon Opmerkingen 

Archief Bouw- en woningtoezicht ja 30 mei 2018 Dhr. A. Kazen  

Archief Wet milieubeheer en Hinderwet ja   

Archief ondergrondse tanks ja   

Archief bodemonderzoeken ja   

Gemeenteambtenaar milieuzaken ja   

Informatie uit terreininspectie  
Datum 

uitgevoerd 
 Opmerkingen 

Historisch gebruik locatie ja 22 juni 2018   

Huidig gebruik locatie ja    

Huidig gebruik belendende percelen (vanuit 
onderzoekslocatie) 

ja    

Verhardingen ja    
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1. INLEIDING 
 
VanderHelm Milieubeheer B.V. te Berkel en Rodenrijs heeft van ABB Bouwgroep B.V. opdracht gekregen 
voor het uitvoeren van een ecologische quickscan ter plaatse van de Marktstraat te Ridderkerk. 
 
1.1 AANLEIDING 
 
Aanleiding tot deze ecologische quickscan zijn de bestaande natuurwetgeving en de voorgenomen 
werkzaamheden binnen het projectgebied, betreffende het slopen van aanwezige bebouwing en het 
verwijderen van omringend groen. Door de werkzaamheden kunnen (beschermde) flora- en faunasoorten 
worden benadeeld, beschadigd of gedood. Ook kunnen beschermde natuurgebieden worden aangetast. 
Hierdoor is er bij uitvoering van de werkzaamheden kans op overtreding van de Flora- en faunawet en/of de 
Natuurbeschermingswet 1998. Om conform de bestaande natuurwetgeving te werken dient inzicht te worden 
verkregen in de aanwezigheid van beschermde soorten en natuurgebieden. Hierbij dient te worden 
onderzocht of aanwezige beschermde habitats en (beschermde) flora en faunasoorten nadelig worden 
beïnvloed door de werkzaamheden. 
 
1.2 DOELSTELLING 
 

Doel van deze ecologische quickscan is meerledig, namelijk:  

•••• het verkrijgen van inzicht betreffende de aanwezigheid van beschermde natuurgebieden in of nabij 
het projectgebied en het verkrijgen van inzicht in de effecten van de werkzaamheden op de eventueel 
aanwezige beschermde natuurgebieden; 

•••• het verkrijgen van inzicht betreffende de aanwezigheid van beschermde flora- en faunasoorten in of 
nabij het projectgebied en het verkrijgen van inzicht in de effecten van de werkzaamheden op de 
eventueel aanwezige beschermde soorten.  

 
1.3 DESKUNDIGHEID 
 
De uitvoerend ecologen voldoen aan ten minste één van de door het Ministerie van Economische Zaken, 
zie box 1, genoemde voorwaarden en zijn daarmee gekwalificeerd als deskundige.  
 
Box 1: Deskundigheid (Bron: Ministerie van Economische Zaken) 

 

Het Ministerie van Economische Zaken verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien 
waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van 
soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dienen te zijn opgedaan doordat de deskundige: 

▪ op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of 

▪ op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Flora- en faunawet, soortenherkenning en zorgvuldig 
handelen ten opzichte van die soorten; en/of 

▪ als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene 
Bureaus; en/of 

▪ zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de 
daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals de Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, 
Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, 
SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk 
gebied); en/of 

▪ zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of soortenbescherming. 

 
1.4 VOLLEDIGHEID ONDERZOEK 
 
De ecologische quickscan betreft een onderzoek naar de aanwezige beschermde habitats en 
beschermde flora en fauna ter plaatse van het projectgebied. Het onderzoek is gebaseerd op een 
bureaustudie en een éénmalig veldbezoek. Voor een volledige inventarisatie van alle aanwezige flora en 
fauna ter plaatse van het projectgebied dient een inventarisatie over een langere periode te worden 
uitgevoerd. 
 
1.5 KWALITEITSBORGING 
 
VanderHelm Milieubeheer B.V. is lid van het ‘Netwerk Groene Bureaus (NGB) - Brancheorganisatie voor 
kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging’. De werkzaamheden die door VanderHelm Milieubeheer 
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B.V. worden uitgevoerd, zijn gebaseerd op het door de NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, 
aangevuld in februari 2010). 
 
VanderHelm Milieubeheer B.V. is VCA** (versie 2008/05) gecertificeerd.  
 
Onderhavig project is uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van VanderHelm 
Milieubeheer B.V. Dit kwaliteitssysteem is gecertificeerd conform de norm ISO 9001:2008. 
 
1.6 VERANTWOORDING 
 
VanderHelm Milieubeheer B.V. is een onafhankelijk adviesbureau en verklaart hierbij geen financiële of 
juridische belangen te hebben bij de uitkomst van het gevoerde onderzoek. 
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2. PROJECTGEBIED 
 
2.1 HUIDIGE SITUATIE 
 
Het projectgebied is gelegen aan de Marktstraat 116 te Ridderkerk. Het projectgebied bestaat uit een 
voormalige basisschool. Momenteel is Stichting De Heksenketel in dit gebouw gevestigd. De omgeving 
van het projectgebied bestaat uit woonhuizen met tuinen en openbaar groen.  
 
De begrenzing van het projectgebied wordt weergegeven in afbeelding 1 en voor de regionale ligging 
wordt verwezen naar bijlage 1.  
 
Tabel 1: Gegevens projectgebied 

Projectgebied: Marktstraat 116  

Straat: Marktstraat 

Plaats: Ridderkerk 

Gemeente: Ridderkerk 

Provincie: Zuid-Holland 

Kilometerhok (Rijksdriehoekscoördinaten): X:  99, Y: 434 

  

 
Afbeelding 1: Begrenzing  projectgebied met een rode lijn (Bron: Googlemaps) 

 
2.2 TOEKOMSTIGE SITUATIE EN WERKZAAMHEDEN 
 
In de toekomst worden in het projectgebied 12 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Hiervoor wordt de 
basisschool gesloopt. Voor de volledigheid is er in deze quickscan vanuit gegaan dat het groen rondom 
het gebouw zal verdwijnen. Indien het groen behouden blijft, is er mogelijk sprake van een andere 
conclusie.   
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3. WERKWIJZE 
 
Het onderzoek is gebaseerd op de ethische code van het Netwerk Groene Bureaus - Branchevereniging 
voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging (juni 2008 en februari 2010). Ten behoeve van het 
onderzoek zijn een bureaustudie en een veldonderzoek uitgevoerd.  
 
3.1 BUREAUONDERZOEK 
 
Aan de hand van gegevens van de provincie Zuid-Holland en van het Ministerie van Economische Zaken 
is bepaald of er Beschermde natuurgebieden aanwezig zijn in of nabij het projectgebied en wat de 
instandhoudingsdoelstellingen van die gebieden zijn. Op basis  van gegevens van de provincie Zuid-
Holland is bepaald of er gebieden van Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische 
Hoofdstructuur) aanwezig zijn in of nabij het projectgebied.  
 
Om te bepalen welke soorten mogelijk aanwezig zijn in het projectgebied zijn verscheidene 
verspreidingsatlassen, verspreidingskaarten, jaarverslagen en NDFF geraadpleegd. De informatie uit 
deze atlassen is niet altijd actueel en veelal op uurhok weergegeven (5 x 5 km). Hierdoor kunnen deze 
gegevens voor het projectgebied enkel als richtlijn worden toegepast en tijdens het veldbezoek worden 
getoetst.  
 
3.2 VELDONDERZOEK 
 
Er is één veldbezoek uitgevoerd. Middels dit veldbezoek is voor alle in de omgeving voorkomende 
beschermde soorten bepaald of deze in het projectgebied aanwezig zijn of op basis van het biotoop 
aanwezig kunnen zijn. Er is een algemene beoordeling gemaakt ten aanzien van de geschiktheid van het 
gebied voor de diverse beschermde soorten en soortgroepen. De veldinventarisatie is uitgevoerd door 
een deskundig ecoloog.  
 
De tabellen 2 en 3 bevatten respectievelijk de gegevens van het uitgevoerde veldbezoek en de 
weersgesteldheid.  
 
Tabel 2: Uitgevoerd veldbezoek 
Datum Activiteit Soortgroep Tijdstip (vanaf) Uitvoerende(n) 

29-06-2016 Veldbezoek 

Flora 

Vogels 

Vleermuizen 

Vissen 

Amfibieën 

Grondgebonden zoogdieren 

Reptielen 

Schelpdieren 

9.00 uur A. Kolders 

 
Tabel 3: Weersomstandigheden* 

Datum 

Temperatuur  

(°C) 
Overheersende 

windrichting -kracht 

(Bft) 

Bewolking 
Neerslag 

(mm) 
Min. Max. 

29-06-2016 13,6 20,9 ZW 4 
Vrijwel geheel 
bewolkt 

1,2 

* Weersomstandigheden ter plaatse van weerstation Rotterdam (bron: KNMI) 
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4. ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
4.1 BESCHERMDE GEBIEDEN 
 
Het projectgebied is niet in een beschermd natuurgebied volgens de Natuurbeschermingswet 1998 
gelegen en in de directe omgeving van het projectgebied komen geen beschermde natuurgebieden voor. 
Het dichtstbijzijnde beschermde natuurgebied is Huys ten Donck en ligt op 1 kilometer afstand.  
 
Het projectgebied ligt niet in een gebied van Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische 
Hoofdstructuur). Wel bevinden zich binnen een straal van drie kilometer om het projectgebied enkele 
NNN-gebieden. Dichtst bij zijnde ligt op 1 kilometer afstand en betreft Huys ten Donck.  
 
Het gebied is niet gelegen in een belangrijk weidevogelgebied. 
 

 
 
 
     =Projectgebied 
 
Afbeelding 2: Projectgebied in relatie tot de beschermde natuurgebieden en NNN-gebieden. De gearceerde delen zijn beschermd 
natuurgebied en de gekleurde delen zijn onderdeel van de NNN.  

 
4.2 FLORA EN FAUNA 
 
In § 4.2.1 is weergegeven welke soorten worden verwacht op basis van de bureaustudie en in § 4.2.2 is 
weergegeven of deze soorten ook worden verwacht op basis van het veldbezoek of al zijn aangetroffen 
tijdens het veldbezoek.  
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4.2.1 BUREAUONDERZOEK 
 
De in tabel 4 weergegeven soorten worden verwacht op basis van het bureauonderzoek. 
 
Tabel 4: Verwachte beschermde flora- en faunasoorten in het projectgebied op basis van het bureauonderzoek. 

Soortgroep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 
Beschermde status 
Flora- en faunawet 

Bron* 

Vaatplanten Brede wespenorchis Epipactis helleborine Tabel 1 1, 2 

 Gierzwaluw Apus apus Vogels, categorie 2 2, 3 

 Huismus Passer domesticus Vogels, categorie 2 2, 3 

Vogels 

Boomkruiper Certhia brachydactyla Vogels, categorie 5 2, 3 

Ekster Pica pica Vogels, categorie 5 2, 3, 4 

Grote bonte specht Dendrocopos major Vogels, categorie 5 2, 3 

Koolmees Parus major Vogels, categorie 5 2, 3, 4 

Pimpelmees Cyanistes caeruleus Vogels, categorie 5 2, 3, 4 

Spreeuw Sturnus vulgaris Vogels, categorie 5 2, 3, 4 

Zwarte kraai Corvus corone Vogels, categorie 5 2, 3, 4 

Bosuil Strix aluco Vogels, categorie 5  2, 3, 4 

Diverse soorten met niet 
jaarrond beschermde 
nesten 

- Vogels 1, 2, 3 

Vleermuizen 

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus Tabel 3, IV HR 2,3 

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii Tabel 3, IV HR 2,3 

Laatvlieger Eptesicus serotinus Tabel 3, IV HR 2,3 

Grondgebonden 
zoogdieren 

Rosse woelmuis Myodes glareolus Tabel 1 1, 2 

Veldmuis Microtus arvalis Tabel 1 1, 2 

Aardmuis Microtus agrestis Tabel 1 1, 2 

Bosmuis Apodemus sylvaticus Tabel 1 1, 2 

Dwergmuis Micromys minutus Tabel 1 1, 2 

Woelrat Arvicola terrestris Tabel 1 1, 2 

Gewone bosspitsmuis Sorex araneus Tabel 1 1, 2 

Huispitsmuis Crocidura russula Tabel 1 1, 2 

Dwergspitsmuis Sorex minutus Tabel 1 1, 2 

Mol Talpa europaea Tabel 1 1, 2 

Bunzing Mustella putorius Tabel 1 1, 2 

Wezel Mustela nivalis Tabel 1 1, 2 

Hermelijn Mustela erminea Tabel 1 1, 2 

Konijn Oryctolagus cuniculus Tabel 1 1, 2 

Haas Lepus europeus Tabel 1 1, 2 

Egel Erinaceus europaeus Tabel 1 1, 2 

Amfibieën 

Bruine kikker Rana temporaria Tabel 1 1 

Kleine watersalamander Triturus vulgaris Tabel 1 1 

Gewone pad Bufo bufo Tabel 1 1 

▪ Tabel 1: algemene soort, licht beschermd; 

▪ Tabel 3: soorten bijlage IV HR/bijlage 1 AMvB, zwaar beschermd; 

▪ I AMvB: bijlage 1 van de Algemene Maatregel van bestuur; 

▪ IV HR: soorten opgenomen in bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn; 

▪ Vogels, categorie 5:  nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben 
gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is 
gegaan, zich elders te vestigen; 

*      Bron: 1 = verspreidingsatlas. 2 = www.telmee.nl. 3 = inschatting op basis van het biotoop (m.b.v. Google Maps). 4 = NDFF. 
 

  



   

Ecologische quickscan Marktstraat te Ridderkerk  
Projectcode: ABRI160538   10  

4.2.2 VELDONDERZOEK 
 
In tabel 5 is weergegeven welke beschermde soorten in het gebied zijn aangetroffen of op basis van 
biotoopkenmerken worden verwacht. Beschermde soorten die niet in deze tabel zijn opgenomen worden 
op basis van de ecologische quickscan niet verwacht. Voor soorten die niet in deze tabel zijn opgenomen 
zijn derhalve geen maatregelen in het kader van de Flora- en faunawet nodig. 
 
Als aanvulling op de tabel is per soortgroep meer informatie gegeven. Hier is voor alle uit de bureaustudie 
naar voren gekomen soorten behandeld waarom deze soorten worden verwacht of uitgesloten. Voor alle 
verwachte soorten zijn de gebiedsfuncties en de beschermde elementen volgens de Flora- en faunawet 
beschreven. 
 
Tabel 5: Aanwezige en verwachte beschermde flora- en faunasoorten in het projectgebied op basis van het veldonderzoek 

Soortgroep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 
Beschermde status 
Flora- en faunawet 

Gebieds-
functie* 

Aangetroffen (A) 
of verwacht (V) 

Vaatplanten Brede wespenorchis Epipactis helleborine Tabel 1  V 

Vogels 

Gierzwaluw Apus Apus Vogels, categorie 2 V, F V 

Huismus Passer domesticus Vogels, categorie 2 V, F V 

Boomkruiper Certhia brachydactyla Vogels, categorie 5 V, F V 

Ekster Pica pica Vogels, categorie 5 V, F V 

Grote bonte specht Dendrocopos major Vogels, categorie 5 V, F V 

Koolmees Parus major Vogels, categorie 5 V, F V 

Pimpelmees Cyanistes caeruleus Vogels, categorie 5 V, F V 

Spreeuw Sturnus vulgaris Vogels, categorie 5 V, F V 

Zwarte kraai Corvus corone Vogels, categorie 5 V, F V 

Diverse soorten met niet 
jaarrond beschermde 
nesten 

- Vogels V, F V 

Vleermuizen 

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus Tabel 3, IV HR V, F V 

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii Tabel 3, IV HR V, F V 

Laatvlieger Eptesicus serotinus Tabel 3, IV HR V, F V 

Grondgebonden 
zoogdieren 

Rosse woelmuis Myodes glareolus Tabel 1  V 

Veldmuis Microtus arvalis Tabel 1  V 

Aardmuis Microtus agrestis Tabel 1  V 

Bosmuis Apodemus sylvaticus Tabel 1  V 

Dwergmuis Micromys minutus Tabel 1  V 

Gewone bosspitsmuis Sorex araneus Tabel 1  V 

Huispitsmuis Crocidura russula Tabel 1  V 

Dwergspitsmuis Sorex minutus Tabel 1  V 

Egel Erinaceus europaeus Tabel 1  V 

Amfibieën 

Bruine kikker Rana temporaria Tabel 1  V 

Kleine watersalamander Triturus vulgaris Tabel 1  V 

Gewone pad Bufo bufo Tabel 1  V 

▪ Tabel 1: algemene soort, licht beschermd; 

▪ Tabel 3: IV HR: soorten opgenomen in bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn; 

▪ Vogels: vogels die alleen beschermd zijn als broedvogel; 

▪ Vogels, categorie 5:  nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben 
gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is 
gegaan, zich elders te vestigen; 

▪ -: geen specifieke bescherming, wel zorgplicht; 

▪ Gebiedsfunctie: V: verblijfplaats (nest), O: overwinteringsgebied, Vl: vliegroute, F: foerageergebied. De gebiedsfunctie is alleen 
weergegeven voor zwaarder beschermde soorten (tabel 2, 3 en vogels). 

