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1. Inleiding 
 

1.1 Algemeen 
 

Op de locatie Kapelweg 40 te Handel (hierna: het plangebied) is een voormalige varkenshouderij aanwezig; 

de vergunning voor het houden van dieren is reeds ingetrokken en de stallen zijn gesloopt. 

 

Op de locatie is het bestemmingsplan ‘Gemert-Bakel Buitengebied 2017’ (vastgesteld op 5 juli 2018) van 

toepassing. De locatie heeft hierin de enkelbestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’.  

 

De initiatiefnemer is voornemens de agrarische bestemming te wijzigen in de bestemming ‘Wonen’, met 

behoud van de bestaande oppervlakte aan bijgebouwen (stallingsruimte). In het bestemmingsplan is een 

wijzigingsbevoegdheid (artikel 4.8.3) opgenomen waarmee het mogelijk is onder voorwaarden de 

agrarische bestemming te wijzigen naar ‘Wonen’ bij bedrijfsbeëindiging.   

 

Onderhavige rapportage betreft de ruimtelijke onderbouwing voor deze procedure, waarin wordt 

onderbouwd dat in de beoogde situatie sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 

 

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 
 

Het plangebied is gelegen aan de Kapelweg te Handel, op een afstand van circa 330 meter van de kern 

Handel. Het perceel staat kadastraal bekend als gemeente Gemert, sectie G, nummer 196.  

Het gebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de Kapelweg en aan de oostzijde door de Eikenwalweg. 

Aan de noord- en westzijde wordt het plangebied begrensd door landbouwgronden.  

 

De volgende figuren geven een weergave van de ligging van het plangebied. 

 

 
Figuur 1: Ligging plangebied op topografische kaart 
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Figuur 2: Luchtfoto plangebied 
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2. Planbeschrijving 
 

2.1 Bestaande situatie 
 

Binnen het plangebied is een voormalige varkenshouderij aanwezig; de vergunning voor het houden van 

dieren is reeds ingetrokken en de stallen zijn reeds jaren geleden gesloopt. 

 

Op de locatie is het bestemmingsplan ‘Gemert-Bakel Buitengebied 2017’ (vastgesteld op 5 juli 2018) van 

toepassing. De locatie heeft hierin de enkelbestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’. Daarnaast zijn de 

dubbelbestemmingen ‘Waarde – Oude akker’ en (deels) ‘Waarde – Archeologie 5’ van toepassing. Verder is 

de locatie gelegen binnen de gebiedsaanduiding ‘overige zone – beperkingen veehouderij’. Het 

bestemmingsvlak heeft een oppervlakte van circa 1,0 hectare. 

 

Binnen het plangebied is de volgende bebouwing aanwezig: 

 Bedrijfswoning: circa 130 m²; 

 Bijbehorend bouwwerk bij woning: circa 30 m²; 

 Loods (stallingsruimte): circa 200 m². 

 

De volgende figuur toont de bestaande situatie. 

 

 
Figuur 3: Bestaande situatie 
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2.2 Gewenste situatie 
 

De initiatiefnemer is voornemens de agrarische bestemming te wijzigen in de bestemming ‘Wonen’, met 

behoud van de bestaande oppervlakte aan bijgebouwen. 

 

De oppervlakte van de nieuwe woonbestemming bedraagt in de beoogde situatie circa 2.560 m². 

Ten aanzien van de bebouwing vinden geen wijzigingen plaats; er wordt geen bebouwing gesloopt noch 

opgericht. De totale te handhaven oppervlakte aan bijgebouwen bedraagt 269 m². Hiervan is een reeds 

vergund, maar nog niet opgericht bijgebouw (42 m²) ten westen van de woning meegerekend.  

 

De bestaande loods (circa 200 m²) wordt deels gebruikt als opslag-/stallingsruimte en deels ten behoeve 

van aan-huis-verbonden-beroep (tot maximaal 100 m²). 

 

De volgende figuur toont de gewenste situatie (zie ook bijlage). 

 

 
Figuur 4: Situatieschets beoogde situatie 

 

De gronden ter plaatse worden niet meer gebruikt ten behoeve van de uitoefening van een agrarisch 

bedrijf; de veehouderij is beëindigd. De beoogde ontwikkeling is derhalve in strijd met het vigerende 

bestemmingsplan.  

In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor wijziging van de agrarische 

bestemming naar een woonbestemming, onder voorwaarden. Derhalve dient een wijzigingsprocedure te 

worden doorlopen.  
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3. Beleidskader 
 

3.1 Rijksbeleid 

 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)  

 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de plannen voor ruimte en mobiliteit. Deze visie 

vervangt een aantal nationale nota’s, waaronder de Nota Ruimte.  

 

In de SVIR schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar 

en veilig. Het ruimtelijke beleid en mobiliteitsbeleid wordt meer aan provincies en gemeenten overgelaten. 

Hieronder valt bijvoorbeeld het landschapsbeleid, verstedelijking en het behoud van groene ruimte. 

De Rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals een goed vestigingsklimaat, een degelijk wegennet 

en waterveiligheid. 

Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR drie Rijksdoelen geformuleerd: 

 De concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van Nederland te versterken 

(door het creëren van een aantrekkelijk (internationaal) vestigingsklimaat); 

 De bereikbaarheid verbeteren; 

 Zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden. 

 

In de SVIR is geen specifiek beleid opgenomen voor een dergelijke kleinschalige ontwikkeling.    

 

3.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking 

 

De ladder voor duurzame verstedelijking (art.3.1.6. lid 2 Besluit ruimtelijke ordening) is ingericht voor een 

zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten 

waardoor de ruimte in stedelijke gebieden optimaal wordt benut. De ladder moet verplicht worden 

toegepast bij ruimtelijke besluiten die een nieuwe stedelijke ontwikkeling (wonen, werken, detailhandel en 

overige stedelijke voorzieningen) mogelijk maken. 

 

Sinds 1 juli 2017 is de gewijzigde Ladder van toepassing (besluit tot wijziging Bro). Een van de wijzigingen 

betreft een vereenvoudiging door het loslaten van de afzonderlijke ‘treden’ en het vervangen van het begrip 

‘actuele regionale behoefte’ door ‘behoefte’. Zowel voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen binnen als buiten 

bestaand stedelijk gebied moet de behoefte worden beschreven. Uitgangspunt voor de wijziging is dat met 

het oog op een zorgvuldig ruimtegebruik, een nieuwe stedelijke ontwikkeling in beginsel in bestaand 

stedelijk gebied wordt gerealiseerd.  

 

In de Nota van Toelichting bij het besluit wordt opgemerkt dat ontwikkelingen en regelingen die geen extra 

verstedelijking mogelijk maken, maar bebouwing reduceren of verplaatsen, niet gezien worden als 

stedelijke ontwikkeling in de zin van de Ladder. Bij de functiewijziging dient te worden beoordeeld of deze 

substantieel is. De agrarische bedrijfsfunctie wordt gewijzigd in een woonbestemming. Daarnaast wordt het 

bestaande ruimtebeslag gereduceerd. Derhalve kan de functiewijziging als niet-substantieel worden 

beschouwd. De ontwikkeling wordt dan ook niet beschouwd als een stedelijke ontwikkeling. Verdere 

toetsing aan de Ladder kan dan ook buiten beschouwing blijven.  

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-bereikbaarheid/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/03/13/definitieve-structuurvisie-infrastructuur-en-ruimte.html
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3.2 Provinciaal beleid 
 

3.2.1 Omgevingsvisie Noord-Brabant 

 

Op 14 december 2018 is de Omgevingsvisie Noord-Brabant (‘De kwaliteit van Brabant; Visie op de 

Brabantse Leefomgeving’) vastgesteld.  

De Omgevingsvisie is een samenhangende visie op de fysieke leefomgeving en bevat de belangrijkste 

ambities voor de fysieke leefomgeving voor de komende jaren (tot 2050). Dat gaat om ambities op gebied 

van de energietransitie, een klimaatproof Brabant, Brabant als slimme netwerkstad en een concurrerende, 

duurzame economie. De visie geeft ook aan op welke nieuwe manieren de provincie met betrokkenen wil 

samenwerken aan omgevingsvraagstukken en welke waarden daarbij centraal staan. 

De reden voor het opstellen van een Omgevingsvisie is de Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 in 

werking treedt. In de Omgevingswet voegt het Rijk alle regels voor de fysieke leefomgeving samen; over 

ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De nieuwe wet zorgt voor minder en overzichtelijke 

regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en 

snellere besluitvorming. De wet verplicht provincies en gemeenten een visie op de leefomgeving te 

ontwikkelen. 

Die visie is zelfbindend, dat wil zeggen dat een overheidslaag zich aan haar eigen visie moet houden. Een 

overheid kan de keuzes uit de Omgevingsvisie vastleggen in regels, de Omgevingsverordening. Aan die 

regels moeten overheden, bedrijven en burgers zich houden. 

 

Ten aanzien van de landbouw wordt gestreefd dat in 2050 de bestaande problemen in de fysieke 

leefomgeving opgelost. De landbouw produceert op een duurzame manier en onze natuur en landschappen 

zijn veerkrachtig en aantrekkelijk. De bodem-, water en luchtkwaliteit zijn weer gezond. 

Dankzij investeringen in natuur, verdrogingsbestrijding, bodem, waterkwaliteit, een groene (natuurrijke) 

inrichting van woon- en werkgebieden en het terugdringen van emissies uit landbouw en industrie is zowel 

de menselijke leefomgeving als die voor flora en fauna verbeterd. Dit leidt tot een goed welbevinden en een 

grote soortenrijkdom. 

 

De ontwikkeling past binnen het beleid zoals opgenomen in de Omgevingsvisie; door wijziging van de 

bestemming worden mogelijkheden tot het vestigen van veehouderij op de locatie planologisch 

weggenomen. Dit komt de kwaliteit van de leefomgeving ten goede. 

 

3.2.2 Verordening ruimte Noord-Brabant  

 

Op 7 februari 2014 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant de Verordening ruimte 2014 vastgesteld 

en deze is op 19 maart 2014 in werking getreden. Alle wijzigingen van nadien zijn vastgelegd in de 

geconsolideerde versie van de Verordening ruimte Noord-Brabant van 1 januari 2019. 