 
Vaatplanten 
In het projectgebied zijn ten tijde van het locatiebezoek geen zwaarder (Tabel 2 en 3) beschermde 
plantensoorten aangetroffen. De vegetatie bestaat met name uit grassen en algemene bermkruiden als 
Smalle weegbree, Gewoon fluitekruid en Gewone brandnetel. De aanwezigheid van deze soorten wijst op 
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een voedselrijk biotoop. Op basis van deze gegevens wordt het voorkomen van beschermde 
plantensoorten uitgesloten. Ten tijde van het veldbezoek zijn soorten als de Brede wespenorchis binnen 
het projectgebied niet waargenomen. Aan de westkant van het projectgebied staan een aantal bomen. 
Hier kan de Brede wespenorchis voorkomen. De Brede wespenorchis kan op basis van het veldbezoek 
niet worden uitgesloten, omdat er geschikt habitat aanwezig is voor deze soort.  
 
Vogels 
Het projectgebied biedt mogelijkheden voor vogels om te broeden, omdat er geschikte struiken en bomen 
in het projectgebied aanwezig zijn waar vogels kunnen broeden.  
 
Jaarrond beschermde nesten - categorie 1 tot en met 4 
Het gebouw is te laag en heeft geen goede aanvliegroute voor Gierzwaluwen. Verder zijn er geen 
geschikte gaten, kieren, open stootvoegen  en dakpannen aanwezig, waar Gierzwaluwen gebruik van 
kunnen maken. De aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen van Gierzwaluwen in het 
projectgebied kan daarmee worden uitgesloten.  
 
Tijdens het veldbezoek zijn geen Huismussen in het projectgebied waargenomen. Daarnaast zijn geen 
structuren zoals dakpannen aanwezig waaronder de mussen kunnen broeden. Derhalve wordt de 
aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen van Huismussen in het projectgebied uitgesloten.  
 
Tijdens het locatiebezoek zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen van vogels uit categorie 1 
tot en met 4, en de aanwezigheid hiervan kan middels de quickscan op basis van biotoopkenmerken 
worden uitgesloten in zowel het gebouw als het omliggend groen. 
 
Jaarrond beschermde nesten - categorie 5 
Voor vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten uit categorie 5 biedt het projectgebied geschikt 
biotoop, omdat er geschikte bomen en struiken aanwezig zijn om in te broeden. Ten tijde van de inspectie 
zijn geen nesten van soorten als Ekster en Zwarte kraai aangetroffen. Echter, beide soorten kunnen niet 
worden uitgesloten omdat er geschikte bomen aanwezig zijn waar deze soorten zich in de toekomst 
kunnen gaan vestigen. In de omgeving zijn voldoende alternatieven aanwezig voor de Ekster en de 
Zwarte kraai om te broeden. Voor de Bosuil zijn geen geschikte bomen met grote holtes en geschikte 
kasten aangetroffen in het projectgebied. Op basis van deze gegevens kan de Bosuil binnen het 
projectgebied worden uitgesloten. In het gebouw zijn openingen, kieren en spleten aanwezig die geschikt 
zijn voor soorten als Spreeuw en Boomkruiper om in te broeden. Ook voor de Spreeuw en de 
Boomkruiper zijn voldoende plekken in de omgeving aanwezig om te broeden. 
 
Niet jaarrond beschermde nesten (algemene broedvogels) 
Voor algemene broedvogels welke broeden in bomen biedt het projectgebied geschikt biotoop. Te 
denken valt hierbij aan soorten als de Merel, Roodborst, Kauw en Houtduif.    
 
Vleermuizen 
De bebouwing en bomen in het projectgebied kunnen op diverse manieren een functie hebben voor 
vleermuizen (Tabel 3).  
 
Vaste rust- en verblijfplaats in bebouwing 
De bebouwing op de Marktstraat 116 kan op verschillende manieren dienen als vaste rust- en 
verblijfplaats. De gebouwen zijn geschikt als zomer-, kraam-, paar- en/of winterverblijfplaats voor Gewone 
dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis en Laatvlieger. Er zijn tijdens het locatiebezoek op meerdere 
plekken geschikte invliegopeningen waargenomen. Bij de schoorsteen is een mogelijke invliegopening in 
het dak aanwezig. Ook heeft het schoolgebouw stootvoegen welke het zeer geschikt maken voor 
vleermuizen. Derhalve kan de aanwezigheid van een zomer-, kraam-, paar- en/of winterverblijfplaats van 
de Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis of Laatvlieger niet worden uitgesloten. Indien geen 
spouwmuur aanwezig is in het gebouw is de aanwezigheid van een kraamverblijfplaats, op basis van 
ongeschikt habitat, uit te sluiten. 
 
Vaste rust- en verblijfplaatsen in bomen 
Er zijn tijdens het locatiebezoek niet direct holtes waargenomen in de bomen rondom de bebouwing, 
welke kunnen dienen als vaste rust- en verblijfplaatsen voor vleermuizen. De mogelijkheid bestaat wel 
dat er in de bomen mogelijkheden aanwezig zijn in de vorm van holtes en los schors welke gebruikt 
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kunnen worden als zomer- en/of paarverblijfplaats door vleermuizen zoals de Ruige en Gewone 
dwergvleermuis.  
 
Vliegroute 
Het projectgebied is mogelijk geschikt als vliegroute voor vleermuizen. Er zijn lijnvormige elementen in de 
vorm van bomenrijen aanwezig welke kunnen dienen als oriëntatie om vanuit het gebouw naar de 
nabijgelegen vliegroutes/foerageergebieden te vliegen. Voor een vliegroute zijn voldoende alternatieven 
in de omgeving aanwezig. Derhalve kan een essentieel foerageergebied/vliegroute binnen de twee 
projectgebieden worden uitgesloten.  
 
Foerageergebied 
Het groen naast de bebouwing biedt voor vleermuizen mogelijk geschikt foerageergebied. Daarnaast 
bevinden zich in de wijde omgeving van het projectgebied meerdere geschikte locaties die kunnen dienen 
als foerageergebied. Door de aanwezigheid van alternatieve foerageergebieden in de omgeving vormen 
de bomen in het projectgebied geen onderdeel van essentieel foerageergebied voor vleermuizen. 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Voor algemeen beschermde grondgebonden zoogdieren (Tabel 1-soorten), zoals Bosmuis en 
Bosspitsmuis is geschikt habitat aanwezig. Zwaarder beschermde soorten (Tabel 2 en 3) worden op 
basis van verspreiding en biotoop niet verwacht in het projectgebied. 
 
Amfibieën 
Op basis van het veldbezoek kan de aanwezigheid van amfibieën in het projectgebied worden 
uitgesloten. Er zijn geen holletjes of rommelhoekjes aanwezig die geschikt zijn voor amfibieën. De 
aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen van amfibieën kan dan ook worden uitgesloten. 
 
Overige soorten 
Tijdens het locatiebezoek zijn geen beschermde kevers, vlinders, reptielen, libellen en kreeftachtigen 
waargenomen. Beschermde soorten binnen deze soortgroepen worden op basis van verspreiding en 
biotoop niet verwacht in het projectgebied.    
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5. TOETSING AAN WETGEVING 
 
In dit hoofdstuk is beschreven wat de wettelijke consequenties zijn die voortvloeien uit de aanwezigheid 
van gebieden en soorten, zoals beschreven in hoofdstuk 4. Voor meer informatie over de juridische 
achtergronden wordt verwezen naar bijlage 2.  
 
5.1 BESCHERMDE GEBIEDEN 
 
Het projectgebied is niet gelegen in een beschermd natuurgebied volgens de Natuurbeschermingswet 
1998. Binnen een straal van twee kilometer is geen beschermd natuurgebied aanwezig. Gezien de 
voorgenomen werkzaamheden en de afstand tot het beschermde natuurgebied wordt een negatief effect 
uitgesloten. De Natuurbeschermingswet 1998 is derhalve niet van toepassing.  
 
Het projectgebied ligt niet in een gebied van Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische 
Hoofdstructuur). Op circa 1 kilometer van het projectgebied is een gebied van NNN aanwezig. Gezien de 
aard van de voorgenomen werkzaamheden en de afstand tot NNN wordt een negatief effect op de 
wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN-gebied uitgesloten. Vervolgstappen met betrekking tot NNN 
hoeven derhalve niet te worden genomen. 
 
5.2 FLORA- EN FAUNA 
 
Op basis van de bureaustudie en de veldinventarisatie worden diverse beschermde soorten verwacht in 
het projectgebied.  
 
Vogels 
Jaarrond beschermde nesten categorie 5 (voldoende alternatief) 
De bomen in het projectgebied bieden mogelijkheid voor vogels uit categorie 5 om te broeden, zoals 
Ekster, Zwarte kraai, Boomkruiper en Spreeuw. Jaarrond beschermde nesten zijn nesten van vogels die 
hier jaarrond gebruik van maken of jaarlijks terugkeren naar hetzelfde nest. Deze nesten zijn jaarrond 
beschermd, middels Artikel 11 van de Flora- en faunawet, dus ook als het nest niet in gebruik is om te 
broeden. Voor jaarrond beschermde nesten uit categorie 5 geldt echter dat als er in de omgeving 
voldoende alternatief aanwezig is, de nesten een gelijke beschermingsstatus hebben als niet jaarrond 
beschermde nesten. In dit geval is voor alle aanwezige en te verwachten soorten voldoende alternatief in 
de omgeving en geldt de bescherming alleen wanneer een broedgeval aanwezig is. 
 
Niet jaarrond beschermde nesten (algemene broedvogels) 
In de bomen van het projectgebied worden niet-jaarrond beschermde nesten van vogels als Merel, 
Roodborst, Kauw en Houtduif verwacht. De nesten van deze soorten zijn beschermd zolang ze in gebruik 
zijn om te broeden. De bescherming van deze nesten is geregeld middels Artikel 11 van de Flora- en 
faunawet. De periode dat er de meeste kans is op verstoring van niet- jaarrond beschermde nesten ligt in 
het voorjaar en de zomer. Als er in deze gevoelige periode (broedseizoen) wordt gewerkt moet rekening 
worden gehouden met broedvogels en moeten eventueel maatregelen worden genomen om verstoring te 
voorkomen. 
 
Vleermuizen 
Vaste rust- en verblijfplaatsen 
De gebouwen in het projectgebied bevatten mogelijk vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen. 
Daarnaast bevatten de bomen in het projectgebied mogelijk holten die kunnen dienen als vaste rust- en 
verblijfplaatsen van vleermuizen. Het slopen van gebouwen of omzagen van bomen waarin vleermuizen 
verblijven betekent een overtreding van Artikel 11 van de Flora- en faunawet. Daarnaast is er kans op 
overtreding van Artikel 9 van de Flora- en faunawet bij het slopen van gebouwen of omzagen van bomen 
met vleermuizen daarin. Middels aanvullend onderzoek kan de aanwezigheid van vaste rust- en 
verblijfplaatsen van vleermuizen worden vastgesteld of uitgesloten en kan worden bepaald wat het effect 
van de werkzaamheden is op de eventuele vaste- rust en verblijfplaatsen. 
 
Vliegroute/Foerageergebied 
Het projectgebied functioneert mogelijk als vliegroute/foerageergebied voor verschillende soorten 
vleermuizen. In de omgeving zijn voldoende gelijkwaardige alternatieve vliegroutes/foerageergebieden 
aanwezig. Derhalve vormt de bomenrij in het projectgebied geen essentieel onderdeel van de functionele 
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leefomgeving van verblijfplaatsen van vleermuizen. Het kappen van de bomen zal dan ook niet leiden tot 
een overtreding van artikel 11 (vernietiging van een essentiële vliegroute/foerageergebied).  
 
Tabel 1 soorten en overige soorten 
Op basis van bureaustudie en veldinventarisatie worden geen beschermde weekdieren, kevers, vlinders, 
vissen, libellen en kreeftachtigen verwacht in het projectgebied. Wel komen van deze soortgroepen niet-
beschermde soorten voor. Er worden diverse Tabel 1 soorten (licht beschermde soorten) verwacht 
binnen de soortgroepen planten en grondgebonden zoogdieren. Middels de vrijstellingsregeling (AMvB 
art. 75) wordt in het kader van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling vrijstelling verleend voor Tabel 1-
soorten. Derhalve is voor deze soorten, conform de Flora- en faunawet, alleen de zorgplicht van 
toepassing is.  
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6. CONCLUSIES, AANBEVELINGEN EN OPMERKINGEN 
 
Binnen het projectgebied ter plaatse van de Marktstraat 11 te Ridderkerk is een ecologische quickscan 
uitgevoerd. Het projectgebied wordt heringericht waarvoor onder andere bebouwing wordt gesloopt en groen 
wordt verwijderd. Deze werkzaamheden hebben een nadelige invloed op de aanwezige flora en fauna. Er 
dienen ecologische maatregelen te worden genomen om te werken conform de Flora- en faunawet.  
 
6.1 CONCLUSIES 
 
Op basis van de ecologische quickscan wordt geconcludeerd dat:   

 
De volgende beschermde soorten op basis van het biotoop worden verwacht: 

•••• Tabel 1: Grondgebonden zoogdieren;     

•••• Tabel 3 IV HR: Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger;  

•••• Categorie 5 vogels: Ekster, Zwarte kraai;  

•••• Diverse algemene broedvogels.   
 
De volgende beschermde gebieden aanwezig zijn in en rond het projectgebied: 

•••• Natuurbeschermingswet 1998: Huys ten Donck op circa 1 kilometer afstand; 

•••• Natuurnetwerk Nederland:   Huys ten Donck op circa 1 kilometer afstand; 
 
Rekening dient te worden gehouden met: 

•••• De (mogelijke) aanwezigheid van de hierboven genoemde beschermde soorten; 

•••• De zorgplicht zoals opgenomen in de Flora- en faunawet, die te allen tijde van toepassing is. De 
zorgplicht is van toepassing op alle soorten. 

 
Geen rekening hoeft te worden gehouden met: 

•••• De Natuurbeschermingswet 1998 aangezien de werkzaamheden geen effect hebben op enig beschermd 
natuurgebied volgens de Natuurbeschermingswet 1998; 

•••• Vervolgstappen inzake het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voormalige Ecologische hoofdstructuur) zijn 
niet nodig, aangezien de werkzaamheden geen effect hebben op enig gebied behorend tot NNN. 