 

De verordening bestaat uit kaartmateriaal en regels waarmee gemeenten rekening moeten houden bij het 

opstellen van ruimtelijke plannen. Belangrijke onderwerpen in de Verordening ruimte zijn ruimtelijke 

kwaliteit, stedelijke ontwikkelingen, natuurgebieden en andere gebieden met waarden, agrarische 

ontwikkelingen en overige ontwikkelingen in het landelijk gebied. 

 

Het plangebied is gelegen binnen de structuur ‘gemengd landelijk gebied’ en de aanduidingen 

‘stalderingsgebied’ en ‘beperkingen veehouderij’ (zie volgende figuur).  

  

https://www.omgevingswetinbrabant.nl/verhalen/fysieke-leefomgeving/
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Figuur 5: Uitsnede integrale plankaart Verordening ruimte Noord-Brabant 

 

Tot het gemengd landelijk gebied behoort het gebied buiten bestaand stedelijk gebied met uitzondering 

van Natuur Netwerk Nederland, ecologische verbindingszone, primaire waterkeringen, rivierbed en 

groenblauwe mantel. De provincie geeft binnen deze gebieden ruimte aan de gemeenten om zelf aan te 

geven welke ontwikkelmogelijkheden er zijn voor een gevarieerde plattelandseconomie en in welke 

gebieden het agrarische gebruik prevaleert.  

 

De aanduidingen ‘stalderingsgebied’ en ‘beperkingen veehouderij’ zijn gerelateerd aan de veehouderij. 

Aangezien het hier geen ontwikkeling van de veehouderij betreft (juist de beëindiging van een veehouderij), 

zijn deze regels niet van toepassing.  

 

Tevens is het plangebied gelegen binnen de besluitvakken algemene en rechtstreeks werkende regels voor 

veehouderijen en voor mestbewerking. Echter, de beoogde ontwikkeling betreft geen ontwikkeling van een 

veehouderij, waardoor de bijbehorende regels niet van toepassing zijn.  

 

De volgende regels zijn van toepassing op onderhavig initiatief: 

 Artikel 3.1 Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit; 

 Artikel 3.2 Kwaliteitsverbetering van het landschap; 

 Artikel 7.1 Beschrijving gemengd landelijk gebied; 

 Artikel 7.7 Wonen. 

 

Regels voor zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 

De provincie Noord-Brabant wil de ruimtelijke kwaliteit van Brabant bevorderen. In het algemeen houdt 

ruimtelijke kwaliteit in dat gebruikers van een gebied rekening houden met het karakter, de grootte en de 

functie ervan. Iedere ontwikkeling moet passen in de omgeving. De omgeving bestaat uit zowel aanwezige 

waarden als uit omliggende functies. In de Verordening ruimte zijn regels opgenomen voor de bevordering, 

bescherming of ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit. De provincie vraagt gemeenten om het principe 

van zorgvuldig ruimte gebruik toe te passen. Het doel hierbij is om bestaand bebouwd gebied zo goed 

mogelijk te benutten. Pas als dat niet kan, wordt gezocht naar de beste plek in het buitengebied om nieuwe 

ruimte te gebruiken. In artikel 3.1 zijn regels ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit opgenomen.  

 

Er wordt gebruik gemaakt van een bestaand bouwperceel. Dit bouwperceel wordt verkleind van circa 1,0 

hectare naar circa 0,26 hectare. Reeds jaren geleden zijn de varkensstallen gesloopt, wat een positieve 

bijdrage heeft opgeleverd voor de ruimtelijke kwaliteit. De intensieve veehouderij is gesaneerd waardoor 

sprake is van een netto afname van de uitstoot van milieubelastende stoffen (zoals ammoniak, fijn stof en 

geur). 

Plangebied 
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Het plan draagt op die manier bij aan de zorg voor het behoud en de bevordering van de ruimtelijke 

kwaliteit van de naaste omgeving.  

De locatie is reeds landschappelijk ingepast. De bebouwingsmogelijkheden zijn teruggebracht naar de 

bestaande bebouwing en worden geregeld binnen de bestemming ‘Wonen’.  

Ingeval van een stedelijke ontwikkeling dient toepassing te worden gegeven aan artikel 3.1.6, tweede lid, 

van het Besluit ruimtelijke ordening (ladder voor duurzame verstedelijking). In paragraaf 3.1.2 is 

gemotiveerd dat een verdere toetsing aan de Ladder niet noodzakelijk is.  

Onderhavige ontwikkeling wordt middels een bestaande inrit ontsloten.  

Ten aanzien van de gevolgen van de beoogde ontwikkeling op de omgeving wordt in het plan rekening 

gehouden met bodemkwaliteit, waterhuishouding, cultuurhistorische waarden, ecologische waarden en 

landschappelijke waarden en overige aspecten om te voldoen aan een goede ruimtelijke ordening (zie 

hoofdstuk 4 en 5). 

Er wordt toepassing gegeven aan het principe van zorgvuldig ruimtegebruik.  

 

Regels voor kwaliteitsverbetering van het landschap 

In artikel 3.2 van de Verordening ruimte Noord-Brabant wordt verplicht gesteld dat ruimtelijke 

ontwikkelingen in het buitengebied bij moeten dragen aan de verbetering van de kwaliteit van het 

landschap. Deze zogenaamde landschapsinvesteringsregeling is van toepassing op alle ontwikkelingen in 

het buitengebied die in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan, maar waaraan vanuit ruimtelijke 

overwegingen toch medewerking kan worden verleend. De verplichting om de kwaliteit te verbeteren komt 

bovenop de ‘basis’-verplichting om te zorgen voor de (handhaving) van de ruimtelijke kwaliteit in het 

buitengebied.  

 

Het provinciale beleid is doorvertaald in de gemeentelijke ‘Handreiking Kwaliteitsverbetering van het 

landschap Gemert-Bakel’ (geactualiseerd op 20 februari 2018). Dit beleid vormt een vertaling van het 

regionale afsprakenkader (10 januari 2013) waarin het toepassingsbereik van kwaliteitsverbetering, de 

hoogte van de basisinspanning en aanvullende kwaliteitsverbetering zijn vastgelegd.  

Ruimtelijke ontwikkelingen zijn hierin in twee categorieën ingedeeld, beoordeeld op impact op de omgeving 

en het landschap. Onderhavige ontwikkeling, een wijziging naar de bestemming ‘Wonen’ na 

bedrijfsbeëindiging, betreft een categorie 2-ontwikkeling (‘Ruimtelijke ontwikkelingen waarbij een 

investering in de kwaliteitsverbetering van het landschap wordt verlangd’).  

Dit betekent dat een basisinspanning is vereist bestaande uit een landschappelijke inpassing met een 

omvang van 20% van de omvang van het bestemmingsvlak waarbij de landschappelijke inpassing dient te 

voldoen aan het beeldkwaliteitsplan. Daarnaast is een aanvullende kwaliteitsverbetering van het 

landschap vereist. Dit houdt in dat 20% van de waardevermeerdering van de gronden dient te worden 

geïnvesteerd in de kwaliteitsverbetering van het landschap. 

 

Een berekening van de investering is bijgevoegd als bijlage. De resultaten van de berekening laten zien dat 

er geen sprake is van een waardevermeerdering van de gronden als gevolg van de bestemmingswijziging. 

Op basis hiervan behoeft geen aanvullende investering te worden gedaan. Wel is een aanvullende 

investering noodzakelijk op basis van de grotere oppervlakte aan bijgebouwen die binnen de 

woonbestemming wordt toegestaan. Binnen de bestemming ‘Wonen’ is maximaal 150 m² toegestaan. In 

de beoogde situatie worden de bestaande bijgebouwen met een gezamenlijke oppervlakte van circa 269 

m² gehandhaafd. Dit levert een extra tegenprestatie op van circa € 2.260,-. Er wordt geïnvesteerd in de 

kwaliteitsverbetering van het landschap door aanleg van een nieuwe houtsingel en het onderhoud van de 

bestaande en nieuwe beplanting (zie ook landschappelijk inpassingsplan in de bijlage). Hiermee wordt een 

bedrag van circa € 5.530,- geïnvesteerd. Hiermee wordt voldaan aan de investering in 

kwaliteitsverbetering van het landschap.  

  

Juridische en feitelijke verankering 

De kwaliteitsverbetering van het landschap wordt juridisch vastgelegd in de regels van het wijzigingsplan 

middels een voorwaardelijke verplichting. Hiermee wordt de aanleg, instandhouding en beheer van de 
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beplanting geborgd. Daarmee is ook de feitelijke waarborging van de kwaliteitsverbetering van het 

landschap verzekerd.  

 

Beschrijving van het gemengd landelijk gebied 

In artikel 7.1 van de Verordening ruimte Noord-Brabant zijn algemene regels opgenomen waaraan 

ruimtelijke ontwikkelingen gelegen in het gemengd landelijk gebied dienen te voldoen, ter bescherming van 

deze gebieden. 

Een ruimtelijke ontwikkeling dient een bijdrage te leveren aan een gemengde plattelandseconomie en/of 

een in hoofdzaak agrarische economie met het toepassen van daarbij passende bestemmingen. De 

ontwikkeling dient een uitwerking te zijn van het te voeren beleid voor dat gebied, dient bij te dragen aan 

de ruimtelijke kwaliteit (artikel 3.1) en mag geen afbreuk doen aan de ontwikkeling van de agrarische 

economie. 

 

De ontwikkeling draagt bij aan de menging van functies in het gemengd landelijk gebied en ziet op een 

passende bestemming voor het voormalig agrarisch bedrijf. De beleidsuitgangspunten voor de omgeving 

van het plangebied zijn verder uitgewerkt in het onderdeel ruimtelijke kwaliteit. Het voornemen past binnen 

de doelen behorende bij het landelijk gebied. Tevens levert de landschappelijke inpassing een bijdrage aan 

de ruimtelijke kwaliteit.  

 

Regels voor wonen 

In artikel 7.7 zijn regels opgenomen ten aanzien van wonen in de groenblauwe mantel waaraan 

bestemmingsplannen dienen te voldoen.  

In lid 5 is opgenomen dat het gebruik als burgerwoning van een voormalige bedrijfswoning is toegestaan 

mits er geen splitsing in meerdere woonfuncties plaatsvindt, overtollige bebouwing wordt gesloopt en de 

vestiging van andere functies is uitgesloten in het geval er sprake is van afsplitsing van een voormalige 

bedrijfswoning. 

 

Onderhavig initiatief betreft het gebruik van de voormalige agrarische bedrijfswoning als burgerwoning. 

Hiertoe wordt de functie gewijzigd. Overtollige bebouwing is reeds gesloopt en er worden geen andere 

functies mogelijk gemaakt. 

 

Conclusie 

De ontwikkeling voldoet aan de regels van de Verordening ruimte Noord-Brabant.  

 

3.3 Gemeentelijk beleid 
 

3.3.1 Structuurvisie+ Gemert-Bakel 2010-2020 

 

De Structuurvisie+ Gemert-Bakel 2010-2020 is in juni 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. De 

belangrijkste aanleiding voor het opstellen van de structuurvisie is de wijziging van de Wet ruimtelijke 

ordening in 2008. De structuurvisie is een instrument dat door het gemeentebestuur wordt gehanteerd om 

veranderingen in de juiste richting te sturen. De visie dient als beoordelingskader voor wensen en 

ontwikkelingen die spelen in de gemeente Gemert-Bakel op het gebied van wonen, werken, landbouw, 

recreëren, welzijn en natuur. 

 

Het plangebied is gelegen in de zone ‘zoekgebied woonfuncties’ (zie volgende figuur).  
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Figuur 6: Uitsnede kaart Structuurvisie+ Gemert-Bakel 2010-2020 

 

De ontwikkeling ziet op een wijziging van een agrarische bestemming naar een woonfunctie en past binnen 

het beleid voor het buitengebied van de gemeente Gemert-Bakel. 

 

3.3.2 Bestemmingsplan ‘Gemert-Bakel Buitengebied 2017’ 

 

Op de locatie is het bestemmingsplan ‘Gemert-Bakel Buitengebied 2017’ (vastgesteld op 5 juli 2018) van 

toepassing. De locatie heeft hierin de enkelbestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’. Daarnaast zijn de 

dubbelbestemmingen ‘Waarde – Oude akker’ en (deels) ‘Waarde – Archeologie 5’ van toepassing. Verder is 

de locatie gelegen binnen de gebiedsaanduiding ‘overige zone- beperkingen veehouderij’. 

Het bestemmingsvlak heeft een oppervlakte van 1,0 hectare (zie volgende figuur). 

 

 
Figuur 7: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan ‘Gemert-Bakel Buitengebied 2017’  

 

Het toekomstige gebruik voor wonen (als hoofdfunctie) is in strijd met de regels van het bestemmingsplan; 

de gronden zijn immers bestemd voor het uitoefenen van een agrarisch bedrijf.  

 

De initiatiefnemer is voornemens de agrarische bestemming te wijzigen in de bestemming ‘Wonen’, met 

behoud van de bestaande oppervlakte aan bijgebouwen (stallingsruimte). In het bestemmingsplan is een 

wijzigingsbevoegdheid (artikel 4.8.3) opgenomen waarmee het mogelijk is onder voorwaarden de 

agrarische bestemming te wijzigen naar ‘Wonen’ bij bedrijfsbeëindiging.   

 

Hiernavolgend wordt aan de verschillende voorwaarden uit de wijzigingsbevoegdheid getoetst.  

Plangebied 

 

Plangebied 
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4.8.3 Wijzigen naar 'Wonen' bij bedrijfsbeëindiging 

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf' wijzigen in de 

bestemming 'Wonen' ten behoeve van een bedrijfsbeëindiging, indien voldaan wordt aan de volgende 

voorwaarden: 

a. het moet aannemelijk gemaakt zijn dat het handhaven van de bedrijfsbestemming vanuit 

ruimtelijk en/of milieuhygiënisch oogpunt gezien niet meer in de rede ligt terwijl de bestemming 

'Wonen' vanuit die optiek wel aanvaardbaar is; 

De agrarische bedrijfslocatie betreft een voormalige varkenshouderij waarvan de vergunning voor 

het houden dieren jaren geleden is ingetrokken. De initiatiefnemer heeft geen plannen meer om 

een agrarisch bedrijf te starten. Daarnaast is het plangebied gelegen binnen de aanduiding 

‘beperkingen veehouderij’, waardoor een eventuele ontwikkeling van de veehouderij niet in de 

rede ligt. 

 

b. er reeds een bestaande woning aanwezig is; 

Er is een bestaande voormalige agrarische bedrijfswoning aanwezig. 

 

c. agrarische bedrijven in de omgeving worden niet in hun ontwikkelingsmogelijkheden beperkt; 

In hoofdstuk 5 wordt onderbouwd dat het voornemen de ontwikkelingsmogelijkheden van 

agrarische bedrijven in de omgeving niet belemmert.  

 

d. bij monumentale boerderijen en beeldbepalende panden met de aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding - monument' en 'specifieke bouwaanduiding 'beeldbepalend pand' dient het 

karakter te worden gerespecteerd; 

Er is geen sprake van een monumentaal of beeldbepalend pand.  

 

e. op eigen terrein dient voldoende parkeergelegenheid aanwezig te zijn en/of gerealiseerd te 

worden; 

Binnen de nieuwe woonbestemming is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. 

 

f. overtollige bebouwing wordt gesloopt. Daarbij dient gemotiveerd te worden hoeveel oppervlakte 

bijbehorende bouwwerken maximaal noodzakelijk is voor de beoogde ontwikkeling. Middels een 

maatvoeringsaanduiding op de verbeelding wordt deze oppervlakte bijbehorende bouwwerken 

vastgelegd; 

De varkensstallen zijn reeds enkele jaren geleden gesloopt. Er is in de huidige situatie dan ook 

geen sprake van overtollige bebouwing. De bestaande bebouwing blijft gehandhaafd. 

 

g. de ruimtelijke ontwikkeling dient te voldoen aan de uitgangspunten van de Handreiking 

Kwaliteitsverbetering van het landschap zoals opgenomen als bijlage 1 bij de regels; 

De ontwikkeling is getoetst aan de handreiking. Dit betreft een categorie 2-ontwikkeling waarbij 

zowel een landschappelijke inpassing (20% van de omvang van het nieuwe bestemmingsvlak) 

wordt geëist als een aanvullende kwaliteitsverbetering. Op basis van een eventuele 

waardevermeerdering van de gronden als gevolg van de bestemmingswijziging dient een bedrag 

te worden geïnvesteerd, alsmede op basis van de extra oppervlakte aan (te handhaven) 

bijgebouwen (zie paragraaf 3.2.2). 

 

h. de ruimtelijke ontwikkeling dient te voldoen aan de uitgangspunten van de 'Beleidsregel ruimtelijke 

ontwikkelingen en geurhinder, Gemert-Bakel 2013'; 

In paragraaf 5.3 wordt onderbouwd dat wordt voldaan aan de betreffende beleidsregel. 

 

i. daar waar het bestemmingsvlak 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf' niet wordt gewijzigd in de 

bestemming 'Wonen', wordt de bestemming 'Agrarisch' opgenomen. 

De gronden buiten de nieuwe bestemming ‘Wonen’ krijgen de bestemming ‘Agrarisch’. 
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Er wordt voldaan aan de voorwaarden uit de wijzigingsbevoegdheid.  
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4. Ruimtelijke aspecten 
 

4.1 Natuur  
 

De bescherming van de natuur in Nederland vindt plaats door Europese en nationale wetgeving. Hierbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen soortbescherming en gebiedsbescherming. Deze staan los van elkaar 

en hebben ieder hun eigen werking. 

 

4.1.1 Gebiedsbescherming 

 

Natura2000-gebieden 

Natura2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en 

fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. De bescherming van deze gebieden is 

gebaseerd op internationale verplichtingen (Vogel- en Habitatrichtlijn).  

 

Het meest nabijgelegen Natura2000-gebied betreft Deurnsche Peel en Mariapeel op een afstand van circa 

12 kilometer. Gelet op de aard van de kleinschalige ontwikkeling en de afstand tot het natuurgebied zijn 

geen significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van dit gebied en andere 

Natura2000-gebieden te verwachten.  

 

Natuur Netwerk Nederland 

Natuur Netwerk Nederland is een samenhangend geheel van natuurgebieden van (inter)nationaal belang 

met als doel de veiligstelling van ecosystemen met de daarbij behorende soorten, bestaande uit de meest 

waardevolle natuur- en bosgebieden en andere gebieden met belangrijke aanwezige en te ontwikkelen 

natuurwaarden.  

 

Het meest nabijgelegen gebied behorende tot Natuur Netwerk Nederland is gelegen op een afstand van 

circa 190 meter ten westen van het plangebied (zie volgende figuur). 

 

 
Figuur 8: Natuur Netwerk Nederland (bron: kaartbank.brabant.nl)  

 

Gelet op de ruime afstand en de aard en omvang van de ontwikkeling leidt deze niet tot aantasting c.q. 

doorkruising van deze gebieden. 

 

Natuur Netwerk 

Nederland 

Plangebied 
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4.1.2 Soortenbescherming 

 

In zijn algemeenheid is bij ruimtelijke ingrepen sprake van directe, indirecte, tijdelijke en permanente 

effecten. Onder directe effecten worden effecten verstaan waarmee planten en dieren rechtstreeks te 

maken krijgen als gevolg van de ontwikkeling. Verlies van habitat en kwaliteit zijn directe effecten en 

bovendien permanent. Indirecte effecten betreffen onder andere verstoring, waarbij de aanwezigheid van 

mensen, licht en geluid een rol speelt. Verstoring tijdens de bouwwerkzaamheden zijn tijdelijk, maar 

verstoringen kunnen ook een permanent karakter hebben. 

 

De Wet natuurbescherming (Wnb) kent drie algemene beschermingsregimes waarin de voorschriften van 

de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en twee verdragen (Bern en Bonn) zijn geïmplementeerd en waarin 

aanvullende voorschriften zijn gesteld voor de dier- en plantensoorten die niet onder die specifieke 

voorschriften vallen, maar wel bescherming behoeven (vogels, internationaal beschermde soorten en 

overige beschermde soorten). 