 
6.2 VERVOLGSTAPPEN  
 
Op basis van de ecologische quickscan dienen de volgende vervolgstappen te worden genomen:  

•••• Een Aanvullend onderzoek uit te laten voeren naar: 
o Het vaststellen dan wel uitsluiten van vaste rust- en verblijfplaatsen van Gewone 

dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis en/of Laatvlieger in het te slopen gebouw. De 
onderzoeksperiode is van 15 mei t/m 15 juli en van 15 augustus t/m 30 september; 

•••• Tijdens de werkzaamheden alert te zijn op het voorkomen van (beschermde) dieren op en rond het 
projectgebied. Bij het voorkomen van (beschermde) dieren, deze de tijd te gunnen om te kunnen 
vluchten; 

•••• Wanneer in het voorjaar of de zomer wordt gewerkt: voor de start van de werkzaamheden het 
projectgebied en de directe omgeving (‘invloedsfeer van de werkzaamheden’) te controleren op 
broedvogels. Indien broedende vogels aanwezig zijn, is het aan de deskundige om te bepalen of met 
de werkzaamheden kan worden aangevangen; 

•••• Indien men onverwachts zwaarder (Tabel 2 of 3) beschermde soorten aantreft, altijd het advies van 
een deskundige te raadplegen; 

•••• Bij twijfel over de aanwezigheid van beschermde soorten de hulp van een deskundige in te roepen. 
 
6.3 OPMERKING IN VERBAND MET WET NATUURBESCHERMING 
 
Naar verwachting zal 1 januari 2017 de Wet natuurbescherming in werking treden. Welke gevolgen deze 
nieuwe wetgeving kan hebben voor lopende projecten is nog niet in te schatten. De daadwerkelijke 
invulling (o.a. soortbescherming en vervolgstappen) van de wetgeving en hoe de wetgeving exact 
geïmplementeerd gaat worden is nog niet bekend. Een grote verandering is dat de handhaving en 
implementatie verschuift van het Ministerie van Economische Zaken (in de vorm van RVO) naar de 
provincies. 
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BIJLAGE 1 REGIONALE SITUATIEKAART PROJECTGEBIED 
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BIJLAGE 2 WETTELIJKE EN BESTUURLIJKE KADERS NATUURBESCHERMING 
 
In Nederland loopt de bescherming van natuur via twee sporen. Enerzijds is er bescherming van 
natuurgebieden. Anderzijds is er de bescherming van soorten flora (planten) en fauna (dieren). In dit 
hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van de vigerende wet- en regelgeving in zake de 
Natuurbeschermingswet 1998, Natuurnetwerk Nederland (NNN, voormalige Ecologische Hoofdstructuur) 
en de Flora- en faunawet. 
 
GEBIEDSBESCHERMING 
 
Natuurbeschermingswet 1998 
De gebiedsbescherming is geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998 en de Nota Ruimte. Onder deze 
bescherming vallen de volgende gebiedsoorten: Natura 2000-gebieden (dit zijn gebieden die zijn 
aangewezen in het kader van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn), Beschermde Natuurmonumenten 
en gebieden ter uitvoering van verdragen en andere internationale verplichtingen (zoals wetlands), 
worden ook beschermd op basis van de Natuurbeschermingswet 1998.  
 
De in dit rapport beschreven toetsing betreft het vaststellen of het projectgebied in of in de omgeving van 
een beschermd natuurgebied ligt en of er sprake is van een negatief effect op de beschermde 
natuurwaarden. Zo nee, dan is verder onderzoek niet nodig, zo ja, dan is een aanvullende toetsing nodig 
waarbij wordt vastgesteld of er sprake is van een negatief effect.  
 
Natuurnetwerk Nederland 
Het beschermingsregime voor gebieden die vallen onder Natuurnetwerk Nederland (NNN, voormalige  
Ecologische Hoofdstructuur) vloeit voort uit het Natuurbeleidsplan uit 1991 en de Vijfde Nota Ruimtelijke 
Ordening. Het is in de Nota Ruimte op nationaal niveau en vervolgens door de provincies op provinciaal 
niveau nader uitgewerkt. Bescherming van deze gebieden is op planologische basis en er wordt van 
uitgegaan van het "Nee, tenzij‟-regime en compensatiebeginsel. Het ruimtelijk beleid voor NNN is gericht 
op behoud en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden. Daarom geldt in de NNN het "nee, 
tenzij‟- regime. Indien een voorgenomen ingreep de "nee, tenzij‟-afweging met positief gevolg doorloopt 
kan de ingreep plaatsvinden, mits de eventuele nadelige gevolgen worden gemitigeerd en resterende 
schade wordt gecompenseerd. Indien een voorgenomen ingreep niet voldoet aan de voorwaarden uit het 
"nee, tenzij‟-regime dan kan de ingreep niet plaatsvinden. 
 
SOORTENBESCHERMING (FLORA- EN FAUNAWET) 
 
Bescherming van kwetsbare en zeldzame flora en fauna is geregeld in de Flora- en faunawet. De Flora- 
en faunawet geldt daar waar beschermde soorten voorkomen. Daarbij is het niet van belang of dat 
specifieke gebied ook wettelijk beschermd wordt. Binnen de Flora- en faunawet geldt een 
beschermingsregime dat uitgaat van drie klassen (ingedeeld in tabellen) en daarnaast vogels als aparte 
categorie. Afhankelijk van de status van een soort moet bij de aantasting van exemplaren bij plannen, 
projecten of activiteiten een ontheffing op de Flora- en faunawet worden aangevraagd. Belangrijk voor de 
toekenning hiervan is de status, maar ook of de duurzame instandhouding van de populatie wel of niet in 
het geding is. Bescherming van licht naar zwaar is als volgt: 
 
Tabel 1-soorten 
Middels de vrijstellingsregeling (AMvB art. 75) wordt in het kader van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling 
vrijstelling verleend voor Tabel 1-soorten. Derhalve hoeft voor deze soorten geen ontheffing te worden 
aangevraagd. Echter voor deze soorten blijft de algemene zorgplicht van kracht. 
 
Tabel 2-soorten 
Voor de Tabel 2-soorten kan gewerkt worden met een door het Ministerie van Economische zaken, 
Landbouw en Innovatie (EL&I) goedgekeurde gedragscode of met een ontheffing. Indien aanwezige 
Tabel 2-soorten geen hinder ondervinden of niet in hun voortbestaan bedreigd worden door de 
werkzaamheden kan zonder een ontheffing gewerkt worden. 
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Tabel 3-soorten 
Voor de Tabel 3-soorten dient in het geval van ruimtelijke ontwikkeling gewerkt te worden onder een 
ontheffing. Bij werkzaamheden die vallen onder beheer & onderhoud en beheer & gebruik kan ook met 
een door het Ministerie van EL&I goedgekeurde gedragscode gewerkt worden.  
 
Indien aanwezige Tabel 3 soorten geen hinder ondervinden of niet in hun voortbestaan bedreigd worden 
door de werkzaamheden kan zonder een ontheffing gewerkt worden. 
 
Indien er maatregelen genomen worden om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en 
verblijfplaatsen garanderen, is een ontheffing van de Flora- en faunawet niet nodig. Om er zeker van te 
zijn of de opgestelde mitigerende maatregelen voldoende zijn, kan op basis van de opgestelde 
mitigerende maatregelen een ontheffing bij het Ministerie van EL&I worden aangevraagd. Indien het 
Ministerie van EL&I akkoord gaat met de mitigerende maatregelen, wordt de ontheffingsaanvraag positief 
afgewezen en mogen de werkzaamheden worden uitgevoerd. 
 
Vogels 
Voor vogels dienen in het geval van ruimtelijke ontwikkeling mitigerende maatregelen opgesteld te 
worden die ervoor zorg dragen dat de functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaatsen gegarandeerd 
wordt. Wanneer dit niet mogelijk is kan, indien de volgende belangen aan de orde zijn: bescherming van 
flora en fauna, veiligheid van het luchtverkeer, volksgezondheid of openbare veiligheid, een ontheffing 
aangevraagd worden 
 
Zorgplicht 
In de Flora- en faunawet is de zorgplicht opgenomen. Onderstaand wordt de zorgplicht weergegeven, 
zoals is opgenomen in Artikel 2 van de Flora- en faunawet.  
 
Lid 1:  Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, 
 alsmede voor hun directe leefomgeving. 
Lid 2:  De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of 
 redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora 
 of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten 
 voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die 
 redelijkerwijs van hem kunnen worden verwacht, deze zoveel mogelijk te beperken of 
 ongedaan te maken. 
 
Verboden handelingen  
Naast de zorgplicht zijn een aantal verboden handelingen opgenomen. Deze worden hieronder 
weergegeven. 
 
Artikel 8: Het plukken, verzamelen, afsnijden, vernielen, beschadigen, ontwortelen of op een andere 

manier van de groeiplaats verwijderen van planten. 
Artikel 9: Het doden, verwonden, vangen of bemachtigen van dieren. Het met het oog op 

bovenstaande doelen opsporen van dieren. 
Artikel 10: Het opzettelijk verontrusten van dieren. 
Artikel 11: Het beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen, verstoren van nesten, holen of andere 

voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren. 
Artikel 13: Het vervoeren en onder zich hebben (in verband met verplaatsen) van planten en dieren.  
 
RODE LIJSTEN 
 
Op grond van het Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 augustus 
2009 houdende vaststelling van geactualiseerde Rode Lijsten flora en fauna (Minister van LNV, 2004) zijn 
gevoelige, kwetsbare, bedreigde, ernstige bedreigde en verdwenen dier- en plantensoorten opgenomen 
in een nationale Rode Lijst. Aan deze soorten moet volgens het besluit bijzondere aandacht worden 
besteed voor wat betreft de instandhouding. De Rode Lijst geeft de soorten van de lijst dus geen 
afzonderlijke juridische beschermingsstatus, maar geeft wel aan dat er in het (soorten)beleid rekening 
gehouden moet worden met de instandhouding van de betreffende soorten. Wanneer er op provinciaal 
niveau beleid ten aanzien van bepaalde Rode Lijstsoorten is vastgesteld, dan dient dit beleid als 
afwegingskader in de besluitvorming rond plannen die in gaan tegen dit beleid.  
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BIJLAGE 3 FOTO’S TER PLAATSE  
 

  
 

       Foto 1: Open stootvoegen in gebouw 
 

       Foto 2: Gebouw met groenstrook 

 

  
        Foto 3: Groenstrook 

 
        Foto 4: mogelijke invliegopening bij schoorsteen 
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ABB Bouwgroep B.V. 
Postbus 88 
3360 AB Sliedrecht 
 
Ons kenmerk:  20171233 
Datum:   22 maart 2018 
Behandeld door:  Dhr. J. van Bussel  
Betreft:   Actualisatie ecologische quickscan op basis van de Wet natuurbescherming 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Hierbij ontvangt u de resultaten inzake de actualisatie van de reeds uitgevoerde ecologische quickscan ten 
behoeve van het project ‘Markstraat 116’ te Ridderkerk. Het projectgebied betreft een voormalige 
basisschool aan de Marktstraat 116. De begrenzing van het project wordt weergegeven in bijlage 1.  

AANLEIDING 

De aanleiding tot dit briefrapport is de in werking treding van de ‘Wet natuurbescherming’ en de mogelijke 
gevolgen die dit kan hebben op het betreffende project.   
 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming van kracht. Deze wet vervangt de Flora- en Faunawet, 
Natuurbeschermingswet en Boswet. Met name op het gebied van soortenbescherming is het één en ander 
veranderd. Sommige soorten zijn niet meer beschermd en andere soorten zijn nu zwaarder beschermd. 
Daarnaast zijn per provincie verschillen ontstaan in de bescherming van soorten. Het bevoegd gezag is 
verschoven van RVO (Ministerie van Economische zaken) naar de provincies. 
 
Ten aanzien van gebiedsbescherming moet volgens de Wet natuurbescherming tevens worden getoetst 
aan de aanwezigheid van beschermde houtopstanden in het projectgebied, waar mogelijk de meldings- en 
herplantplicht voor geldt. Voor een uitgebreide beschrijving over de Wet Natuurbescherming wordt 
verwezen naar bijlage 2. 

DOELSTELLING 

Het doel van dit briefrapport is het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van de Wet Natuurbescherming op 
onderhavig project en het bepalen van de mogelijk te nemen of vervallen vervolgstappen.  

VOORGAANDE ONDERZOEKEN 

Op 29 juni 2016 is door Van der Helm Milieubeheer B.V. een ecologische quickscan uitgevoerd aan de 
Marktstraat 116 te Ridderkerk. Op basis van het rapport (projectcode: ABRI160538) werden beschermde 
vleermuizen verwacht. Hierna is het soortgericht onderzoek in gang gezet en zijn er op 22 augustus 2017, 
4 september 2017 en 11 september 2017 veldbezoeken uitgevoerd. Het onderzoek naar vleermuizen loopt 
tot en met juli 2018. 

BESCHERMDE SOORTEN 

Op basis van de ecologische quickscan zijn verschillende soorten vastgesteld en worden verschillende 
soorten verwacht die onder de bescherming vielen van de Flora- en Faunawet. Onderhavig wordt per 
soort(groep) aangegeven of zwaarder beschermde soorten onder de Wet Natuurbescherming kunnen 
worden uitgesloten. Tevens is aangegeven of de zwaardere bescherming van soorten is komen te vervallen.  
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Vaatplanten 
Ten tijde van de ecologische quickscan zijn geen zwaar beschermde plantensoorten aangetroffen. De 
vegetatie bestaat met name uit grassen en algemene bermkruiden als smalle weegbree, gewoon 
fluitenkruid en gewone brandnetel. De aanwezigheid van deze soorten wijst op een voedselrijk biotoop. Op 
basis van deze gegevens is het voorkomen van beschermde soorten, met uitzondering van brede 
wespenorchis, uitgesloten. Ten tijde van het veldbezoek zijn soorten als brede wespenorchis binnen het 
projectgebied niet waargenomen. Aan de westkant van het projectgebied staan een aantal bomen. Hier 
tussen kan de brede wespenorchis voorkomen. Op basis van het veldbezoek kan - omdat geschikt biotoop 
aanwezig is - deze soort niet worden uitgesloten. Onder de Wet natuurbescherming zijn veel planten 
waaronder de brede wespenorchis niet meer zwaarder beschermd. In het projectgebied zijn dan ook geen 
zwaarder beschermde planten soorten te verwachten die beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming.  
 
Vogels 
Op basis van de quickscan worden huismus en gierzwaluw uitgesloten door de ongeschiktheid van het 
projectgebied. Wel worden broedvogels zoals ekster, kraai en algemene broedvogels verwacht in het 
projectgebied. Qua soortgericht onderzoek en soortenbescherming verschilt de bescherming onder de Wet 
natuurbescherming van deze soorten niet veel van de Flora- en faunawet.  
 
De nesten en functionele leefomgeving van deze soorten zijn beschermd middels artikel 3.1 van de Wet 
natuurbescherming.  Door de werkzaamheden uit te voeren tijdens het broedseizoen kunnen nesten in de 
watergang en de oever worden vernield en kunnen eieren en individuen worden beschadigd of gedood. Dit 
betreft een overtreding van artikel 3.1. Tijdens het voorjaar en de zomer is de kans op aanwezigheid van 
vogelnesten het grootst. Als in deze gevoelige periode wordt gewerkt dient rekening te worden gehouden 
met broedvogels en moeten eventueel maatregelen worden genomen om het doden van vogels en de 
vernieling en beschadiging van nesten en eieren te voorkomen 
 
Vleermuizen 
Op basis van de quickscan worden diverse vleermuissoorten verwacht. In tabel 1 zijn de te verwachten 
soorten en type verblijfplaatsen aangegeven. Het onderzoek naar paar- en winterverblijfplaatsen heeft 
reeds plaatsgevonden in 2017. Qua soortgericht onderzoek en soortenbescherming verschilt de 
bescherming onder de Wet natuurbescherming niet veel van de Flora- en faunawet. Voor het vaststellen 
dan wel uitsluiten van zomer- en kraamverblijfplaatsen dient nog onderzoek in 2018 te worden uitgevoerd.   
 