 

Voor soorten die ook niet in de bijlagen van de Wnb worden genoemd, fungeert de zorgplichtbepaling 

(artikel 1.11 Wnb) als vangnet. Op grond van deze bepaling moeten schadelijke handelingen voor alle in 

het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving in beginsel achterwege worden gelaten, 

dan wel moeten maatregelen worden genomen om schadelijke gevolgen (zoveel mogelijk) te voorkomen.  

Eventuele schade aan in het wild levende planten en dieren dient beperkt te worden middels het nemen 

van mitigerende maatregelen. Als mitigatie niet voldoende is om schade te voorkomen is het verplicht de 

resterende schade te compenseren. 

 

Toets plangebied 

In relatie tot de Wet natuurbescherming kan over het plangebied het volgende worden opgemerkt: 

 De locatie heeft geen kenmerkende specifieke natuurwaarden die planologisch zijn vastgelegd in het 

vigerende bestemmingsplan die in stand dienen te worden gehouden of extra zorg behoeven. Ook 

liggen de gebieden behorende tot Natuur Netwerk Nederland op ruime afstand van het plangebied;  

 De omliggende gronden zijn reeds sinds lange tijd in gebruik als agrarische grond. Door het intensieve 

gebruik (kwekerij) is het zeer onwaarschijnlijk dat in de directe omgeving van het plangebied 

beschermde soorten voorkomen;  

 Er wordt geen bebouwing gesloopt of opgericht. Er vinden dan ook geen werkzaamheden plaats 

waardoor eventueel voorkomende soorten verstoord zullen worden. 

 

De ontwikkeling heeft naar verwachting geen effecten op beschermde dier- en plantensoorten. De 

geplande activiteiten leiden dan ook niet tot overtredingen van de Wet natuurbescherming. Een ontheffing 

van de wet is niet noodzakelijk. 

 

4.2 Landschappelijke waarden 
 

De gemeente Gemert-Bakel heeft in december 2015 een beeldkwaliteitsplan opgesteld voor het 

buitengebied. Dit plan bevat richtlijnen hoe de bebouwing en landschappelijke inpassing zoals geregeld in 

het bestemmingsplan eruit zou moeten zien, zodat een gewenste omgevingskwaliteit gerealiseerd kan 

worden. Deze richtlijnen zijn van toepassing indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Dit plan is 

vastgesteld als onderdeel van de integrale herziening van het bestemmingsplan buitengebied. 

 

Het plangebied is gelegen in de zone ‘kampenlandschap met oude akkers’ (zie volgende figuur).  
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Figuur 9: Ligging plangebied ‘Beeldkwaliteitplan Buitengebied’ gemeente Gemert-Bakel 

. 

Een langgerekte dekzandrug met noordwest-zuidoostelijke richting zorgde voor gunstige, hoge en droge, 

omstandigheden waarop men zich van oudsher vestigde. Op de dekzandrug zijn dan ook de meeste dorpen 

en gehuchten van Gemert-Bakel te vinden. Tussen de hogere delen stroomden beekjes, hetgeen ideaal was 

voor een gemengde bedrijfsvoering (akkerbouw en veeteelt). Het kampenlandschap bestaat uit individuele 

akkers. Ieder kamp bestaat uit akkers op de hoger gelegen dekzandrug, grasland langs de beekjes tussen 

de ruggen, en het boerenerf tussen de hoger gelegen akkers en de lager gelegen weilanden, op de flank 

van de rug. 

 

In het kampenlandschap met oude akkers dienen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bij te dragen aan het 

verhogen van de ruimtelijke kwaliteit. Dit betekent dat er sprake is van een goede samenhang tussen de 

bebouwing en het landschap. In dit landschapstype is de kleinschaligheid leidend. Om een goede 

samenhang tussen bebouwing en landschap te kunnen garanderen, dient er bij de ontwikkeling sprake te 

zijn van een goede landschappelijke inpassing. 

 

Hierbij moeten de volgende voorwaarden vanuit het landschap in acht worden genomen: 

 Behouden van het kleinschalige, groene karakter; 

 Altijd beplanting toevoegen aan het landschap ter versterking of herstel van het aaneengesloten 

netwerk aan landschapselementen. In beginsel op de locatie zelf; 

 In stand houden van de grillige verkaveling, en zo mogelijk, deze zichtbaarder maken door 

beplanting toe te voegen op de perceelsgrenzen; 

 Onbebouwd en onbeplant laten van de bolle akkers, vanwege de waarde van de openheid en de 

beleefbaarheid van de glooiing in het landschap; 

 Behouden van zichtlijnen en waardevolle open ruimten. Waar mogelijk deze versterken; 

 Aandacht voor behoud en bescherming van cultuurhistorische structuren, zoals zandpaden, beken 

en steilranden. 

 

Landschappelijk inpassing plangebied 

Op basis van de handreiking kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Gemert-Bakel dient 20% 

van de beoogde omvang van het bestemmingsvlak aan landschappelijke inpassing te worden gerealiseerd. 

Voor onderhavige ontwikkeling betekent dit dat een oppervlakte van circa 500 m² dient te zijn ingeplant.  

Daartoe is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld. De volgende figuur toont een uitsnede van het 

plan. 

 

Plangebied 
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Figuur 10: Uitsnede landschappelijk inpassingsplan 

 

Rondom en op de locatie is reeds beplanting aanwezig. Rondom het gehele perceel is een beukenhaag 

aangeplant (circa 250 meter). Westelijk van de woning is ook een beukenhaag aanwezig (43 meter). 

Tegen de loods staat een tweetal leiplatanen en op het perceel is een solitaire noot aanwezig.  

 

Daarnaast bevinden zich op de zuidwestpunt van het perceel een tweetal waardevolle eiken. Deze zijn op 

de gemeentelijke Groene Kaart aangegeven (zie volgende figuur). 

 

 
Figuur 11: Uitsnede Groene Kaart gemeente Gemert-Bakel 

 

Aan de westzijde van het plangebied ligt (op het buurperceel) een robuuste houtsingel (5 meter breed; 380 

m²). Deze houtsingel maakt geen onderdeel uit van het plangebied en is op grond van derden gelegen, 

 

Plangebied 

 

Waardevolle eiken 
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maar draagt wel bij aan de landschappelijke inpassing van het plangebied. Deze wordt verder niet 

betrokken in het landschappelijk inpassingsplan.  

Wel wordt tegen deze houtsingel op grond in eigendom van de initiatiefnemer een nieuwe houtsingel 

aangeplant met een oppervlakte van circa 170 m². Hierdoor ontstaat tezamen met de houtsingel op het 

buurperceel een robuust landschapselement van zeker 10 meter breed.  

De ruimte tussen de woning en de houtsingel betreft een waardevolle doorkijk naar het achterliggende 

gebied en wordt door het aanbrengen van de houtwal geaccentueerd en versterkt. Ook betreft dit een 

versterking van de rand van de aanwezige oude akker.  

 

In totaal is in de beoogde situatie met bestaande en nieuw aan te brengen beplanting een oppervlakte van 

circa 500 m² aanwezig. Hiermee wordt voldaan aan zowel de handreiking kwaliteitsverbetering van het 

landschap (20%) en het beeldkwaliteitsplan.  

 

In de bijlage is het landschappelijk inpassingsplan inclusief onderhoudsplan toegevoegd. 

 

4.3 Cultuurhistorie en archeologie 
 

4.3.1 Cultuurhistorische en aardkundige waarden 

 

Cultuurhistorie neemt een belangrijke plaats in de ruimtelijke ordening in. Met cultuurhistorische waarden 

dient bij het opstellen van ruimtelijke plannen rekening gehouden te worden in de vorm van bescherming 

en behoud van deze karakteristieke gebiedswaarden.  

 

Met betrekking tot aardkundig waardevolle gebieden is het beleid erop gericht om de 

ontstaansgeschiedenis van het aardoppervlak zichtbaar, beleefbaar en begrijpelijk te houden. Het 

plangebied is niet gelegen in een aardkundig waardevol gebied.  

 

Volgens de ‘Cultuurhistorische Waardenkaart 2010, herziening 2016’ van de provincie Noord-Brabant is 

het plangebied gelegen binnen de cultuurhistorisch waardevolle regio Peelkern (zie volgende figuur).  

 

  
Figuur 12: Uitsnede Cultuurhistorische waardenkaart 2010, herziening 2016 Noord-Brabant 

 

De Peelkern is van oudsher een ontginningslandschap dat zich voornamelijk kenmerkt door het rationele 

verkavelings-/ontwaterings- en wegenstructuur. Deze structuur is ontstaan door de systematische en 

planmatige ontginning tussen 1850 en 1960. Kenmerkende landschapselementen van de Peelkern zijn de 

lanen, de kanalen, de landgoederen, de plantages en de ontginningsdorpen. Binnen dit gebied heeft de 

intensieve veehouderij en de glastuinbouw zich in de loop der jaren krachtig ontwikkeld. Het is een 

grootschalig landbouwgebied geworden met een afwisseling van uitgestrekte akkers met bebouwing en 

grootschalige bebossingen.  

Plangebied 

Peelkern  

Kapelweg en 

Eikenwalweg 

(redelijk hoge 

waarde) 
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De Kapelweg en Eikenwalweg zijn historisch-geografische lijnen van redelijk hoge waarde vanwege de 

ontginningsgeschiedenis van het gebied.  

 

Volgens de kaartlaag ‘historisch landschap’ van de gemeentelijke Erfgoedkaart is het plangebied gelegen 

binnen het historisch landschap ‘occupatiezone’ en deel binnen ‘oude akkers’ (zie volgende figuur). 

 

 
Figuur 13: Uitsnede kaart ‘historisch landschap’ gemeentelijke Erfgoedkaart 

 

Volgens de kaartlaag ‘historische bebouwing’ van de Erfgoedkaart is het plangebied gelegen aan historisch-

geografisch waardevolle infrastructuur (Eikenwalweg en Kapelweg) (zie volgende figuur).  

 

 
Figuur 14: Uitsnede kaart ‘historische bebouwing’ gemeentelijke Erfgoedkaart 

 

Daarnaast is het plangebied gelegen binnen een gaaf cultuurlandschap met een opeenvolging van oude 

ontginningscomplexen en heideontginningen. 