Tabel 1: verwachte beschermde elementen per vleermuissoort 

Soort Zomer-
verblijfplaats 

Kraam-
verblijfplaats 

Paar-verblijfplaats 
en individuele 
winterverblijfplaats 

Massa winter-
verblijfplaats 

Vliegroute 
(niet 
essentieel) 

Foerageergebied 
(niet essentieel) 

Ruige 
dwergvleermuis 

Ja Nee Ja Nee Nee Nee 

Gewone 
dwergvleermuis 

Ja Ja Ja Nee Nee Nee 

Laatvlieger Ja Nee Nee Nee Nee Nee 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Op basis van de quickscan worden in het projectgebied alleen algemene grondgebonden zoogdieren 
verwacht zoals bosmuis en bosspitsmuis. Deze soorten worden nog steeds beschermd middels de 
zorgplicht, artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming. Dit houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht 
neemt voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving en dat dieren de kans wordt 
geboden om te vluchten tijdens de werkzaamheden. 
 
Amfibieën 
Op basis van de quickscan wordt de aanwezigheid van zwaarder beschermde amfibieën worden 
uitgesloten. De bescherming van amfibieën is niet veel veranderd ten opzichte van de Flora- en faunawet. 
Soorten die beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming worden niet verwacht in het projectgebied. 
 
Overige soorten 
Op basis van de quickscan worden geen beschermde reptielen, kevers, vlinders, libellen en kreeftachtigen 
verwacht. Ook soorten die beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming worden niet in het 
projectgebied verwacht.  
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BESCHERMDE GEBIEDEN 

Het projectgebied is niet gelegen in een natuurgebied dat beschermd is door de Wet Natuurbescherming. 
Binnen een straal van twee kilometer is geen beschermd natuurgebied aanwezig. Gezien de voorgenomen 
werkzaamheden en de afstand tot het beschermde natuurgebied wordt een negatief effect uitgesloten. 
 
Het projectgebied ligt niet in een gebied van Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische 
Hoofdstructuur). Op circa 1 kilometer van het projectgebied is een gebied van NNN aanwezig. Gezien de 
aard van de voorgenomen werkzaamheden en de afstand tot NNN wordt een negatief effect op de 
wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN gebied uitgesloten.  Vervolgstappen met betrekking tot NNN 
hoeven derhalve niet te worden genomen.  
 
Het projectgebied is tevens niet gelegen in belangrijk weidevogelgebied. Vervolgstappen zijn dan ook niet 
nodig. 
 
Voor beschermde gebieden die onder de Wet natuurbescherming vallen is ten aanzien van bovenstaande 
toetsing niets veranderd ten opzichte van de Natuurbeschermingswet. 

HOUTOPSTANDEN 

In de Wet natuurbescherming zijn beschermde houtopstanden opgenomen. Houtopstanden zijn beschermd 
als bepaald wordt of de houtopstanden rondom de Marktstraat 116: 

• buiten de grenzen van de ‘bebouwde kom Boswet’ staat. 

• de beplantingen van bomen groter is dan 10 are. 

• een rijbeplanting betreft die uit meer dan 20 bomen bestaat. 
 
Het bomenbestand gelegen rondom Marktstraat 116 is gelegen binnen de bebouwde kom Boswet. De 
aanwezige houtopstanden staan niet op de Groene Kaart van de gemeente Ridderkerk. Indien de bomen 
worden gekapt hoeft voor deze bomen geen kapvergunning te worden aangevraagd.  

CONCLUSIE EN ADVIES 

Op basis van onderhavige actualisatie kan redelijkerwijs worden uitgesloten dat anders dan vermeld in de 
ecologische quickscan (VanderHelm Milieubeheer B.V., kenmerk ABRI160538, 27-7-2018) zwaarder 
beschermde soorten aanwezig (kunnen) zijn in het projectgebied. Uit de actualisatie blijkt eveneens dat op 
basis van de Wet natuurbescherming vervolgonderzoek nodig is naar vleermuizen en dat rekening dient te 
worden gehouden met broedvogels en algemene soorten (zorgplicht).  
Met betrekking tot gebiedsbescherming en beschermde houtopstanden is eveneens geen wijziging van de 
conclusie van de ecologische quickscan van toepassing.   

KWALITEITSBORGING 

 
VanderHelm Milieubeheer B.V. is lid van het ‘Netwerk Groene Bureaus (NGB) - Brancheorganisatie voor 
kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging’. De werkzaamheden die door VanderHelm Milieubeheer 
B.V. worden uitgevoerd zijn gebaseerd op het door de NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, 
aangevuld in februari 2010). 
 
VanderHelm Milieubeheer B.V. is VCA** (versie 2008/05) gecertificeerd.  
 
Onderhavig project wordt uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van VanderHelm 
Milieubeheer B.V. Dit kwaliteitssysteem is gecertificeerd conform de norm ISO 9001:2008. 
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TOT SLOT 

 
Kwaliteit waarborgt tevredenheid en daarom vinden wij het belangrijk om te weten of u tevreden bent over 
onze diensten en producten. Wij stellen het dan ook zeer op prijs indien u op- en/of aanmerkingen heeft, 
dat u deze aan ons kenbaar maakt. 
 
Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van het onderzoek en eventuele vervolgacties zijn wij graag 
bereid een nadere toelichting te geven. Hierover kunt u contact opnemen met mevr. Ing. M. Nieuwenhuijsen. 
 
Dit briefrapport wordt, tenzij anders door u aangegeven, niet verzonden aan derden. Dit briefrapport mag, 
na kennisgeving aan VanderHelm Milieubeheer B.V., uitsluitend in haar geheel worden vermenigvuldigd of 
aan derden verstrekt.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. 
 
Met vriendelijke groeten, 
VanderHelm Milieubeheer B.V. 
 
 
Gecontroleerd door: Vrijgegeven door: 
  
 
 
 
 
Mevr. M. Kortlever-Boer MSc.           Mevr. ing. M. Nieuwenhuijsen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 

1. Begrenzing projectgebied  
2. Wettelijke en bestuurlijke kaders natuurbescherming 
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BIJLAGE 1 BEGRENZING  PROJECTGEBIED MARKTSTRAAT 116 RIDDERKERK 
 

 

 

 = begrenzing projectgebied 
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BIJLAGE 2 WETTELIJKE EN BESTUURLIJKE KADERS NATUURBESCHERMING 
 
In Nederland wordt de bescherming van natuur geregeld met behulp van de Wet natuurbescherming. 
Onder de Wet natuurbescherming valt de bescherming van enerzijds in het wild levende dieren 
(fauna) en planten (flora) en anderzijds de gebiedsbescherming en de bescherming van 
houtopstanden. In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de vigerende wet- en regelgeving 
inzake de Wet natuurbescherming. 
 
WET NATUURBESCHERMING (01-01-2017) 
 
De Wet natuurbescherming is een samenkomst van drie voormalige natuurwetten: De Flora- en 
faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. Onder de Wet natuurbescherming valt nu 
de soortenbescherming en de gebiedsbescherming.  
 

Soortenbescherming (flora en fauna) 
 
De Wet natuurbescherming beschermd kwetsbare en zeldzame flora en fauna. De wet geldt daar 
waar beschermde soorten voorkomen. De beschermde soorten zijn onderverdeeld in Europees- en 
nationaal beschermde dier- en plantensoorten. Afhankelijk van de beschermde status van een soort 
dient bij de aantasting van exemplaren of nesten, voortplantings- of rustplaatsen van deze soort, een 
ontheffing op de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd. Belangrijk voor de toekenning 
hiervan is de status, maar ook of de duurzame instandhouding van de populatie wel of niet in het 
geding is. Indien geen verbodsbepalingen worden overtreden kan mogelijk worden volstaan met een 
mitigatieplan. 
 
Europees beschermde dier- en plantensoorten 
Deze soorten betreffen in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij 
de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern, bijlage I bij het Verdrag van Bonn en vogels van 
soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. 
 
Soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern, 
bijlage I bij het Verdrag van Bonn 
Voor deze soorten dienen in het geval van ruimtelijke ontwikkeling mitigerende maatregelen opgesteld 
te worden die ervoor zorgen dat de functionaliteit van de nesten, voortplantings- of rustplaatsen 
gegarandeerd wordt. Tevens kunnen werkzaamheden, onder voorwaarden, worden uitgevoerd 
volgens een goedgekeurde gedragscode. Wanneer dit niet mogelijk is kan, indien de volgende 
belangen aan de orde zijn: bescherming van flora en fauna, dwingende redenen van groot openbaar 
belang of volksgezondheid of openbare veiligheid, een ontheffing aangevraagd worden. 
 
Vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn 
Voor vogels dienen in het geval van ruimtelijke ontwikkeling mitigerende maatregelen opgesteld te 
worden die ervoor zorgen dat de functionaliteit van de nesten en rustplaatsen gegarandeerd wordt. 
Tevens kunnen werkzaamheden, onder voorwaarden, worden uitgevoerd volgens een goedgekeurde 
gedragscode. Wanneer dit niet mogelijk is kan, indien de volgende belangen aan de orde zijn: 
bescherming van flora en fauna, veiligheid van het luchtverkeer of volksgezondheid of openbare 
veiligheid, een ontheffing aangevraagd worden. 
 
Nationaal beschermde dier- en plantensoorten 
Deze soorten betreffen in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, 
libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij de Wet natuurbescherming. 
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Vrijstelling 
Middels een vrijstellingsregeling kan in het kader van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling vrijstelling 
verleend worden voor nationaal beschermde dier- en plantensoorten. Derhalve hoeft voor deze 
soorten geen ontheffing te worden aangevraagd. Voor deze soorten blijft wel de algemene zorgplicht 
van kracht. Per provincie wordt een vrijstellingslijst opgesteld. Elke provincie kan ervoor kiezen om 
verschillende soorten vrij te stellen. Per project zal gekeken moeten worden welke dier- en 
plantensoorten in de betreffende provincie zijn vrijgesteld. Voor soorten die niet zijn vrijgesteld dient 
gewerkt te worden volgens een goedgekeurde gedragscode, of dient bij de aantasting van 
exemplaren nesten, voortplantings- of rustplaatsen van deze soort bij activiteiten die de 
verbodsbepalingen overtreden, een ontheffing op de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd. 
 

Verboden handelingen  
 
Naast de zorgplicht zijn een aantal verboden handelingen opgenomen. Deze worden hieronder 
weergegeven. 
 
Artikel 3.1 Vogelrichtlijn 

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als 
bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen. 

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste 
lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. 

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te 
hebben. 

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 

invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 
 
Artikel 3.5 Habitatrichtlijn 

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij 
de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun 
natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen. 

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren. 
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te 

vernielen of te rapen. 
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste 

lid te beschadigen of te vernielen. 
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn 

of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken 
en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

 
Artikel 3.10 Nationaal beschermde dier- en plantensoorten 

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  
a. in het in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen 

en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk 
te doden of te vangen;  

b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a 
opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of  

c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, 
te ontwortelen of te vernielen.  

2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op 
de verboden, bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, 
genoemd in het vijfde lid, onderdeel b, de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook 
verband kan houden met handelingen:  

a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder 
begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;  

b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, 
schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;  
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c. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze 
dieren ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in 
verband met de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;  

d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;  
e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;  
f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, 

waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of 
bermen, of in het kader van natuurbeheer;  

g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten 
van een bepaald gebied, of  

h. in het algemeen belang.  
3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de 

bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of 
daarbij behorende erven of roerende zaken bevinden.  

 
Gedragscode 
Voor zowel Europees als nationaal beschermde soorten geldt dat werkzaamheden uitgevoerd kunnen 
worden volgens een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode. De betreffende gedragscode 
moet voor de werkzaamheden en soort(groep) geschreven en beschikbaar zijn. Dit geldt indien de 
werkzaamheden plaatsvinden in het kader van: 

- een bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of –bermen, of in het kader van 
natuurbeheer; 

- een bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of de bosbouw; 
- een bestendig gebruik, of 
- een ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 

Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd onder een gedragscode, mits de functionaliteit van de 
nesten, voortplantings- of rustplaatsen van de soorten behouden blijft. 
 
Positieve afwijzing 
Als er maatregelen genomen worden om de functionaliteit van de nesten, voortplantings- of 
rustplaatsen van zowel Europees als nationaal beschermde soorten garanderen, is een ontheffing op 
de Wet natuurbescherming niet noodzakelijk. Om er echter zeker van te zijn of de opgestelde 
mitigerende maatregelen voldoende zijn, kan op basis van deze maatregelen een ontheffing bij de 
betreffende provincie worden aangevraagd. Indien de provincie akkoord gaat met de mitigerende 
maatregelen en de functionaliteit van de nesten, voortplantings- of rustplaatsen van de soorten 
hiermee behouden blijft, wordt de ontheffingsaanvraag positief afgewezen en mogen de 
werkzaamheden zonder ontheffing worden uitgevoerd. 
 

Zorgplicht 
 
De zorgplicht valt onder zowel de soortenbescherming (dier- en plantensoorten) als  
gebiedsbescherming. Onderstaand worden de maatregelen met betrekking tot zorgvuldig handelen 
weergegeven, zoals opgenomen artikel 1.11 en artikel 3.31, lid 3, van de Wet natuurbescherming.  
 
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming 

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura-2000 gebieden, bijzondere nationale 
natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs 
kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 
veroorzaakt voor een Natura-2000 gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het 
wild levende dieren en planten: 

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke 

maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of  
c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt 

of ongedaan maakt. 
3. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het bij of 

krachtens deze wet of de Visserijwet 1963 bepaalde. 
 



Actualisatie wet Natuurbescherming Marktstraat 116 Ridderkerk 
Projectcode: 20171233   Bijlage 

Artikel 3.31, lid 3, van de Wet natuurbescherming 
      3.    Van zorgvuldig handelen is in elk geval sprake, indien is voldaan aan de volgende 

  voorwaarden: 
a. er worden slechts handelingen verricht waarvan geen wezenlijke invloed uitgaat op de 

soorten, bedoeld in het tweede lid, en  
b. ingeval handelingen worden verricht die invloed hebben op dieren wordt voorafgaand 

en tijdens de handelingen in redelijkheid alles verricht of gelaten om te voorkomen of 
zoveel mogelijk te beperken dat:  

i. dieren als bedoeld in artikel 3.1, 3.5, eerste lid, of 3.10, eerste lid, worden 
gedood;  

ii. nesten van vogels worden vernield, beschadigd of weggenomen, rustplaatsen 
van vogels worden vernield of beschadigd, dan wel voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van de in artikel 3.5, eerste lid, of artikel 3.10, eerste lid, bedoelde 
dieren worden beschadigd of vernield, en  

iii. eieren van dieren als bedoeld in artikel 3.1, 3.5, eerste lid, of 3.10, eerste lid, 
worden vernield, of  

c. ingeval handelingen worden verricht die invloed hebben op planten van soorten als 
bedoeld in artikel 3.5, vijfde lid, of 3.10, eerste lid, wordt voorafgaand aan en tijdens de 
handelingen in redelijkheid alles verricht of gelaten om te voorkomen dat deze planten 
worden geplukt, afgesneden, ontworteld of vernield.  

 

Gebiedsbescherming 
 
Onder de gebiedsbescherming vallen de Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk Nederland, 
Beschermde Natuurmonumenten, gebieden ter uitvoering van verdragen en andere internationale 
verplichtingen (zoals wetlands) en houtopstanden. 
 

Natura2000 
 
Natura 2000-gebieden zijn gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Europese Habitat- en 
Vogelrichtlijn. Voor elk Natura 2000-gebied wordt door de betreffende provincie een beheerplan 
opgesteld, waarin de nodige instandhoudingsmaatregelen zijn opgenomen.  
 
Artikel 2.7, lid 2, van de Wet natuurbescherming stelt over Natura 2000-gebieden het volgende: 
‘Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten projecten te realiseren of andere 
handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied 
de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren 
of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is 
aangewezen.’ 
 
De toetsing betreft het vaststellen of het projectgebied in of in de omgeving van een beschermd 
natuurgebied gelegen is en of er sprake is van een negatief effect op de beschermde natuurwaarden. 
Als dit niet het geval is dan is verder onderzoek niet nodig. Indien er wel sprake is van een effect op 
beschermde natuurwaarden is een aanvullende toetsing noodzakelijk, waarbij wordt vastgesteld in 
hoeverre er sprake is van een negatief effect. 
 