 

Onderhavige ontwikkeling ziet op een wijziging van de bestemming en niet op uitbreiding van bebouwing. 

Deze ontwikkeling tast de cultuurhistorische waarden van het gebied en de instandhouding daarvan niet 

aan. 

 

Oude akker 

Conform de ‘Notitie omschrijving oude akkercomplexen’ van de gemeente is het plangebied gelegen binnen 

het oude akkercomplex Handelsche Kampen (zie volgende figuur).  

 

Plangebied 

Plangebied 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1652.Buitengebied2016-VO01/b_NL.IMRO.1652.Buitengebied2016-VO01_rb5.pdf
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Figuur 15: Ligging oude akkercomplex Handelsche Kampen 

 

Het akkergebied betreft de historische kern van Handel met het omringende oude akkerland. De akkers 

liggen/lagen zowel aan de westzijde als de oostzijde van de historische bebouwing van Handel. Het 

akkergebied is doorsneden door (land)wegen en het merendeel is omhaagd. Het westelijke deel van het 

akkergebied had een open karakter maar is inmiddels geheel bebouwd. Het oostelijk deel is grotendeels 

agrarisch en doorsneden door wegen, bosjes en houtsingels.  

Bijzondere kenmerken van dit akkercomplex zijn de historische wegenstructuur die grotendeels nog 

aanwezig is, historische fijnmazige percelering is nog aanwezig en deels nog zichtbaar/beleefbaar middels 

stuifzandwallen, hakhoutwallen of beplanting en de aanwezigheid van (micro)reliëf dat mede gelieerd kan 

worden aan de Peelrandbreuk. 

 

Het akkercomplex heeft in het bestemmingsplan de dubbelbestemming ‘Waarde – Oude Akker’. Met deze 

dubbelbestemming wil de gemeente de oude akkercomplexen beter beheren en behouden. Daarbij is 

beheer niet alleen conservatief bedoeld, maar juist ook in termen van versterking en ontwikkeling. 

 

Het plangebied is gelegen aan de oostelijke rand van het oude akkercomplex. De bijzondere kenmerken 

worden door het initiatief niet aangetast. Er wordt geen nieuwe bebouwing opgericht en/of gesloopt.  

Daarnaast vinden geen wezenlijke veranderingen plaats in aanwezige verkavelingen. De huidige 

verkaveling van het plangebied blijft gehandhaafd. Verder is het plangebied niet gelegen op een bolle akker 

en is geen steilrand aanwezig.  

 

Onderhavige ontwikkeling tast de instandhouding van de cultuurhistorische waarden van het gebied niet 

aan. Mogelijkheden voor het herstel van de cultuurhistorische waarden worden niet onevenredig verkleind. 

De dubbelbestemming ‘Waarde – Oude akker’ blijft gehandhaafd. 

 

4.3.2 Archeologie  

 

Bij de opstelling en uitvoering van ruimtelijke plannen moet rekening gehouden worden met bekende 

archeologische waarden en de te verwachten archeologische waarden. Het uitgangspunt hierbij is dat het 

archeologisch erfgoed moet worden beschermd op de plaats waar het wordt aangetroffen. Gezien dit 

uitgangspunt moeten, in het geval van voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden met een hoge 

verwachtingswaarde voor archeologisch erfgoed, de archeologische waarden door middel van een 

vooronderzoek in kaart worden gebracht. 

 

Grens oude akker 

Handelsche Kampen 

Plangebied  
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Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Gemert-Bakel is het plangebied deels gelegen 

binnen een gebied zonder archeologische verwachtingswaarde (categorie 6) en deels binnen een gebied 

met een middelhoge verwachtingswaarde (categorie 5) (zie volgende figuur).  

 

  
Figuur 16: Uitsnede archeologische beleidskaart gemeente Gemert-Bakel 

 

Ter plaatse van deze lage verwachtingswaarde geldt geen onderzoeksplicht. Binnen het categorie 5-gebied 

geldt een onderzoeksplicht bij bodemingrepen groter dan 2.500 m² en dieper dan 40 centimeter onder 

maaiveld.  

Onderhavige ontwikkeling ziet niet op de oprichting van nieuwe bebouwing. Er vinden geen bodemingrepen 

plaats. Een archeologisch onderzoek is derhalve niet noodzakelijk. 

 

Indien tijdens de bouwwerkzaamheden archeologisch waardevolle vondsten worden gedaan, dient hiervan 

melding te worden gemaakt bij het bevoegd gezag.  

 

Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor onderhavige ontwikkeling.  

 

4.4 Verkeer, ontsluiting en parkeren 
 

4.4.1 Verkeer en ontsluiting 

 

Het plangebied wordt ontsloten op de Eikenwalweg middels een bestaande inrit. Deze weg en de Kapelweg 

betreffen wegen waar zich voornamelijk bestemmingsverkeer bevindt. 

 

Ten opzichte van de verkeersbewegingen die de huidige agrarische bestemming kan genereren, neemt het 

aantal verkeersbewegingen als gevolg van de nieuwe woonfunctie af. Per dag is sprake van maximaal 10 

verkeersbewegingen. 

 

4.4.2 Parkeren  

 

Het uitgangspunt ten aanzien van parkeren is dat parkeren moet plaatsvinden op eigen terrein zoals 

vastgesteld in de Nota Parkeernormen Gemert-Bakel 2017 (vastgesteld op 1 juni 2017). 

De parkeernorm voor de functie wonen voor een vrijstaande koopwoning in het buitengebied bedraagt 2,4 

parkeerplaatsen per woning. Bij de bedrijfswoning zijn minimaal 3 parkeerplaatsen aanwezig (zie volgende 

figuur). Daarmee wordt voldaan aan de parkeernormen.  

 

Plangebied 
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Figuur 17: Parkeerplaatsen 

 

Parkeergelegenheid 

bij bedrijfswoning 
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5. Milieuaspecten  
 

Milieuaspecten spelen een rol in de ruimtelijke planvorming wanneer aan een gebied functies worden 

toegekend die een milieubelasting doen ontstaan of doen toenemen. Door middel van een goede 

ruimtelijke ordening kan een milieubelasting ook worden beperkt of worden voorkomen, zodat wordt 

bijgedragen aan de duurzame ontwikkeling van de gemeente. Milieuaspecten worden daartoe integraal en 

vanaf een zo vroeg mogelijk stadium in het planvormingsproces betrokken. Hierdoor wordt het milieubelang 

volwaardig afgewogen tegen andere belangen die evenzeer claims leggen op de beschikbare ruimte. 

 

5.1 Bodem 
 

Artikel 9 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaalt dat in het bestemmingsplan rekening gehouden 

moet worden met de bodemkwaliteit ter plaatse. De reden hiervoor is dat eventueel aanwezige 

bodemverontreiniging van groot belang kan zijn voor de keuze van bepaalde bestemmingen en/of voor de 

uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. De bodemtoets moet worden uitgevoerd bij het wijzigen of 

opstellen van een bestemmingsplan of bij een buitenplanse afwijkingsprodedure.  

 

In artikel 8 van de Woningwet is aangegeven dat een gemeente in de gemeentelijke bouwverordening 

regels moet opnemen om het bouwen op verontreinigde grond tegen te gaan. De gemeente heeft de taak 

om alleen een omgevingsvergunning (aspect bouwen) te verlenen als de kwaliteit van de bodem geschikt is 

voor het beoogde gebruik. Hiertoe toetst de gemeente de informatie omtrent de bodemkwaliteit aan de 

Circulaire bodemsanering. Als de bouwlocatie daaraan niet voldoet, dan kan de gemeente een aanvraag 

voor een omgevingsvergunning weigeren, of nadere eisen in de vergunning opnemen. 

 

Bodemtoets 

Het doel van de bodemtoets bij ruimtelijke plannen is de bescherming van de bodem. In bepaalde gevallen 

dient een bodemonderzoek te worden uitgevoerd om te kunnen beoordelen of de bodem geschikt is voor 

de geplande functie en of sprake is van een eventuele saneringsnoodzaak. 

 

Huidige en toekomstige situatie 

In de huidige situatie bevindt zich een voormalige agrarische bedrijfslocatie. In de beoogde situatie wordt 

een deel van het agrarisch bestemmingsvlak bestemd als woonbestemming.  

Het is mogelijk dat zich in het verleden bodemverontreinigende activiteiten hebben voorgedaan op de 

gronden binnen de nieuwe woonbestemming.  

 

Verkennend bodemonderzoek 

Een verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd om de bodemkwaliteit ter plaatse van het plangebied te 

bepalen1.  

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen verontreinigingen aangetoond die aanleiding vormen voor 

het uitvoeren van nader of aanvullend bodemonderzoek. 

De bodem ter plaatse van de voormalige ondergrondse huisbrandolietank is niet verontreinigd geraakt met 

minerale olie. De locatie is onverdacht op aanwezigheid van asbest in bodem in een concentratie boven  

interventiewaarde. 

De bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vormt geen belemmering voor de beoogde 

woonbestemming of grondtransactie. 

 

De rapportage van het verkennend bodemonderzoek is bijgevoegd als bijlage.  

 

                                                      
1 Verkennend bodemonderzoek Kapelweg 40 te Handel, bodeminzicht, 17 april 2019 
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5.2 Water  
 

Het plangebied is niet gelegen binnen of in de nabijheid van een waterwingebied of een beschermingszone 

hiervan. Tevens is het plangebied niet gelegen in een gebied dat bestemd of gereserveerd is ten behoeve 

van regionale waterberging.  

Onderhavige ontwikkeling vormt geen belemmering c.q. bedreiging voor de hydrologisch waardevolle en 

kwetsbare gebieden.  

 

De waterhuishoudkundige gevolgen binnen het plan worden behandeld in de waterparagraaf (hoofdstuk 6). 

 

5.3 Geurhinder en veehouderij 
 

De Wet geurhinder en veehouderij schept het kader voor de onderbouwing van nieuwe plannen voor het 

aspect geur. De Wgv heeft ook consequenties voor de ontwikkeling van nieuwe ruimtelijke projecten. Dit 

wordt de omgekeerde werking genoemd. Een geurnorm is bedoeld om mensen te beschermen tegen 

geurhinder, omgekeerd moet het bevoegd gezag dan ook niet toestaan dat nieuwe projecten gerealiseerd 

worden op plaatsen waar de geurhinder onaanvaardbaar hoog is of door nieuwe ontwikkelingen te hoog zal 

worden.  

Hiertoe zijn de voor- en achtergrondbelasting van belang. Onder voorgrondbelasting wordt verstaan de 

individuele geurbelasting op het plangebied van de aanwezige veehouderijen in de omgeving van het 

plangebied (belang veehouderij). Onder achtergrondbelasting wordt verstaan de cumulatieve geurbelasting 

op het plangebied als gevolg van de aanwezige veehouderijen in de omgeving van het plangebied (belang 

geurgevoelig object). 

 

5.3.1 Beoordeling belangen veehouderijen (voorgrondbelasting) 

 

De meest nabijgelegen veehouderij betreft de paardenhouderij op de locatie Heereveldseweg 40 op een 

afstand van circa 125 meter (andere veehouderijen liggen op meer dan 500 meter van het plangebied en 

blijven hier dan ook buiten beschouwing). 

Deze veehouderij wordt beschermd tegen geurgevoelige objecten. Dit betekent dat de rechten van de 

veehouderijbedrijven die kunnen worden ontleend aan de vigerende vergunning gerespecteerd dienen te 

worden.  

 

Voor een paardenhouderij (dieren zonder geuremissiefactor) geldt ingevolge de Wet geurhinder en 

veehouderij (Wgv) een vaste afstand van 50 meter buiten de bebouwde kom tussen een emissiepunt en 

het dichtstbijzijnde geurgevoelige object.  

 

Ingevolge artikel 3, tweede lid van de Wet geurhinder een veehouderij (Wgv) bedraagt de afstand tussen 

een veehouderij en een geurgevoelig object dat onderdeel uitmaakt van een andere veehouderij, of een 

voormalige veehouderij (beëindigd na 19 maart 2000) ten minste 50 meter indien het geurgevoelig object 

buiten de bebouwde kom is gelegen.  

 

De woning Kapelweg 40 betreft een voormalige agrarische bedrijfswoning; hier dient dan ook te worden 

voldaan aan de vaste afstanden met betrekking tot geur. De omliggende veehouderijbedrijven zijn alle op 

een grotere afstand dan 50 meter gelegen van de nieuwe woonbestemming. 

 

De functiewijziging vormt dus geen belemmering voor de ontwikkeling van deze en andere 

veehouderijbedrijven.  

 

5.3.2 Beoordeling woon- en leefklimaat (achtergrondbelasting) 

 

De geurbelasting ten gevolge van meerdere intensieve veehouderijen in de omgeving vormt de 

achtergrondbelasting. Deze bepaalt het woon- en leefklimaat op een locatie. 
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Op 6 februari 2014 heeft de gemeenteraad van de gemeente Gemert-Bakel de ‘Beleidsregel ruimtelijke 

ontwikkelingen en geurhinder gemeente Gemert-Bakel 2013’ vastgesteld. In de beleidsregel is opgenomen 

dat bij het beoordelen van ruimtelijke initiatieven en plannen worden als vertaling van het criterium ‘een 

aanvaardbaar woon- en leefklimaat’ voor het aspect cumulatieve geurhinder uit stallen van veehouderijen 

de toetswaarden gehanteerd zoals opgenomen in de volgende tabel. 

 

Tabel 1: Toetswaarde beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder Gemert-Bakel 2013 

 Gemert, Bakel, 

Milheeze, Handel 

en Mortel, exclusief 

bedrijventerreinen 

Elsendorp, 

De Rips 

Extensiveringsgebied 

en verwevingsgebied 

Bedrijventerrein, 

landbouwontwikkelingsgebieden 

Goed 

(streefwaarde) 

0-8 0-8 0-13 0-20 

Voldoende 

(toetswaarde) 

9-11 9-13 14-20 20-28 

Onvoldoende 11 of meer 13 of meer 20 of meer 28 of meer 

 

Het plangebied is gelegen binnen ‘overig buitengebied’, wat overeen komt met de zone 

‘extensiveringsgebied/verwevingsgebied’. Er dient derhalve aan de maximale toetswaarde van 20 ouE/m³ 

te worden getoetst (hierbij is nog sprake van een voldoende woon- en leefklimaat). 

 

Voor de ontwikkeling is een geurberekening voor de achtergrondbelasting uitgevoerd met behulp van het 

programma V-Stacks Gebied. Hierbij zijn de hoekpunten van het plangebied als rekenpunt genomen (‘worst 

case’-scenario). Voor een totaaloverzicht van de invoergegevens wordt verwezen naar de bijlage. 

De volgende tabel toont de achtergrondbelasting in de beoogde situatie en een vertaling van de resultaten 

naar een woon- en leefklimaat zoals opgenomen in de beleidsregel.  

 

Tabel 2: Achtergrondbelasting beoogde situatie 

Adres geurgevoelig 

object 

Toetswaarde 

(ouE/m3) 

Achtergrondbelasting beoogde 

situatie [ouE/m³] 

Beoordeling woon- en 

leefklimaat 

Hoekpunt 1  20 2,7 Goed 

Hoekpunt 2  20 2,7 Goed 

Hoekpunt 3  20 2,9 Goed 

Hoekpunt 4  20 2,9 Goed 

 

Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat. Het aspect geur vormt geen belemmering voor de beoogde 

ontwikkeling. 

 

5.4 Geluid  
 

De Wet geluidhinder (Wgh) is van toepassing op woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen (onder meer 

onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere gezondheidszorggebouwen) en 

geluidsgevoelige terreinen (onder meer woonwagenstandplaatsen).  

 

5.4.1 Wegverkeerslawaai 

 

Uit artikel 74 Wgh vloeit voort dat in principe alle wegen voorzien zijn van een geluidzone waarbinnen een 

akoestisch onderzoek dient te worden verricht, indien sprake is van het projecteren van nieuwe 

geluidsgevoelige bebouwing binnen een dergelijke zone. Uitzondering hierop zijn wegen die zijn gelegen 

binnen een als woonerf aangeduid gebied of wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.  

 

De ontwikkeling ziet enkel op de wijziging van de bestemming en niet op een toevoeging van een 

geluidgevoelig object. Derhalve is geen akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai noodzakelijk. 
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5.4.2 Industrielawaai  

 

Het aspect industrielawaai wordt in de volgende paragraaf getoetst. Een akoestisch onderzoek naar 

industrielawaai is niet noodzakelijk. 

 

5.5 Bedrijven en milieuzonering 
 

Er dient voldoende ruimtelijke scheiding te zijn tussen hinderveroorzakende en hindergevoelige functies ter 

bescherming en/of vergroting van de woon- en leefkwaliteit. Indien milieubelastende functies in de 

projectlocatie mogelijk worden gemaakt, dient de invloed op de omgeving inzichtelijk te worden gemaakt.  

 

De VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009) geeft per bedrijfsactiviteit richtafstanden met 

betrekking tot geur, fijn stof, geluid en gevaar die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden 

tussen een bedrijf en woningen om hinder en schade aan mensen in de directe omgeving van een 

ruimtelijke ontwikkeling binnen aanvaardbare normen te houden. De afstanden gelden tussen de grenzen 

van de bestemmingsvlakken van het bedrijf en een hindergevoelig object. 

 

De volgende figuur laat de ligging van de bedrijven zien in de directe omgeving van het plangebied.  

 

 
Figuur 18: Ligging bedrijven in de omgeving van het plangebied 

 

De volgende tabel toont de meest nabijgelegen bedrijven en de bijbehorende richtafstanden.  

 

Tabel 3: Richtafstanden op basis van ‘Bedrijven en Milieuzonering’ (VNG) 

Categorie bedrijvigheid Indices en richtafstanden (meters) Werkelijke 

afstand (meters) Kapelweg 33 (bloemenkwekerij) 

Geur Stof Geluid Gevaar 

Tuinbouw (bedrijfsgebouwen) 10 10 30 10 30 

 

Heereveldseweg 40 (paardenhouderij) 

Fokken en houden van paarden 50 30 30 0 125 

 

De tabel laat zien dat voor beide bedrijven aan de richtafstanden wordt voldaan. Dit betekent dat de 

ontwikkeling geen belemmering vormt voor de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven en dat ter plaatse 

van het plangebied sprake is van een goed woon- en leefklimaat.  

Plangebied 

 

Kapelweg 33 

(bloemenkwekerij) 

 

Heereveldseweg 40 

(paardenhouderij) 
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Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor de ontwikkeling. 

 

5.6 Luchtkwaliteit 
 

Wet luchtkwaliteit 

Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen in de Wet 

milieubeheer (hoofdstuk 5, titel 5.2 Wm). Titel 5.2 handelt over luchtkwaliteit; daarom staat deze ook wel 

bekend als de ‘Wet luchtkwaliteit’. Specifieke onderdelen van de wet zijn uitgewerkt in amvb's en 

ministeriële regelingen. 

 

De kern van de ‘Wet luchtkwaliteit’ bestaat uit de (Europese) luchtkwaliteitseisen. Verder bevat zij 

basisverplichtingen op grond van de richtlijnen, namelijk: plannen, maatregelen, het beoordelen van 

luchtkwaliteit, verslaglegging en rapportage. De wet regelt het zogenaamde Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Daarbinnen werken het Rijk, de provincies en gemeenten 

samen om de Europese eisen voor luchtkwaliteit te realiseren. 

 

Niet in betekenende mate bijdragen  

In de Algemene Maatregel van Bestuur ‘Niet in betekenende mate bijdragen’ (Besluit NIBM) en de 

ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op 

het begrip NIBM. Per 1 augustus 2009 geldt als NIBM 3% van de grenswaarde.  

 

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en 

woningbouwlocaties) opgenomen die Niet in Betekenende Mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. 

Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd 

worden. Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan 

maken dat het geplande project NIBM bijdraagt, kan toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit 

achterwege blijven.  

 

Toetsing initiatief  

De achtergrondconcentratie fijn stof ter plaatse van de locatie bedraagt 18,9 µg/m3 2. Daarmee wordt 

voldaan aan de wettelijke fijn stof norm en kan worden geconcludeerd dat ter plaatse van de woning 

sprake is van een goed woon- en leefklimaat. 