Natuurnetwerk Nederland 
 
Het beschermingsregime voor gebieden die vallen onder het NNN vloeit voort uit het Natuurbeleidsplan 
uit 1991 en de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Het is in de Nota Ruimte op nationaal niveau en 
vervolgens door de provincies op provinciaal niveau nader uitgewerkt. Bescherming van deze gebieden 
is op planologische basis en er wordt van uitgegaan van het "Nee, tenzij‟-regime en 
compensatiebeginsel. Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op behoud en ontwikkeling van de 
wezenlijke kenmerken en waarden. Daarom geldt in het NNN het "nee, tenzij‟- regime. Indien een 
voorgenomen ingreep de "nee, tenzij‟-afweging met positief gevolg doorloopt kan de ingreep 
plaatsvinden, mits de eventuele nadelige gevolgen worden gemitigeerd en resterende schade wordt 
gecompenseerd. Indien een voorgenomen ingreep niet voldoet aan de voorwaarden uit het "nee, tenzij‟-
regime dan kan de ingreep niet plaatsvinden. 
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Houtopstanden 
 
Onder de Wet natuurbescherming (houtopstanden) vallen: 

- alleen bossen die buiten de ‘bebouwde kom Boswet’ liggen; 
- alle beplantingen van bomen die groter zijn dan 10 are; 
- bomen in een rijbeplanting, als de rij uit meer dan 20 bomen bestaat. 

 
De gemeente stelt de grenzen van de ‘bebouwde kom Boswet’ bij besluit vast. Deze grenzen kunnen 
afwijken van de ‘bebouwde kom Verkeerswet’. Het besluit wordt door de provincie goedgekeurd. 
 
Wanneer voor het uitvoeren van werkzaamheden houtopstanden zoals hierboven beschreven gekapt 
moeten worden geldt een meldings- en herplantplicht. De kapmelding is geen kapvergunning. In 
sommige gemeenten is een kapvergunning vereist, die door de gemeente wordt afgegeven. Voordat 
gekapt wordt, is het raadzaam bij de gemeente na te vragen of een vergunning vereist is. Als dat zo is, 
moet die apart worden aangevraagd. Gemeenten leggen in de bomenverordening vast welke bomen 
zonder vergunning mogen worden gekapt en voor welke bomen een meldings- of vergunningsplicht 
geldt. Binnen drie jaar nadat een bos is gekapt, moet het worden herplant. Deze termijn van drie jaar 
geldt ook als het bos door een calamiteit (brand, storm, ziekten of plagen) verloren gaat. Na drie jaar 
moet er een geslaagde herbebossing zijn uitgevoerd. Een herbeplanting die niet goed is aangeslagen 
moet, binnen 3 jaar na kap, worden ingeboet. 
 
In de Wet natuurbescherming zijn verboden handelingen ten aanzien van houtopstanden opgenomen 
in artikel 4.2. Deze worden hieronder weergegeven. 
 
Artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming 

1. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met 
uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding 
daarvan bij gedeputeerde staten. 

2. Provinciale staten kunnen bij verordening regels stellen over de melding, bedoeld in het eerste 
lid. Deze regels kunnen in elk geval betrekking hebben op: 

a. de gegevens die bij de melding worden verstrekt; 
b. de termijn waarbinnen de melding wordt gedaan, en 
c. de wijze waarop de melding wordt gedaan. 

 
3. Gedeputeerde staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens voor ten hoogste vijf jaar 

verbieden ter bescherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden. 
 
De meldings- en herplantplicht is niet van toepassing: 

- indien houtopstanden worden geveld ter uitvoering van instandhoudingsmaatregelen of ten 
behoeve van Natura 2000-gebieden; 

- voor het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in en 
aantoonbaar wordt gerealiseerd overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde 
gedragscode. 

 
In uitzonderingsgevallen kan een kapverbod worden opgelegd als het natuur- en landschapsschoon 
ernstig geschaad dreigt te worden door de voorgenomen kap. In de praktijk gebeurt dit nagenoeg 
nooit. Er moet sprake zijn van opstanden of lanen van een uitzonderlijke natuurwaarde of 
landschappelijke waarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rho adviseurs voor leefruimte 059700.20180487 
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1. INLEIDING 
 
VanderHelm Milieubeheer B.V. te Berkel en Rodenrijs heeft van ABB Ontwikkeling B.V. opdracht gekregen 
voor het uitvoeren van een soortgericht onderzoek naar vleermuizen ter plaatse van een voormalig 
spiritueel centrum aan de Markstraat 116 te Ridderkerk.   
  
1.1 AANLEIDING 
 
De aanleiding tot het uitvoeren van een soortgericht onderzoek naar vleermuizen zijn de voorgenomen 
werkzaamheden binnen het projectgebied en de Wet natuurbescherming. De werkzaamheden in het 
projectgebied bestaan uit het slopen van het gebouw. Het naastgelegen groen wordt mogelijk gerooid, hier is 
echter nog geen duidelijkheid over. Bij de uitvoering van het onderzoek is de groenstrook daarom ook 
meegenomen. Uit een eerder (door VanderHelm Milieubeheer B.V.) uitgevoerde Ecologische QuickScan 
(VanderHelm Milieubeheer B.V. kenmerk ABRI160538, d.d. 27-07-2016) blijkt dat in onderhavig 
projectgebied mogelijk voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van beschermde vleermuizen aanwezig zijn. 
Door de werkzaamheden kunnen eventueel aanwezige voortplantingsplaatsen en/of rustplaatsen van 
(beschermde) soorten worden beschadigd of vernield, wat een overtreding van de Wet natuurbescherming 
betreft. Om te bepalen of er sprake is van overtreding van de Wet natuurbescherming, zal in eerste aanleg 
bepaald worden of er verblijfplaatsen van vleermuizen in het projectgebied aanwezig zijn.  
 
1.2 DOELSTELLING 
 

Doel van dit soortgericht onderzoek is het uitsluiten dan wel aantonen van de aanwezigheid van zomer-, winter-
, kraam- en paarverblijfplaatsen van vleermuizen. Vervolgens is bepaald welke vervolgstappen in het kader 
van de Wet natuurbescherming noodzakelijk zijn.  
 
1.3 DESKUNDIGHEID 
 
De ingezette ecologen voldoen aan ten minste één van de door het Ministerie van Economische Zaken, 
zie box 1, genoemde voorwaarden en zijn daarmee gekwalificeerd als deskundige.  
 
Box 1: Deskundigheid (Bron: Ministerie van Economische Zaken) 

 

Het Ministerie van Economische Zaken verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien 
waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van 
soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dienen te zijn opgedaan doordat de deskundige: 

▪ op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of 

▪ op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Wet Natuurbescherming, soortenherkenning en 
zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of 

▪ als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk 
Groene Bureaus; en/of 

▪ zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de 
daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals de Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, 
Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, 
FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en 
Landelijk gebied); en/of 

▪ zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of soortenbescherming. 

 
1.4 KWALITEITSBORGING 
 
VanderHelm Milieubeheer B.V. is lid van het ‘Netwerk Groene Bureaus (NGB) - Brancheorganisatie voor 
kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging’. De werkzaamheden die door VanderHelm Milieubeheer 
B.V. worden uitgevoerd, zijn gebaseerd op het door de NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, 
aangevuld in februari 2010). VanderHelm Milieubeheer B.V. is VCA** (versie 2008/05) gecertificeerd.  
 
Onderhavig project is uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van VanderHelm 
Milieubeheer B.V. Dit kwaliteitssysteem is gecertificeerd conform de norm ISO 9001:2008. 
 
1.5 VERANTWOORDING 
 
VanderHelm Milieubeheer B.V. is een onafhankelijk adviesbureau en verklaart hierbij geen financiële of 
juridische belangen te hebben bij de uitkomst van het gevoerde onderzoek. 
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2. PROJECTGEBIED 
 
2.1 HUIDIGE SITUATIE 
 
Het projectgebied is gelegen aan de Markstraat 116 te Ridderkerk. Het projectgebied bestaat uit een 
voormalig spiritueel centrum met omliggende groenstrook. Momenteel is Stichting De Heksenketel in dit 
gebouw gevestigd. De omgeving van het projectgebied bestaat uit woonhuizen met tuinen en openbaar 
groen.  
 
De begrenzing van het projectgebied wordt weergegeven in afbeelding 1 en voor de regionale ligging wordt 
verwezen naar bijlage 1.  
 
Tabel 1: Gegevens projectgebied 

Projectgebied: Markstraat 116  

Straat: Markstraat 

Plaats: Ridderkerk 

Gemeente: Ridderkerk 

Provincie: Zuid-Holland 

Kilometerhok (Rijksdriehoekscoördinaten): X:  99, Y: 434 

  

 
Afbeelding 1: Begrenzing  projectgebied met een rode lijn (Bron: Googlemaps) 

 
2.2 TOEKOMSTIGE SITUATIE EN WERKZAAMHEDEN 
 
In de toekomst worden in het projectgebied 12 nieuwbouw woningen gerealiseerd. Hiervoor wordt het 
gebouw gesloopt en het omliggende groen mogelijk gerooid. De werkzaamheden zullen naar verwachting 
in 2019 van start gaan. 
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2.3 RESULTATEN EERDER UITGEVOERD ECOLOGISCH ONDERZOEK 
 
Op basis van de eerder uitgevoerde Ecologische QuickScan (VanderHelm Milieubeheer B.V. kenmerk 
ABRI160538, d.d. 27-07-2016) en de actualisatie hiervan in verband met de komst van de Wet 
Natuurbescherming (VanderHelm Milieubeheer B.V. kenmerk, 20171233, d.d. 22-3-2018, is geconcludeerd 
dat de volgende juridisch zwaarder beschermde soorten worden verwacht in het projectgebied: 
 

 Europees beschermd:  gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger  

 categorie 5:   ekster en zwarte kraai  

 algemene broedvogels 
 
Voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van vleermuizen zijn beschermd middels artikel 3.5 van de Wet 
natuurbescherming. Het opzettelijk beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen, 
het opzettelijk doden of storen van exemplaren van vleermuizen betreffen overtredingen van de 
verbodsbepalingen zoals genoemd in artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming.  
 
De gebouwen in het projectgebied zijn geschikt voor  vleermuizen vanwege de aanwezige open 
stootvoegen welke toegang geven tot de spouw. Daarnaast zijn er op diverse plaatsen kieren en gaten 
aanwezig bij de dakranden en muren die mogelijk ruimte kunnen geven tot het gebouw en zo als 
verblijfplaats door vleermuizen kunnen worden gebruikt. De gebouwen zijn geschikt als zomer-, kraam-, 
paar- en/of individuele winterverblijfplaats voor gewone dwergvleermuis. Voor de laatvlieger zijn de open 
stootvoegen en spouw enkel geschikt als zomerverblijfplaats en/of individuele winterverblijfplaats. 
Daarnaast is een schoorsteen op het dak van het gebouw geschikt gebleken voor vleermuizen. Hier is een 
mogelijke invliegopening aangetroffen. De ruige dwergvleermuis kan de open stootvoegen en spouw 
gebruiken als paar-, zomer- en winterverblijfplaats. In onderstaande tabel is dit weergegeven. 
 
Daarnaast is met de QuickScan het omliggende groen geïnspecteerd op geschikte verblijfplaatsen voor 
vleermuizen. Deze zijn tijdens dit locatiebezoek niet direct waargenomen, echter de mogelijkheid bestaat 
wel dat er in de bomen mogelijkheden aanwezig zijn in de vorm van holtes en los hangende stukken 
boomschors, welke gebruikt kunnen worden als zomer- en/of paarverblijfplaats door vleermuizen zoals de 
ruige- en gewone dwergvleermuis. 
 
Tabel 2: verwachte beschermde elementen per vleermuissoort 

Soort Zomer-
verblijfplaats 

Kraam-
verblijfplaats 

Paar-verblijfplaats 
en individuele 
winterverblijfplaats 

Massa 
winter-
verblijfplaats 

Vliegroute 
(essentieel) 

Foerageergebied 
(essentieel) 

Ruige 
dwergvleermuis 

Ja Nee Ja Nee Nee Nee 

Gewone 
dwergvleermuis 

Ja Ja Ja Nee Nee Nee 

Laatvlieger Ja Nee Nee Nee Nee Nee 

 
Uit de QuickScan blijkt dat het projectgebied voor vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten uit 
categorie 5 geschikt biotoop biedt, aangezien er geschikte bomen en struiken aanwezig zijn om in te 
broeden. Jaarrond beschermde nesten zijn nesten van vogels die hier jaarrond gebruik van maken of 
jaarlijks terugkeren naar hetzelfde nest. Deze nesten zijn jaarrond beschermd, middels artikel 3.1 van de 
Wet natuurbescherming, dus ook als het nest niet in gebruik is om te broeden. Ten tijde van het onderzoek 
zijn geen nesten van soorten als ekster en zwarte kraai aangetroffen, echter kunnen deze soorten ook niet 
worden uitgesloten.  Daarnaast is tijdens het onderzoek geconcludeerd dat er in de directe omgeving voor 
de ekster en de zwarte kraai voldoende alternatieven aanwezig zijn om te broeden. Voor jaarrond 
beschermde nesten uit categorie 5 geldt dat als er in de omgeving voldoende alternatief aanwezig is, de 
nesten een gelijke beschermingsstatus hebben als niet jaarrond beschermde nesten. In dit geval is voor 
alle aanwezige en te verwachten soorten voldoende alternatief in de omgeving en geldt de bescherming 
alleen wanneer een broedgeval aanwezig is. 
 
Verder zijn in het gebouw openingen, kieren en spleten aanwezig die voor soorten als spreeuw en 
boomkruiper geschikt zijn om in te broeden. Ook voor de spreeuw en de boomkruiper zijn in de directe 
omgeving voldoende plekken aanwezig om te broeden. 
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3. METHODE 
 
Het onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen is gebaseerd op de ethische code van het Netwerk 
Groene Bureaus - Branchevereniging voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging (juni 2008 en 
februari 2010) uitgevoerd conform het vleermuisprotocol 2017. Het vleermuisprotocol 2013 is door een 
team vleermuisspecialisten uit het vleermuisvakberaad vanuit het Netwerk Groene Bureaus, 
Zoogdiervereniging en RVO geactualiseerd, hiermee is beargumenteerd afgeweken van het formeel 
vastgestelde vleermuisprotocol 2013.  
 
3.1 VLEERMUIZEN 
 
Algemeen  
De bezoeken zijn met behulp van een batdetector (Pettersson D240X)  en zaklampen uitgevoerd, zodat 
zowel zicht- en geluidswaarnemingen gedaan konden worden. Daarnaast is gebruik gemaakt van de 
opnamefunctie op de batdetector (met behulp van Edirol opname apparatuur) om waarnemingen terug te 
luisteren en te analyseren met behulp van het programma BatSound. Alle bezoeken zijn in verband met de 
veiligheid en grootte van het projectgebied uitgevoerd met een team van twee personen. De inventarisaties 
zijn uitgevoerd bij goede weersomstandigheden (droog, windkracht < 4 Bft en temperatuur hoger dan 7ºC). 
 
Het onderzoek naar voortplantings- en rustplaatsen van vleermuizen is gebaseerd op de ethische code van 
het Netwerk Groene Bureaus - Branchevereniging voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging (juni 
2008 en februari 2010) en is uitgevoerd conform het vleermuisprotocol 2017.  
 
Ten behoeve van het vaststellen dan wel uitsluiten van zomer-, kraam-, paar-, en/of individuele 
winterverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger is de volgende 
werkwijze gehanteerd.  
 
Zomerverblijfplaatsen en kraamverblijfplaatsen 
In de periode van 15 mei 2018 tot en met 15 juli  2018 zijn drie veldbezoeken uitgevoerd ten behoeve van 
het vaststellen dan wel uitsluiten van zomerverblijf- en/of kraamverblijfplaatsen van de gewone 
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. Hierbij zijn tussen het eerste en het laatste bezoek 
minimaal 30 dagen gelegen. Twee bezoeken zijn uitgevoerd in de avond om uitvliegende vleermuizen vast 
te stellen en om conform het protocol te werken voor de laatvlieger. Dit avondbezoek is door twee personen 
uitgevoerd waarbij steeds één persoon de focus op de noord- en oostkant en de schoorsteen heeft gelegd.   
Een tweede persoon heeft de west en zuidkant in de gaten gehouden, met daarbij de bomen in de 
groenstrook. Daarop volgend is een ochtendronde gelopen om zwermende en/of invliegende vleermuizen 
rond het gebouw vast te stellen. Een uitvliegende-, invliegende-, of zwermende vleermuis wijst op de 
aanwezigheid van een voortplantings- of rustplaats in het gebouw.  
 
Paarverblijfplaatsen 
Ten behoeve van het vaststellen van de aanwezigheid van paarverblijfplaatsen zijn vanaf 15 augustus 2017 
tot 1 oktober 2017 drie bezoeken in de avond/nacht uitgevoerd. Hierbij is gelet op baltsende vleermuizen. 
Een paarverblijfplaats kan op twee manieren worden vastgesteld. Indien de baltsende vleermuis de 
paarverblijfplaats daadwerkelijk invliegt kan de locatie van de paarverblijfplaats worden vastgesteld. Indien 
deze niet kon worden vastgesteld is aangenomen dat de paarverblijfplaats zich in het baltsterritorium 
bevindt. Aan de hand van een baltsende vleermuis kan het baltsterritorium worden vastgesteld, waarin zich 
de paarverblijfplaats bevindt.  
 
Winterverblijfplaatsen  
 
(Individuele) winterverblijfplaatsen 
Bij huidig onderzoek wordt uitgegaan van een mogelijke aanwezigheid van individuele 
winterverblijfplaatsen indien zomer-, kraam- en of paarverblijfplaatsen zijn aangetroffen in het 
projectgebied. De individuen die gebruik maken van de paarverblijfplaats overwinteren bij een strenge 
winter waarschijnlijk in een massawinterverblijfplaats.  
 
Massawinterverblijfplaatsen dwergvleermuizen  
Het eerste bezoek is uitgevoerd op 23 augustus 2017. Het tweede bezoek ten behoeve van het vaststellen 
van de aanwezigheid van massawinterverblijfplaatsen van dwergvleermuizen is tegelijk met het bezoek ten 
behoeve van het vaststellen van de aanwezigheid van paarverblijfplaatsen op 5 september 2017 
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uitgevoerd. Ten tijde van deze bezoeken in augustus is rond middernacht bekeken of zwermende 
dwergvleermuizen aanwezig zijn. Dwergvleermuizen die in augustus rond middernacht om een gebouw 
zwermen wijzen op de aanwezigheid van een massawinterverblijfplaats.  
 
3.2 OVERZICHT BEZOEKEN EN WEERGEGEVENS 
 
In tabel 2 is een overzicht opgenomen van de in totaal zes uitgevoerde veldbezoeken. In tabel 3 zijn de 
weersomstandigheden op de dag van uitvoering weergegeven. 
 
Tabel 2: Uitgevoerd veldbezoek 

Datum Activiteit Soortgroep Tijdstip (begin - einde) Uitvoerende(n) 

23-08-2017 Middernachtbezoek vleermuizen 00:00 – 02:00 A.W.M. Loeve & E. v.d. Ploeg 

05-09-2017 Middernachtbezoek vleermuizen 00:00 – 02:00 A.W. M. Loeve & J. van Bussel 
12-09-2017 Avondnachtbezoek vleermuizen 00:00 – 02:00 F.V. van der Lans & A. Kolders 
14-5-2018 Avondnachtbezoek vleermuizen 21:26- 23:26 A.W.M. Loeve & N. Alderliesten 
16-05-2018  Ochtendbezoek vleermuizen 3:45- 5:45 J. van Bussel & E. van Doorn 

20-06-2018 Avondnachtbezoek vleermuizen 22:04- 0:04 J. van Bussel & H. de Graaf 

 
Tabel 3: Weersomstandigheden* 

Datum 

Temperatuur  

(°C) Overheersende 

windrichting –kracht (Bft) 
Bewolking 

Neerslag 

(mm) 
Min. Max. 

23-08-2017 12.2 23.9 O 2 Vrijwel geheel bewolkt 0 

05-09-2017 17.0 22.2 ZW 3 Geheel bewolkt 1.5** 

12-09-2017 13.0 17.6 WZW 4 *** Half bewolkt 1.2** 

14-5-2018 10,4 21,9 NNW 3 Helder 0 

16-05-2018  9,1 19,6 N 3 Licht bewolkt 0 

20-06-2018 15,1 24,2 WZW 3 Licht bewolkt 0 

* Weersomstandigheden dichtstbijzijnde weerstation (Rotterdam).  
** Op het moment van het veldbezoek was het droog 

*** Op het moment van het veldbezoek vast de windkracht < 4 Bft  
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4. ONDERZOEKSRESULTATEN EN INTERPRETATIE 
 
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste resultaten nader toegelicht, waarbij is aangegeven waar eventuele 
voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van vleermuizen in het projectgebied aanwezig zijn. Voor de 
achterliggende waarnemingen per bezoek wordt verwezen naar bijlage 4.  
 
4.1 VLEERMUIZEN  
 
Binnen het projectgebied zijn tijdens de uitgevoerde veldbezoeken geen voortplantings- en/of rustplaatsen 
van vleermuizen aangetroffen. Mogelijke essentiële vliegroutes en of essentieel foerageergebied zijn 
tevens niet aangetroffen in het projectgebied. Het groen rond het te slopen gebouw (met name aan de 
westzijde) wordt wel gebruikt als niet-essentieel foerageergebied. Deze groenstrook is als niet-essentieel 
foerageergebied beoordeeld aangezien er voldoende alternatieve foerageermogelijkheden in de 
aanwezige groenstroken in de omliggende omgeving aanwezig zijn.  
 
4.1.1 ZOMER- EN KRAAMVERBLIJFPLAATSEN  
 
Tijdens de veldbezoeken ten behoeve van het vaststellen of uitsluiten van zomer- en/ of 
kraamverblijfplaatsen zijn zowel ter plaatse van het gebouw als in de bomen om het gebouw heen geen 
zwermende, invliegende of uitvliegende vleermuizen waargenomen. Tijdens het avondbezoek op 14 mei 
zijn een 2-3 gewone dwergvleermuizen waargenomen, welke foerageerden aan de westkant van het 
projectgebouw. Hierbij werd veelvuldig boven de boomtoppen gefoerageerd. Tijdens het daarop volgende 
ochtendbezoek op 16 mei 2018 is een enkel individu waargenomen, welke actief foerageerde langs de 
westkant van het gebouw, daarna kortstondig twee individuen. Beide individuen zijn niet ingevlogen bij het 
gebouw of omliggende groen. Deze individuen hebben ten tijde van de bezoeken het projectgebied 
verlaten. Derhalve wordt geconcludeerd dat er geen zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis, 
ruige dwergvleermuis of laatvlieger binnen het projectgebied aanwezig zijn. Op basis van de afwezigheid 
van meerdere dieren kan de aanwezigheid van een kraamverblijfplaats eveneens worden uitgesloten. 
 
4.1.2 PAARVERBLIJFPLAATSEN 
 
Tijdens de veldbezoeken ten behoeve van het vaststellen of uitsluiten van paarverblijven op 23 augustus, 
5 september 2017 en 12 september 2017 zijn geen baltsende dieren waargenomen die binding hebben 
met het te slopen gebouw. Er is eenmalig een passerende Ruige Dwergvleermuis waargenomen die een 
kort sociaal roepje liet horen, maar deze vertoonde geen binding met het gebouw. Eveneens zijn vanuit de 
bomen in het omliggende groen geen sociale geluiden van vleermuizen waargenomen, welke zouden 
kunnen duiden op een mogelijke paarverblijfplaats. Derhalve is geconcludeerd dat er geen 
paarverblijfplaatsen van gewone- en ruige dwergvleermuis binnen het projectgebied aanwezig zijn.  
 
4.1.3 WINTERVERBLIJFPLAATSEN 
 
(Individuele) winterverblijfplaatsen 
Vooralsnog is er geen betrouwbare methode beschikbaar om individuele winterverblijfplaatsen vast te 
stellen in spouwmuren, onder het dak of aanwezige boomholtes. Zekerheidshalve is aangenomen dat 
wanneer zomer-, kraam en of paarverblijfplaats zijn aangetroffen, dat deze dan ook als winterverblijfplaats 
gebruikt kunnen worden, zolang de temperatuur niet te laag wordt (vorst) (Bij12, 2017). Wanneer sprake is 
van vorst is het aannemelijk dat gewone dwergvleermuizen naar een massa winterverblijfplaats trekken. 
Met het onderzoek zijn geen zomer-, kraam- of paarverblijven aangetroffen. Om deze rede is een 
individueel winterverblijf eveneens uitgesloten. 
 
Massawinterverblijfplaats 
De aanwezigheid van massa-winterverblijven is uitgesloten. Tijdens de veldbezoeken rond middernacht in 
september en augustus ten behoeve van het vaststellen of uitsluiten van massa-winterverblijfplaatsen zijn 
geen zwermende, invliegende of uitvliegende vleermuizen waargenomen. Derhalve kan worden 
geconcludeerd dat er geen massa-winterverblijfplaatsen van vleermuizen in het projectgebied aanwezig 
zijn. 
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4.1.4 VLIEGROUTES EN FOERAGEERGEBIED 
 
Vliegroutes 
De bomen of het gebouw worden niet gebruikt als (onderdeel van een) vliegroute door vleermuizen. Er zijn 
geen vleermuizen waargenomen die zich specifiek langs deze structuren verplaatsen. 
 
Foerageergebied 
Vooral het groen (bomen, struiken, gazon) ten westen van het te slopen gebouw wordt door gewone 
dwergvleermuizen als foerageergebied gebruikt. 1 van de foeragerende gewone dwergvleermuizen liet ten 
tijde van het bezoek van 20 juni 2018 een korte sociale roep horen. Dit foerageergebied is niet als 
essentieel beoordeeld aangezien er voldoende vergelijkbare foerageermogelijkheden in de nabije 
omgeving van het projectgebied aanwezig zijn. Een voorbeeld hiervan is de aangelegen Rijnsingel welke 
evengoed geschikt foerageergebied biedt. 
 
4.1.5 OVERIGE WAARNEMINGEN 
 
Tijdens het onderzoek naar paarverblijfplaatsen zijn in de directe omgeving van het te slopen gebouw een 
paarverblijfplaats van een ruige dwergvleermuis en twee baltsterritoria van de gewone dwergvleermuis 
vastgesteld. De paarverblijfplaats van een ruige dwergvleermuis bevindt zich in het een 
appartementencomplex aan de De la Reijstraat, op circa 175 ten noorden van het projectgebied. Daarnaast 
was er ten tijde van het veldbezoek op 23 augustus een baltsende gewone dwergvleermuis aanwezig in 
de Spuistraat, op circa 130 meter ten zuiden van het projectgebied. Tijdens het veldbezoek van 5 
september 2017 is een baltsende gewone dwergvleermuis op circa 60 meter ten noorden van het 
projectgebied waargenomen. Dit was rondom het open veld en de Huisartsenpraktijk Bolnes. Deze hiervoor 
genoemde baltsende dieren hebben allen geen binding met het projectgebied. Daarnaast zijn er diverse 
overvliegende gewone dwergvleermuizen waargenomen, die zich verplaatsen van verblijfplaatsen in de 
omgeving, naar foerageergebied, maar geen binding vertoonde met het projectgebied of specifieke 
structuren in het projectgebied. 
 
In het voorjaar  zijn enkele overvliegende laatvliegers waargenomen. De desbetreffende laatvliegers vlogen 
zeer hoog over en vormen daarom geen indicatie tot een rust- of verblijfplaats in of in het projectgebied of 
de directe omgeving daarvan. Daarnaast is tijdens de bezoeken in het projectgebied een aantal keer een 
passerende watervleermuis waargenomen. Deze passerende individuen hebben echter geen specifieke 
binding met het projectgebied (de woningen en/of bomen). Het gebouw of de aanwezige bomen vormen 
dan ook geen essentiële elementen die als vliegroute kunnen worden aangemerkt. Een verklaring voor een 
passerende watervleermuis is de nabij gelegen watergang, welke een lijnvormige structuur vormt. Hier 
maken watervleermuizen wellicht gebruik van bij het migreren tussen verblijf/rustplaats en foerageergebied. 
Een individu dat door het projectgebied voorbij vliegt is dan zeer waarschijnlijk afkomstig vanaf de nabij 
gelegen watergang.  
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5. TOETSING AAN WETGEVING 
 
In dit hoofdstuk is beschreven wat de wettelijke consequenties zijn die voortvloeien uit de eventuele 
aanwezigheid van vleermuizen, zoals beschreven in hoofdstuk 4. Voor meer informatie over de juridische 
achtergronden wordt verwezen naar bijlage 2. De betreffende artikelen van de Wet natuurbescherming zijn 
opgenomen in box 2.  
 
Vleermuizen zijn zoogdieren die beschermd zijn vanuit de Europese habitatrichtlijn en opgenomen in de 
Wet natuurbescherming. De voortplantings- en/of rustplaatsen of de onderdelen van voortplantings- en/of 
rustplaatsen (functioneel leefgebied) van vleermuizen zijn jaarrond beschermd. Dit betekent dat de 
verblijfplaats, vliegroute of foerageergebied ook beschermd is gedurende periode in het jaar dat de 
vleermuis er geen gebruik van maakt.  
Het beschadigen of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van vleermuizen betreft een overtreding 
van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming (zie box 2). Daarnaast kunnen exemplaren van vleermuizen 
worden gestoord of gedood, wanneer deze in de verblijfplaats aanwezig zijn ten tijde van de 
werkzaamheden. Dit betreffen tevens overtredingen van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming. 
 
Met het slopen van het gebouw en het kappen van bomen in het projectgebied worden geen voortplantings- 
en/of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis of laatvlieger beschadigd, 
vernield en/of verstoord, aldaar geen vaste rust- en /of verblijfplaatsen binnen het projectgebied zijn 
aangetroffen. Daarnaast zijn mogelijke essentiële vliegroutes of foerageergebied uitgesloten. Met 
betrekking tot vleermuizen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming dan ook geen vervolgstappen 
noodzakelijk. 
 
Box 2: verbodsbepalingen artikel 3.1 en artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming  

 Artikel 3.1 
 Lid 1: Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de 

Vogelrichtlijn te doden of te vangen. 
 Lid 2: Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te 

beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. 
 Lid 3: Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben. 
 Lid 4: Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 
 Lid 5: Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van 

instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 
 

 Artikel 3.5 
 Lid 1: Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage 

II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te 
vangen. 

 Lid 2: Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren. 
 Lid 3: Het is verboden om eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen. 
 Lid 4: Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te 

vernielen.  
 Lid 5: Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage 1 bij het Verdrag 

van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te 
vernielen. 
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6. CONCLUSIES 
 
Ter plaatse van het voormalige spiritueel centrum aan de Markstraat 116 te Ridderkerk is een soortgericht 
onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd. Aanleiding betreft de sloop  van een voormalig spiritueel centrum en 
een mogelijk te verwijderen groenstrook ten behoeve van nieuwbouw. 
 
Het doel van het onderzoek is het uitsluiten dan wel aantonen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van 
gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger in het projectgebied. Vervolgens is bepaald of 
door de werkzaamheden sprake kan zijn van het overtreden van de Wet natuurbescherming en welke 
vervolgstappen mogelijk noodzakelijk zijn. 
 
6.1 CONCLUSIES 
 
Op basis van het soortgericht onderzoek is het volgende geconcludeerd. 
 

 
6.2 VERVOLGSTAPPEN 
 
Op basis van het soortgericht onderzoek is het volgende aanbevolen: 

 
 
 

 
 

 
  

Soort(groep) Conclusie 

Vleermuizen 

 Op basis van het uitgevoerde onderzoek is geconcludeerd dat zich binnen 
het projectgebied geen zomer-, kraam-, paar en/of winterverblijfplaatsen 
bevinden. Eveneens zijn essentiële vliegroutes en/ of essentieel 
foerageergebied uitgesloten. 