Om te beoordelen of het beoogde initiatief NIBM bijdraagt, is de NIBM-tool (versie 2018) ingevuld. Hierin is 

de bijdrage berekend bij een maximaal aantal dagelijkse voertuigbewegingen van 10. De volgende figuur 

toont het resultaat. 

 

 
Figuur 19: NIBM-tool  

 

                                                      
2 RIVM, Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten Nederland 
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De ontwikkeling heeft geen significante invloed op de luchtkwaliteit; het plan is te kleinschalig om in 

betekenende mate bij te dragen aan een verandering/verslechtering van de luchtkwaliteit.  

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde ruimtelijke ontwikkeling. 

 

5.7 Externe veiligheid 
 

Bij externe veiligheid gaat het om de gevaren die de directe omgeving loopt in het geval er iets mis mocht 

gaan tijdens de productie, het behandelen of het vervoer van gevaarlijke stoffen. De daaraan verbonden 

risico’s moeten aanvaardbaar blijven. De wetgeving rond externe veiligheid richt zich op het beschermen 

van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Kwetsbaar zijn onder meer woningen, onderwijs- en 

gezondheidsinstellingen, en kinderopvang en -dagverblijven. 

 

Bij ruimtelijke plannen dient rekening te worden gehouden met dit aspect. Daartoe moeten de risico’s voor 

de bevolking, die verbonden zijn aan gevaar veroorzakende activiteiten, in beeld worden gebracht.  

 

Voor de normstelling van risicovolle bedrijven moet worden aangesloten bij het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi). Het toetsingskader is meer gedetailleerd uitgewerkt in de Regeling externe veiligheid 

voor inrichtingen (Revi). 

De eisen ten aanzien van vervoer van gevaarlijke stoffen en de daarmee samenhangende risico’s zijn 

vastgelegd in het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt).  

Voor buisleidingen die risicovolle stoffen transporteren geldt het Besluit externe veiligheid buisleidingen 

(Bevb). Dit besluit regelt de taken en verantwoordelijkheden van de leidingexploitant en de gemeenten en 

geeft de eisen en veiligheidsafstanden voor buisleidingen die worden gebruikt voor het transport van 

gevaarlijke stoffen ten opzichte van kwetsbare objecten. 

 

Uit de Risicokaart van de provincie Noord-Brabant is af te lezen dat zich in de directe omgeving geen 

risicovolle bronnen en inrichtingen bevinden die een risico vormen voor de ontwikkeling (zie volgende 

figuur).  

 

 
Figuur 20: Uitsnede Risicokaart  

 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor onderhavige ontwikkeling. 

Plangebied 
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6. Waterparagraaf 
 

6.1 Watertoets  
 

Het doel van de watertoets is te waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op 

evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante plannen en 

besluiten. Een watertoets maakt de mogelijke negatieve invloeden van het initiatief binnen het plangebied 

inzichtelijk. Tevens geeft de watertoets de oplossingsrichtingen aan waarmee mogelijke optredende 

negatieve invloeden beperkt of ongedaan kunnen worden gemaakt. Het waterschap Aa en Maas en de 

gemeente Gemert-Bakel hebben een aantal principes gedestilleerd, die van belang zijn als vertrekpunt van 

het overleg tussen initiatiefnemer, waterbeheerder en gemeente.  

 

6.2 Waterbeleid 
 

Met betrekking tot de waterhuishouding zijn diverse beleidsstukken relevant. Genoemd kunnen worden: 

Nationaal Waterplan 2016-2021, Provinciaal Milieu- en Waterplan van de provincie Noord-Brabant, 

Waterbeheerplan Waterschap Aa en Maas 2016-2021, Keur Waterschap Aa en Maas, Vierde Nota 

Waterhuishouding, Nationaal bestuursakkoord water, Beleidsbrief regenwater en riolering en het 

Gemeentelijk Watertakenplan (GWTP). Centraal in het waterbeleid is dat water een belangrijk sturend 

element is in de ruimtelijke ordening. De waterhuishouding legt daarmee een ruimteclaim waaraan voldaan 

moet worden. Daarbij zijn de volgende strategieën leidend: 

 Vasthouden-bergen-afvoeren (waterkwantiteit); 

 Voorkomen-scheiden-zuiveren (waterkwaliteit). 

 

Waterbeheerplan Waterschap Aa en Maas 2016-2021 

In het waterbeheerplan van Waterschap Aa en Maas wordt aangeven wat de doelen zijn voor de periode 

2016-2021 en hoe deze doelen bereikt moeten worden. Het plan is afgestemd op het nationale en 

provinciale waterbeleid en dat van de andere Nederlandse waterschappen. 

Het doel van het waterbeheerplan is om het watersysteem en de afvalwaterketen op orde te houden. 

Het beheer van water door het waterschap bepaalt mede dat mensen en dieren in Noordoost-Brabant 

leven in een veilige, schone en prettige omgeving. 

In het waterbeheerplan wordt een indeling gemaakt in de volgende thema’s:  

 Veilig en bewoonbaar; 

 Voldoende water en robuust watersysteem; 

 Schoon water; 

 Gezond en natuurlijk water; 

 Het leveren van maatschappelijke meerwaarde 

 

Het waterschap Aa en Maas hanteert navolgende principes: 

 Gescheiden houden van vuilwater en schoon hemelwater; 

 Doorlopen van de afwegingsstappen: hergebruik-infiltratie-buffering-afvoer; 

 Hydrologisch neutraal bouwen; 

 Water als kans; 

 Meervoudig ruimtegebruik; 

 Voorkomen van vervuiling; 

 Wateroverlastvrij bestemmen; 

 Waterschapsbelangen. 
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Keur Brabantse waterschappen 

Voor waterhuishoudkundige ingrepen in het plangebied is de Keur waterschap Aa en Maas van toepassing. 

De Keur is een waterschapsverordening die gebods- en verbodsbepalingen bevat met betrekking tot 

ingrepen die consequenties hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer. Op grond van de keur is 

het onder andere verboden om handelingen te verrichten waardoor onderhoud, aanvoer, afvoer en/of 

berging van water kan worden belemmerd, zonder een ontheffing van het waterschap.  

 

Beleidsregel hydrologische uitgangspunten bij de keurregels voor afvoeren van hemelwater 

De drie Brabantse Waterschappen hanteren sinds 1 maart 2015 dezelfde (beleids)uitgangspunten voor het 

beoordelen van plannen waarbij het verhard oppervlak toeneemt.  

 

Bij een toename en afkoppelen van het verhard oppervlak geldt het uitgangspunt dat plannen zoveel 

mogelijk hydrologisch neutraal worden uitgevoerd. De waterschappen maken bij het beoordelen van 

plannen met een toegenomen oppervlak onderscheid tussen grote en kleine plannen. Hoewel er relatief 

veel kleine plannen zijn veroorzaken deze op deelstroomgebiedsniveau nauwelijks een toename van de 

maatgevende afvoer. Het waterschap maakt grofweg onderscheid in projecten met een toename van 

verhard oppervlak van maximaal 2.000 m2, toename van een verhard oppervlak tussen 2.000 m2 en 

10.000 m2 en projecten met een toename van het verhard oppervlak van meer dan 10.000 m2.  

Plannen met een verhardingstoename tot 2000 m2 zijn onder de nieuwe keur vrijgesteld van compensatie.  

Voor plannen met een verhardingstoename tussen 2.000 m2 en 10.000 m2 hanteert het waterschap een 

algemene (reken) regel (benodigde compensatie (in m3) = Toename verhard oppervlak (m2) * 

Gevoeligheidsfactor * 0,06 (in m)). 

De gevoeligheidsfactor houdt de nominale waarde in die de hydrologische gevoeligheid en 

infiltratiepotentie van de locatie uitdrukt. De waarde 0,06 is de waterschijf van 60 mm die overeenkomt 

met de vastgestelde bovengrens voor de compensatiecapaciteit van 600 m3/ha. 

 

Gemeentelijk Watertakenplan  

Op 14 december 2018 heeft de gemeenteraad van de gemeente Gemert-Bakel het nieuwe Gemeentelijk 

Watertakenplan (GWTP) vastgesteld.  

Het plan wordt door de gemeente gebruikt om nu en in de toekomst aan de gemeentelijke zorgplichten te 

kunnen voldoen en als toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen.  

 

De gemeente houdt bij de (her)inrichting van de openbare ruimte rekening met de verwerking van extreme 

neerslaghoeveelheden. Hemelwater dient zo lokaal mogelijk te worden verwerkt en benut voor het 

aantrekkelijk maken van de leefomgeving. Dat betekent het volgende:  

 regenwater gebruiken daar waar het valt;  

 de inrichting van de openbare ruimte benutten voor de opvang van overtollig hemelwater;  

 streven naar efficiënte en robuuste (collectieve) voorzieningen;  

 communiceren met inwoners over de gezamenlijke verantwoordelijkheid die we hebben om 

wateroverlast te voorkomen; ieder moet zijn steentje ‘wegdragen’.  

 

In het GWTP zijn eisen opgenomen waaraan een waterbergingsvoorziening dient te voldoen (capaciteit, 

vormgeving, ligging, noodzaak overloop) en eisen voor het opnemen van een gebruiksregel 

waterbergingsvoorziening in een bestemmingsplan. Verder zijn aandachtspunten opgenomen rondom lozen 

op de riolering en aansluiten op de riolering. 

 

Omgang met hemelwater bij nieuwbouw 

Vanwege de impact op stedelijk gebied hanteert de gemeente bij iedere (vervangende) nieuwbouw een 

waterbergingsnorm van 60 mm voor elke m² aan te leggen verhard oppervlak (ofwel 60 liter waterberging 

per m² verhard oppervlak). Verhard oppervlak dat voorheen aanwezig was wordt niet in mindering gebracht 

op deze waterbergingsnorm.  

Voor alle uitbreidingslocaties geldt dat de waterberging binnen het plan moet worden gerealiseerd. Dit 

wordt afgedwongen met voorwaardelijke gebruiksregels in het bestemmingsplan.  
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6.3 Oppervlaktewater 
 

De volgende figuur toont de ligging van alle watergangen in beheer bij het waterschap in de omgeving van 

het plangebied.  