Vervolgstappen Uitvoering vervolgstappen Periode  

Zorgplicht  Voor de start van de werkzaamheden 
binnen het projectgebied  in het voorjaar of 
zomer de directe omgeving (‘invloedsfeer 
van de werkzaamheden’) te laten 
controleren op eventuele op aanwezige 
broedvogels. Indien broedende vogels 
aanwezig zijn, is het aan de deskundige 
om te bepalen of met de werkzaamheden 
kan worden aangevangen. 

 Verlichting van de omgeving dient te 
worden voorkomen omdat hier 
vleermuizen foerageren. 

 In het kader van de zorgplicht eventueel 
aanwezige licht beschermde dieren en niet 
beschermde dieren te laten vluchten of te 
verplaatsen bij de werkzaamheden. 

Betreffende maatregelen 
zijn van toepassing tijdens 
de uitvoering 
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BIJLAGE 2 WETTELIJKE EN BESTUURLIJKE KADERS NATUURBESCHERMING 
 
In Nederland wordt de bescherming van natuur geregeld met behulp van de Wet natuurbescherming. 
Onder de Wet natuurbescherming valt de bescherming van enerzijds in het wild levende dieren (fauna) en 
planten (flora) en anderzijds de gebiedsbescherming en de bescherming van houtopstanden. In dit 
hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de vigerende wet- en regelgeving inzake de Wet 
natuurbescherming. 
 
WET NATUURBESCHERMING (01-01-2017) 
 
De Wet natuurbescherming is een samenkomst van drie voormalige natuurwetten: De Flora- en faunawet, 
de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. Onder de Wet natuurbescherming valt nu de 
soortenbescherming en de gebiedsbescherming.  
 
SOORTENBESCHERMING (FLORA EN FAUNA) 
 
De Wet natuurbescherming beschermd kwetsbare en zeldzame flora en fauna. De wet geldt daar waar 
beschermde soorten voorkomen. De beschermde soorten zijn onderverdeeld in Europees- en nationaal 
beschermde dier- en plantensoorten. Afhankelijk van de beschermde status van een soort dient bij de 
aantasting van exemplaren of nesten, voortplantings- of rustplaatsen van deze soort, een ontheffing op de 
Wet natuurbescherming te worden aangevraagd. Belangrijk voor de toekenning hiervan is de status, maar 
ook of de duurzame instandhouding van de populatie wel of niet in het geding is. Indien geen 
verbodsbepalingen worden overtreden kan mogelijk worden volstaan met een mitigatieplan. 
 
Europees beschermde dier- en plantensoorten 
Deze soorten betreffen in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 
Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern, bijlage I bij het Verdrag van Bonn en vogels van soorten 
als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. 
 
Soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern, bijlage 
I bij het Verdrag van Bonn 
Voor deze soorten dienen in het geval van ruimtelijke ontwikkeling mitigerende maatregelen opgesteld te 
worden die ervoor zorgen dat de functionaliteit van de nesten, voortplantings- of rustplaatsen gegarandeerd 
wordt. Tevens kunnen werkzaamheden, onder voorwaarden, worden uitgevoerd volgens een 
goedgekeurde gedragscode. Wanneer dit niet mogelijk is kan, indien de volgende belangen aan de orde 
zijn: bescherming van flora en fauna, dwingende redenen van groot openbaar belang of volksgezondheid 
of openbare veiligheid, een ontheffing aangevraagd worden. 
 
Vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn 
Voor vogels dienen in het geval van ruimtelijke ontwikkeling mitigerende maatregelen opgesteld te worden 
die ervoor zorgen dat de functionaliteit van de nesten en rustplaatsen gegarandeerd wordt. Tevens kunnen 
werkzaamheden, onder voorwaarden, worden uitgevoerd volgens een goedgekeurde gedragscode. 
Wanneer dit niet mogelijk is kan, indien de volgende belangen aan de orde zijn: bescherming van flora en 
fauna, veiligheid van het luchtverkeer of volksgezondheid of openbare veiligheid, een ontheffing 
aangevraagd worden. 
 
Nationaal beschermde dier- en plantensoorten 
Deze soorten betreffen in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen 
en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij de Wet natuurbescherming. 
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Vrijstelling 
Middels een vrijstellingsregeling kan in het kader van ruimtelijke inrichting en ontwikkeling vrijstelling 
verleend worden voor nationaal beschermde dier- en plantensoorten. Derhalve hoeft voor deze soorten 
geen ontheffing te worden aangevraagd. Voor deze soorten blijft wel de algemene zorgplicht van kracht. 
Per provincie wordt een vrijstellingslijst opgesteld. Elke provincie kan ervoor kiezen om verschillende 
soorten vrij te stellen. Per project zal gekeken moeten worden welke dier- en plantensoorten in de 
betreffende provincie zijn vrijgesteld. Voor soorten die niet zijn vrijgesteld dient gewerkt te worden volgens 
een goedgekeurde gedragscode, of dient bij de aantasting van exemplaren nesten, voortplantings- of 
rustplaatsen van deze soort bij activiteiten die de verbodsbepalingen overtreden, een ontheffing op de Wet 
natuurbescherming te worden aangevraagd. 
 
VERBODEN HANDELINGEN  
 
Naast de zorgplicht zijn een aantal verboden handelingen opgenomen. Deze worden hieronder 
weergegeven. 
 
Artikel 3.1 Vogelrichtlijn 

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als 
bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen. 

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid 
te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. 

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te 
hebben. 

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 

invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 
 
Artikel 3.5 Habitatrichtlijn 

1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 
Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun 
natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen. 

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen. 
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen 

of te rapen. 
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid 

te beschadigen of te vernielen. 
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of 

bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en 
te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

 
Artikel 3.10 Nationaal beschermde dier- en plantensoorten 

1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:  
a. in het in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en 

kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te 
doden of te vangen;  

b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a 
opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of  

c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen.  

2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de 
verboden, bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd 
in het vijfde lid, onderdeel b, de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden 
met handelingen:  

a. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen 
het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;  

b. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, 
schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;  
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c. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren 
ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met 
de maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden;  

d. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;  
e. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;  
f. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, 

waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of 
in het kader van natuurbeheer;  

g. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van 
een bepaald gebied, of  

h. in het algemeen belang.  
3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de bosmuis, 

de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij 
behorende erven of roerende zaken bevinden.  

 
Gedragscode 
Voor zowel Europees als nationaal beschermde soorten geldt dat werkzaamheden uitgevoerd kunnen 
worden volgens een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode. De betreffende gedragscode moet 
voor de werkzaamheden en soort(groep) geschreven en beschikbaar zijn. Dit geldt indien de 
werkzaamheden plaatsvinden in het kader van: 

- een bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of –bermen, of in het kader van 
natuurbeheer; 

- een bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of de bosbouw; 
- een bestendig gebruik, of 
- een ruimtelijke inrichting of ontwikkeling. 

Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd onder een gedragscode, mits de functionaliteit van de nesten, 
voortplantings- of rustplaatsen van de soorten behouden blijft. 
 
Positieve afwijzing 
Als er maatregelen genomen worden om de functionaliteit van de nesten, voortplantings- of rustplaatsen 
van zowel Europees als nationaal beschermde soorten garanderen, is een ontheffing van de Flora- en 
faunawet niet noodzakelijk. Om er echter zeker van te zijn of de opgestelde mitigerende maatregelen 
voldoende zijn, kan op basis van deze maatregelen een ontheffing bij de betreffende provincie worden 
aangevraagd. Indien de provincie akkoord gaat met de mitigerende maatregelen en de functionaliteit van 
de nesten, voortplantings- of rustplaatsen van de soorten hiermee behouden blijft, wordt de 
ontheffingsaanvraag positief afgewezen en mogen de werkzaamheden zonder ontheffing worden 
uitgevoerd. 
 
ZORGPLICHT 
 
De zorgplicht valt onder zowel de soortenbescherming (dier- en plantensoorten) als  gebiedsbescherming. 
Onderstaand worden de maatregelen met betrekking tot zorgvuldig handelen weergegeven, zoals 
opgenomen artikel 1.11 en artikel 3.31, lid 3, van de Wet natuurbescherming.  
 
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming 

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura-2000 gebieden, bijzondere nationale 
natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan 
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor 
een Natura-2000 gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren 
en planten: 

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke 

maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of  
c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt. 
3. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het bij of 

krachtens deze wet of de Visserijwet 1963 bepaalde. 
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Artikel 3.31, lid 3, van de Wet natuurbescherming 
      3.    Van zorgvuldig handelen is in elk geval sprake, indien is voldaan aan de volgende 

  voorwaarden: 
a. er worden slechts handelingen verricht waarvan geen wezenlijke invloed uitgaat op de 

soorten, bedoeld in het tweede lid, en  
b. ingeval handelingen worden verricht die invloed hebben op dieren wordt voorafgaand en 

tijdens de handelingen in redelijkheid alles verricht of gelaten om te voorkomen of zoveel 
mogelijk te beperken dat:  

i. dieren als bedoeld in artikel 3.1, 3.5, eerste lid, of 3.10, eerste lid, worden gedood;  
ii. nesten van vogels worden vernield, beschadigd of weggenomen, rustplaatsen van 

vogels worden vernield of beschadigd, dan wel voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van de in artikel 3.5, eerste lid, of artikel 3.10, eerste lid, bedoelde 
dieren worden beschadigd of vernield, en  

iii. eieren van dieren als bedoeld in artikel 3.1, 3.5, eerste lid, of 3.10, eerste lid, 
worden vernield, of  

c. ingeval handelingen worden verricht die invloed hebben op planten van soorten als 
bedoeld in artikel 3.5, vijfde lid, of 3.10, eerste lid, wordt voorafgaand aan en tijdens de 
handelingen in redelijkheid alles verricht of gelaten om te voorkomen dat deze planten 
worden geplukt, afgesneden, ontworteld of vernield.  

 
GEBIEDSBESCHERMING 
 
Onder de gebiedsbescherming vallen de Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk Nederland, Beschermde 
Natuurmonumenten, gebieden ter uitvoering van verdragen en andere internationale verplichtingen (zoals 
wetlands) en houtopstanden. 
 
NATURA2000 
 
Natura 2000-gebieden zijn gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Europese Habitat- en 
Vogelrichtlijn. Voor elk Natura 2000-gebied wordt door de betreffende provincie een beheerplan opgesteld, 
waarin de nodige instandhoudingsmaatregelen zijn opgenomen.  
 
Artikel 2.7, lid 2, van de Wet natuurbescherming stelt over Natura 2000-gebieden het volgende: 
‘Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten projecten te realiseren of andere handelingen 
te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van 
de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant 
verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen.’ 
 
De toetsing betreft het vaststellen of het projectgebied in of in de omgeving van een beschermd 
natuurgebied gelegen is en of er sprake is van een negatief effect op de beschermde natuurwaarden. Als 
dit niet het geval is dan is verder onderzoek niet nodig. Indien er wel sprake is van een effect op beschermde 
natuurwaarden is een aanvullende toetsing noodzakelijk, waarbij wordt vastgesteld in hoeverre er sprake 
is van een negatief effect. 
 
NATUURNETWERK NEDERLAND 
 
Het beschermingsregime voor gebieden die vallen onder het NNN vloeit voort uit het Natuurbeleidsplan uit 
1991 en de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Het is in de Nota Ruimte op nationaal niveau en vervolgens 
door de provincies op provinciaal niveau nader uitgewerkt. Bescherming van deze gebieden is op 
planologische basis en er wordt van uitgegaan van het "Nee, tenzij‟-regime en compensatiebeginsel. Het 
ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op behoud en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en 
waarden. Daarom geldt in het NNN het "nee, tenzij‟- regime. Indien een voorgenomen ingreep de "nee, 
tenzij‟-afweging met positief gevolg doorloopt kan de ingreep plaatsvinden, mits de eventuele nadelige 
gevolgen worden gemitigeerd en resterende schade wordt gecompenseerd. Indien een voorgenomen 
ingreep niet voldoet aan de voorwaarden uit het "nee, tenzij‟-regime dan kan de ingreep niet plaatsvinden. 
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Houtopstanden 
 
Onder de Wet natuurbescherming (houtopstanden) vallen: 

- alleen bossen die buiten de ‘bebouwde kom Boswet’ liggen; 
- alle beplantingen van bomen die groter zijn dan 10 are; 
- bomen in een rijbeplanting, als de rij uit meer dan 20 bomen bestaat. 

 
De gemeente stelt de grenzen van de ‘bebouwde kom Boswet’ bij besluit vast. Deze grenzen kunnen 
afwijken van de ‘bebouwde kom Verkeerswet’. Het besluit wordt door de provincie goedgekeurd. 
 
Wanneer voor het uitvoeren van werkzaamheden houtopstanden zoals hierboven beschreven gekapt 
moeten worden geldt een meldings- en herplantplicht. De kapmelding is geen kapvergunning. In sommige 
gemeenten is een kapvergunning vereist, die door de gemeente wordt afgegeven. Voordat gekapt wordt, 
is het raadzaam bij de gemeente na te vragen of een vergunning vereist is. Als dat zo is, moet die apart 
worden aangevraagd. Gemeenten leggen in de bomenverordening vast welke bomen zonder vergunning 
mogen worden gekapt en voor welke bomen een meldings- of vergunningsplicht geldt. Binnen drie jaar 
nadat een bos is gekapt, moet het worden herplant. Deze termijn van drie jaar geldt ook als het bos door 
een calamiteit (brand, storm, ziekten of plagen) verloren gaat. Na drie jaar moet er een geslaagde 
herbebossing zijn uitgevoerd. Een herbeplanting die niet goed is aangeslagen moet, binnen 3 jaar na kap, 
worden ingeboet. 
 
In de Wet natuurbescherming zijn verboden handelingen ten aanzien van houtopstanden opgenomen in 
artikel 4.2. Deze worden hieronder weergegeven. 
 
Artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming 

1. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met uitzondering 
van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding daarvan bij 
gedeputeerde staten. 

2. Provinciale staten kunnen bij verordening regels stellen over de melding, bedoeld in het eerste lid. 
Deze regels kunnen in elk geval betrekking hebben op: 

a. de gegevens die bij de melding worden verstrekt; 
b. de termijn waarbinnen de melding wordt gedaan, en 
c. de wijze waarop de melding wordt gedaan. 

3. Gedeputeerde staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens voor ten hoogste vijf jaar 
verbieden ter bescherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden. 

 
De meldings- en herplantplicht is niet van toepassing: 

- indien houtopstanden worden geveld ter uitvoering van instandhoudingsmaatregelen of ten 
behoeve van Natura 2000-gebieden; 

- voor het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in en 
aantoonbaar wordt gerealiseerd overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde 
gedragscode. 

 
In uitzonderingsgevallen kan een kapverbod worden opgelegd als het natuur- en landschapsschoon ernstig 
geschaad dreigt te worden door de voorgenomen kap. In de praktijk gebeurt dit nagenoeg nooit. Er moet 
sprake zijn van opstanden of lanen van een uitzonderlijke natuurwaarde of landschappelijke waarde. 
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BIJLAGE 3 FOTO’S TER PLAATSE BIJLAGE 3 FOTO’S TER PLAATSE  
 

  
 

       Foto 1: Open stootvoegen in gebouw 
 

       Foto 2: Gebouw met groenstrook 

 

  
        Foto 3: Groenstrook 

 
        Foto 4: mogelijke invliegopening bij schoorsteen 
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BIJLAGE 5 SOORTINFORMATIE WAARGENOMEN SOORTEN 
 
 
Gewone dwergvleermuis - Pipistrellus pipistrellus 
 
De gewone dwergvleermuis is de op één na kleinste 
Europese vleermuissoort. Ze hebben een vrij spitse 
snuit en korte driehoekige oren. Hun rug is roodbruin, 
kastanjebruin of donkerbruin, terwijl hun buik eerder 
geel- tot grijsbruin is. Hun snuit, oren en vlieghuid zijn 
zwartbruin. De gewone dwergvleermuis leeft in 
vrijwel heel Europa en is in België en Nederland een 
algemeen voorkomende soort. 

 
 

Ruige dwergvleermuis - Pipistrellus nathussi 
 
De ruige dwergvleermuis is een kleine 
vleermuissoort met korte, driehoekige oren. 's 
Zomers is hun rug rood- tot kastanjebruin en na de 
rui (juli/augustus) eerder donkerbruin met vaak een 
grijze tint. Ze hebben een licht- tot geelbruine buik. 
Hun staart, oren en vlieghuid zijn zwartbruin. 
Nathusius' dwergvleermuizen leven hoofdzakelijk in 
noordelijk Midden- en Oost-Europa.  

 
 

Laatvlieger - Eptesicus Serotinus 
 
De laatvlieger is een betrekkelijk grote vleermuis met 
een lange vacht. Op de rug hebben ze donker 
roodbruine haren, soms met glanzende punten en op 
hun buik groeien geelbruine haren. Hun oren en snuit 
zijn zwart. Laatvliegers leven verspreid over heel 
Europa en op de Canarische Eilanden. In Nederland 
zijn ze erg algemeen.  
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Hoofdstuk 1    Inleidende regels 

 

Artikel 1    Begrippen 

1.1    plan 

het bestemmingsplan Markstraat met identificatienummer NL.IMRO.0597.BPSLIK2018markdint‐VG01 

van de gemeente Ridderkerk. 

1.2    bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels. 

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    aan‐huis‐gebonden bedrijf 

het op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, waarvoor geen melding‐ of vergunningplicht op 

grond van het Inrichtingen‐ en vergunningenbesluit milieubeheer geldt en die door de beperkte omvang 

in een gedeelte van een woning en de daarbij behorende bebouwing worden uitgeoefend. 

1.6    aan‐huis‐gebonden beroep 

het  beroepsmatig  verlenen  van  diensten  op  administratief,  architectonisch,  kunstzinnig,  juridisch  of 

daarmee  naar  aard  gelijk  te  stellen  gebied,  dan  wel  het  uitoefenen  van  een  beroep  op  medisch, 

paramedisch of therapeutisch gebied, welke door hun beperkte omvang in een gedeelte van een woning 

en de daarbij behorende bebouwing worden uitgeoefend. 

1.7    achtererf 

de  gronden  die  behoren  bij  het  hoofdgebouw  en  gelegen  zijn  achter  de  achtergevellijn  van  het 

hoofdgebouw. 

1.8    archeologisch onderzoek 

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

1.9    archeologische deskundige 

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

gebied van de archeologische monumentenzorg. 

1.10    bebouwing   

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

de grens van een bestemmingsvlak. 

1.12    bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.13    bevoegd gezag 

bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.14    bijgebouw 

een vrijstaand, afzonderlijk van het hoofdgebouw gebouwd gebouw, dat in functioneel en bouwkundig 

opzicht te onderscheiden is van en in volume ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 

1.15    bouwen 

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

bouwwerk. 

1.16    bouwgrens 

de grens van een bouwvlak. 

1.17    bouwperceel 

een  aaneengesloten  stuk  grond,  waarop  ingevolge  de  regels  een  zelfstandige,  bij  elkaar  behorende 

bebouwing is toegelaten. 

1.18    bouwperceelgrens 

een grens van een bouwperceel. 

1.19    bouwvlak 

een  geometrisch  bepaald  vlak,  waarmee  gronden  zijn  aangeduid,  waar  ingevolge  de  regels  bepaalde 

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

1.20    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. 

1.21    dakvoet 

de onderzijde van de laagste dakpan of onderrand van een andere vorm van dakbedekking. 

1.22    dienstverlening 

het  bedrijfsmatig  aanbieden,  verkopen  en/of  leveren  van  diensten  aan  personen,  zoals  reisbureaus, 

kapsalons en wasserettes. 

1.23    erker 

een uitbouw aan de voorzijde van de woning, met een maximale breedte van 75% van de breedte van 

de voorgevel van het hoofdgebouw, een maximale diepte van 2 m en een maximale hoogte gelijk aan de 

hoogte van de begane grondlaag van de desbetreffende woning vermeerderd met 0,35 m. 

1.24    gebouw 

elk  bouwwerk,  dat  een  voor  mensen  toegankelijke,  overdekte,  geheel  of  gedeeltelijk  met  wanden 

omsloten ruimte vormt. 
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1.25    hoofdgebouw 

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn aard, functie, constructie of afmetingen dan wel gelet op 

de bestemming als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. 

1.26    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. 

1.27    overkapping 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak. 

1.28    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.   

1.29    praktijkruimte 

een  gebouw  of  een  gedeelte  daarvan,  dat  dient  voor  het  beroepsmatig  verlenen  van  diensten  op 

administratief,  architectonisch,  kunstzinnig,  juridisch,  medisch,  paramedisch,  therapeutisch  of  een 

daarmee naar aard gelijk te stellen gebied. 

1.30    seksinrichting 

het bedrijfsmatig ‐of in omvang of frequentie die daarmee overeenkomt‐ gelegenheid bieden tot het ter 

plaatse, in een gebouw of in een vaartuig, verrichten van seksuele handelingen. 

1.31    voorgevel 

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie dan wel gelet op uitstraling ervan 

als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt. 

1.32    voorgevel(rooi)lijn 

de lijn die gelijk of evenwijdig loopt aan de naar de openbare weg gerichte gevel. 

1.33    Wgh‐inrichtingen 

bedrijven, zoals bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen‐ en vergunningenbesluit milieubeheer, die in 

belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken. 

1.34    woning / wooneenheid 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. 

1.35    zijerf 

de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn tussen de voorgevel‐ en de achtergevellijn 

van het gebouw. 
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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    breedte van dakkapellen 

De  maximaal  toegestane  breedte  van  dakkappellen  ten  opzichte  van  de  breedte  van  daken  wordt 

gemeten langs een horizontale lijn die de betreffende dakkapellen in het verticale midden doorsnijdt. 

2.4    dakhelling 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.5    diepte en breedte van een hoofdgebouw 

De diepte en de breedte van een hoofdgebouw worden gemeten daar waar deze maten het grootst zijn, 

met dien verstande dat erkers en aan‐ en uitbouwen niet worden meegerekend. 

2.6    goothoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 

stellen constructiedeel. 

2.7    inhoud van een bouwwerk 

tussen de  onderzijde  van  de  begane  grondvloer,  de buitenzijde  van de  gevels  (en/of  het  hart  van de 

scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

2.8    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    Tuin 

3.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. tuinen bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen; 

b. tuin‐ en achterpaden. 

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  erfafscheidingen  bedraagt  ten  hoogste  1  m,  met  dien  verstande  dat  de 

bouwhoogte  van  erfafscheidingen  gelegen  achter  de  voorgevel  van  bij  de  tuin  behorende 

hoofdgebouwen maximaal 2 m mag bedragen; 

c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m; 

d. in afwijking van het gestelde onder a mogen binnen deze bestemming (delen van) erkers worden 

gebouwd voor zover deze behoren bij naastgelegen hoofdgebouwen. 
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Artikel 4    Verkeer ‐ Verblijfsgebied 

4.1    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, groen en water. 

4.2    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 5    Wonen 

5.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. grondgebonden woningen met aan‐huis‐gebonden beroepen en aan‐huis‐gebonden bedrijven; 

b. bij  deze bestemming  behorende  voorzieningen,  zoals  tuinen,  erven,  nutsvoorzieningen,  verkeers‐ 

en (ondergrondse)parkeervoorzieningen, afvalinzameling, groen en water. 

5.2    Bouwregels 

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

 

5.2.1    Hoofdgebouwen 

a. hoofdgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;   

b. het aantal wooneenheden binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan door middel van de 

aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is aangegeven; 

c. de  goothoogte  van  hoofdgebouwen  bedraagt  ten  hoogste  de  met  de  maatvoeringaanduiding 

aangegeven goothoogte; 

d. de  voorgevel  van  hoofdgebouwen  dient  in  de  bestemmingsgrens  met  de  bestemming  'Tuin'  te 

worden gebouwd; 

e. uitbreiding  van  hoofdgebouwen  mag  uitsluitend  plaatsvinden  in  de  vorm  van  aanbouwen, 

uitbouwen en/of bijgebouwen; 

f. de diepte van hoofdgebouwen bedraagt, gemeten vanaf de voorgevel, maximaal 10,4 m. 

 

5.2.2    Aan‐ en uitbouwen en bijgebouwen 

a. aan‐ en uitbouwen en bijgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd; 

b. aan‐ en uitbouwen en bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 3 m achter de voorgevel 

van het hoofdgebouw te worden gebouwd, met uitzondering van erkers; 

c. de diepte van aan‐ en uitbouwen van aaneengebouwde hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m, 

gemeten vanaf de achtergevel van het hoofdgebouw; 

d. het  gezamenlijk  oppervlak  van  aan‐  en  uitbouwen,  bijgebouwen  en  overkappingen  bedraagt  ten 

hoogste:   

1. 50% van de bij het hoofdgebouw behorende zij‐ en/of achtererf, met een maximum van 50 m²,   

met dien verstande dat een aaneengesloten oppervlakte van ten minste 25 m² van het zij‐ en 

achtererf onbebouwd en onoverdekt dient te blijven; 

2. 65 m²,  indien  de  oppervlakte  van  het  bij  het  hoofdgebouw  behorende  zij‐  en  achtererf  ten 

minste 200 m² en ten hoogste 250 m² bedraagt; 

3. 75 m²,  indien de oppervlakte  van het bij het hoofdgebouw behorende  zij‐  en achtererf meer 

dan 250 m² en ten hoogste 500 m² bedraagt; 

4. 100 m², indien de oppervlakte van het bij het hoofdgebouw behorende zij‐ en achtererf meer 

dan 500 m² bedraagt; 

e. de goothoogte van aan‐ en uitbouwen bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van 

het hoofdgebouw vermeerderd met 0,35 m, met een maximum van 4 m;   

f. de aan‐ en uitbouw mag worden voorzien van een kap of schuin dak met een hoogte van maximaal 

1 m; 

g. de goothoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 m; 

h. de bouwhoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 4 m. 
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5.2.3    Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. de  bouwhoogte  van  erfafscheidingen  voor  de  voorgevel  van  het  hoofdgebouw  bedraagt  ten 

hoogste 1 m;   

b. de  bouwhoogte  van  erfafscheidingen  achter  de  voorgevel  van  het  hoofdgebouw  bedraagt  ten 

hoogste 2 m;   

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m. 

5.3    Afwijken van de bouwregels 

Het  bevoegd  gezag  kan  bij  een  omgevingsvergunning  afwijken  van  het  bepaalde  in  lid  5.2.1  onder  d 

teneinde een andere situering van de hoofdgebouwen op bouwpercelen mogelijk  te maken, met dien 

verstande  dat  de  afstand  van  de  voorgevel  van  hoofdgebouwen  tot  de  bestemmingsgrens  met  de 

bestemming 'Tuin' niet meer dan 3 m mag bedragen. 

5.4    Specifieke gebruiksregel 

Onder strijdig gebruik wordt niet verstaan het gebruik van gedeelten van woningen en/of bijgebouwen 

voor  kantoor‐  en/of  praktijkruimte  ten  behoeve  van  aan‐huis‐gebonden  beroepen  en 

aan‐huis‐gebonden bedrijven, voor zover: 

a. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd wordt;   

b. het  vloeroppervlak  in  gebruik  voor  kantoor‐  en/of  praktijkruimte  niet  groter  is  dan  30%  van  het 

vloeroppervlak van hoofdgebouwen en erfbebouwing, met een maximum van 70 m²; 

c. ten  behoeve  van  de  kantoor‐  en/of  praktijkruimte  wordt  voorzien  in  voldoende 

parkeergelegenheid; 

d. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer; 

e. geen horeca en geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop ondergeschikt 

aan de uitoefening van toegestane aan‐huis‐gebonden beroepen; 

f. het beroep of de activiteit door de bewoner wordt uitgeoefend. 
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Hoofdstuk 3    Algemene regels 

Artikel 6    Antidubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 

gegeven  of  alsnog  kan  worden  gegeven,  blijft  bij  de  beoordeling  van  latere  bouwplannen  buiten 

beschouwing. 
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Artikel 7    Algemene bouwregels 

7.1    Overschrijding goothoogte 

De goothoogte mag worden overschreden door: 

a. dakruimten, mits: 

1. het gezamenlijk oppervlak van (nagenoeg) horizontale dakvlakken niet meer bedraagt dan 50% 

van het gezamenlijk grondoppervlak van de af te dekken gedeelten van het bouwwerk; 

2. de  hoogte  van  de  overschrijding  ten  opzichte  van  de  aanwezige  goothoogte  niet  meer  dan 

4,5 m bedraagt; 

3. de  breedte  van  enig  deel  van  een  gevelvlak  van  deze  dakruimte,  geen  dakkapel  zijnde,  niet 

meer  bedraagt  dan  40%  van  de  breedte  van  de  onderliggende  gevel  dan  wel  in  opwaartse 

richting geleidelijk afneemt tot deze maat; 

b. dakkapellen  op woningen,  voor  zover  gelegen  aan  de  voor‐  of  zijgevel, waarvan  de  gezamenlijke 

breedte  per  dakvlak  niet  meer  bedraagt  dan  50%  van  de  breedte  van  de  voor‐  of  zijgevel  en 

waarvan de hoogte niet meer bedraagt dan 50% van de in het verticale vlak geprojecteerde hoogte 

van het dakvlak met een maximumhoogte van 1,5 m; 

c. dakkapellen op woningen, voor zover niet gelegen aan de voor‐ of zijgevel van een pand, waarvan 

de afstand tot de zijgevel of de woningscheidende muur niet minder dan 0,5 m bedraagt met een 

maximumhoogte van 1,5 m; 

d. (delen van) bouwwerken, waarvan de grootste horizontale doorsnede niet meer dan 1 m² bedraagt 

en door trappenhuizen, lichtstraten, koepels en liftkokers; 

e. technische ruimten voor klimaatregeling, koeling en dergelijke met een maximale oppervlakte van 4 

m2. 

7.2    Overschrijding bouwhoogte 

De bouwhoogte mag worden overschreden door antennes met ten hoogste 6 m. 

7.3    Overschrijding bouw‐ en bestemmingsgrenzen 

De  bouwgrenzen,  niet  zijnde  bestemmingsgrenzen,  mogen  in  afwijking  van  aanduidingen, 

aanduidingsgrenzen en regels worden overschreden door: 

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, balkons, 

entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten hoogste 2,5 m bedraagt; 

b. tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding ten hoogste 2 m bedraagt; 

c. andere  ondergeschikte  onderdelen  van  gebouwen,  mits  de  overschrijding  ten  hoogste  1,5 m 

bedraagt. 

7.4    Voldoende parkeergelegenheid 

a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, kan niet worden 

gebouwd  wanneer  op  het  bouwperceel  of  in  de  omgeving  daarvan  niet  in  voldoende 

parkeergelegenheid is voorzien en in stand wordt gehouden. 

b. Bij  een  omgevingsvergunning  wordt  aan  de  hand  van  op  dat  moment  van  toepassing  zijnde 

beleidsregels bepaald of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid.     

c. Bij  een  omgevingsvergunning  kan  worden  afgeweken  van  het  bepaalde  in  sub  a  en  worden 

toegestaan  dat  in  minder  dan  voldoende  parkeergelegenheid  wordt  voorzien,  mits  dit  geen 

onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie. 
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Artikel 8    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. 
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Artikel 9    Algemene aanduidingsregels 

9.1    Geluidzone industrie 

De bouw van nieuwe geluidsgevoelige objecten  ter plaatse van de aanduiding  'Geluidzone  ‐  industrie' 

uitsluitend  is  toegestaan,  indien  voldaan  kan  worden  aan  de  in  of  krachtens  de  Wet  geluidhinder 

geldende normen dan wel de verleende hogere waarden. 
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Artikel 10    Algemene afwijkingsregels 

10.1    Afwijken van maten 

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 11    Algemene wijzigingsregels 

11.1    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. 
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Artikel 12    Overige regels 

12.1    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 13    Overgangsrecht 

13.1    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. 

13.2    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. 
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Artikel 14  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan 'Markstraat'. 
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