 

 
Figuur 21: Ligging leggerwatergangen (https://maps.aaenmaas.nl/portaal/legger_oppervlaktewater/) 

 

In de directe omgeving van het plangebied zijn geen watergangen gelegen die in beheer zijn bij het 

waterschap. 

 

6.4 Grondwater 
 

De Bodematlas van de provincie Noord-Brabant laat zien dat de gemiddelde hoogste waterstand zich op 

80-180 cm onder het maaiveld bevindt en de gemiddelde laagste grondwaterstand op 200-250 cm onder 

het maaiveld (zie volgende figuren). 

 

 
Figuur 22: GHG (Bodematlas Provincie Noord-Brabant) 

 

Plangebied  

A-watergang 

Plangebied 
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Figuur 23: GLG (Bodematlas Provincie Noord-Brabant)  

 

Hydrologisch neutraal bouwen 

Hydrologisch neutraal bouwen betekent dat het schone hemelwater afkomstig van daken en erfverharding 

op het perceel moet worden verwerkt door middel van infiltratie of waterberging. Gezorgd moet worden dat 

voldoende buffercapaciteit aanwezig is. De oorspronkelijke landelijke afvoer mag niet overschreden worden 

bij een bui die eens in de 10 jaar voorkomt (T=10). 

 

Verhard oppervlak 

In de beoogde situatie is geen sprake van een toename van verhard oppervlak; er wordt geen nieuwe 

bebouwing opgericht. Op basis van de Keur en het GWTP is er geen compenserende maatregel 

noodzakelijk.  

 

Bij zeer extreme regenval kan het hemelwater afstromen naar en infiltreren op de omliggende gronden, die 

agrarisch in gebruik zullen blijven. 

 

Lozen op het riool 

Het huishoudelijk afvalwater wordt net als in de huidige situatie op het gemeentelijk riool geloosd.   

 

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat voldaan wordt aan het beleid van Waterschap Aa en Maas en de gemeente 

Gemert-Bakel inzake de watertoets. 

 

 

 

 

Plangebied 
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7. Uitvoerbaarheid  
 

7.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 

Het wijzigingsplan doorloopt als ontwerp respectievelijk vastgesteld en onherroepelijk wijzigingsplan de 

volgende procedure conform artikel 3.6 van de Wet op de ruimtelijke ordening:  

 

1) Voorbereiding en vooroverleg met diensten van rijk, provincie en waterschap; 

Het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.1) geeft aan dat burgemeester en wethouders bij de 

voorbereiding van een bestemmingsplan overleg voeren met de besturen van betrokken gemeenten 

en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de 

ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. 

De instanties die in kennis gesteld moeten worden van dit bestemmingsplan zijn geïnformeerd. 

 

De initiatiefnemer heeft het voornemen kenbaar gemaakt aan de omwonenden en hen op de hoogte 

gesteld van de plannen middels een zorgvuldige dialoog. 

 

Vooroverlegreacties  

 

Waterschap Aa en Maas 

Op 16 mei 2019 heeft het Waterschap Aa en Maas een vooroverlegreactie gegeven op het plan. 

Doordat het plan niet ziet op een toename van verhard oppervlak en er door het plan geen bijzondere 

waterbelangen worden geraakt, geeft het waterschap aan akkoord te zijn met het plan. 

 

Provincie Noord-Brabant 

De provincie Noord-Brabant heeft op 19 juni 2019 een vooroverlegreactie ingediend.  

Zij acht het plan niet in overeenstemming met artikel 3.2 van de Verordening ruimte Noord-Brabant. 

Voor de ontwikkeling is in het plan de kwaliteitsverbetering van het landschap uitgewerkt. In de 

berekening die hiervan onderdeel uitmaakt zijn echter bedragen voor Wonen gehanteerd (Wonen < 

1.000 m2: € 100,-; Wonen > 1.000 m²: € 70,-) die erg ver afwijken van de bedragen die in de regel 

voor een dergelijke ontwikkeling worden aangehouden.  

De provincie adviseert om te onderbouwen waarom in dit geval voor deze bedragen is gekozen of de 

berekening zodanig aan te passen dat de uitkomst hiervan meer in overeenstemming is met 

onderhavige ontwikkeling.  

 

Reactie: Het is de gemeente bekend dat de handreiking van de provincie andere bedragen hanteert. 

Het is de gemeente echter vrij om zelf een kader te geven aan de uitwerking van Kwaliteitsverbetering 

van het landschap, mits gemotiveerd.  

Naar aanleiding van informatie van diverse externe adviseurs alsmede van een gerenommeerd 

makelaar uit de regio, is de waarde van wonen bij de vaststelling van de Handreiking door het college 

(20 februari 2018), aangepast naar € 100/m² voor de eerste 1000 m² van het bestemmingsvlak en  

€ 70/m² voor de volgende m². De reden van deze afwijkende bedragen betrof dat een waarde van  

€ 280/ m² passend is voor een onbebouwd, nieuw bouwkavel in het stedelijk gebied dat reeds bouw- 

en woonrijp is. Voor een reeds bebouwd bouwvlak (bestaande woning) is een lagere waarde van 

toepassing. Vervolgens is de integrale herziening van het bestemmingsplan buitengebied samen met 

de aangepaste handreiking op 5 juli 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. De provincie Noord-

Brabant heeft hiertegen geen beroep ingesteld. 

De provincie wordt daarom een berekening voorgelegd op basis waarvan de waarden zoals 

opgenomen in de Handreiking is gerekend. Daarbij wil de gemeente ook opmerken dat er reeds 

meerdere vergelijkbare plannen in procedure zijn gebracht (ook bedrijfsbeëindigingen met 

herbestemming naar ‘Wonen’) waarbij dezelfde berekening is toegepast. Daar heeft de provincie mee 
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ingestemd. De gemeente is dan ook in de veronderstelling dat de provincie kan instemmen met de 

gemeentelijke handreiking.  

Het plan wordt gelet op vorengaande dan ook niet gewijzigd. 

 

2) Ontwerp: het ontwerpwijzigingsplan wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd, waarbinnen eenieder 

zienswijzen kan indienen. Naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen wordt het plan waar 

nodig aangepast.  

 

3) Vaststelling: het college van burgemeester en wethouders stelt vervolgens het wijzigingsplan vast, 

waarna het wederom voor een periode van 6 weken ter inzage wordt gelegd en waarop indieners van 

zienswijzen beroep kunnen instellen bij de Raad van State. 

 

7.2 Economische uitvoerbaarheid 
 

Per 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Met de inwerkingtreding van de 

Wro rust op de gemeente de verplichting tot het verhalen van kosten bij grondexploitatie via een 

exploitatieplan, tenzij kostenverhaal anderszins is verzekerd. 

 

Met initiatiefnemer wordt een anterieure ontwikkelingsovereenkomst gesloten. In de overeenkomst zijn 

ontwikkelvoorwaarden (waaronder planschade) opgenomen. 
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8. Juridische verantwoording 
 

8.1 Algemene opzet 
 

Dit hoofdstuk bevat de concrete vertaling van het beleidsgedeelte (voorafgaande hoofdstukken) naar het 

juridisch gedeelte van het wijzigingsplan (de verbeelding en regels).  

Het wijzigingsplan bestaat uit de volgende onderdelen: 

 De toelichting: een planbeschrijving die een verantwoording van de gemaakte keuzes, een 

toelichting op de juridische opzet en een korte beschrijving van de handhavings- en 

uitvoeringsaspecten bevat; 

 De regels, waarin de bestemmingen en daarbinnen geldende mogelijkheden zijn uitgewerkt. De 

regels van het moederplan ‘Gemert-Bakel Buitengebied 2017’ zijn van toepassing; 

 De verbeelding, die de rol heeft van visualisering van de bestemmingen. 

 

8.2 Toelichting op de verbeelding 
 

Op de verbeelding zijn de bestemmingen onderscheiden. De bestemmingen zijn afgeleid uit het gebruik (de 

aanwezige functies). Deze vormen het zogenaamde casco van het plan, waarvan in beginsel niet mag 

worden afgeweken. 

Op basis van het voorgaande worden de volgende bestemmingen en aanduidingen onderscheiden: 

 

 Wonen (enkelbestemming); 

 Agrarisch (enkelbestemming); 

 Waarde – Oude akker (dubbelbestemming); 

 Waarde – Archeologie 5 (dubbelbestemming); 

 Overige zone – beperkingen veehouderij (gebiedsaanduiding). 

-  

8.3 Toelichting op de regels  
 

De regels van het moederplan ‘Gemert-Bakel Buitengebied 2017’ zijn van toepassing; hiernaar wordt 

verwezen.



 

Bijlage 1  Inrichtingsschets beoogde situatie 
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Bijlage 2  Berekening investering kwaliteitsverbetering landschap 



Berekening investering kwaliteitsverbetering landschap Kapelweg 40 Handel

Waardevermeerdering van de grond

Oppervlakte totale plangebied (huidige agrarisch bouwvlak) m
2

10375

Oppervlakte woonbestemming (beoogd) m
2

2560

Huidige waarde grond Eenheid Aantal Prijs/eenheid Totaal

Agrarisch bedrijf m
2

10375 25,00€                                         259.375,00€                                        

totaal 10375 subtotaal 259.375,00€                                       

Nieuwe waarde grond Eenheid Aantal Prijs/eenheid Totaal

Agrarisch m
2

7815 5,00€                                           39.075,00€                                          

Wonen (< 1000 m
2
) m

2
1000 100,00€                                      100.000,00€                                        

Wonen (> 1000 m
2
) m

2
1560 70,00€                                         109.200,00€                                        

totaal 10375 subtotaal 248.275,00€                                       

Totaal waardevermeerdering -11.100,00€                                     

Investering

Basisinspanning investering (20%) -2.220,00€                                       

Extra investering grotere oppervlakte bijgebouwen

Toegestane oppervlakte bijgebouwen 'Wonen' = 150 m² Eenheid Aantal Prijs/eenheid Conform* Totaal

Totale oppervlakte bijgebouwen Kapelweg 40 = 269 m² m² 119 19,00€                                         1 2.261,00€           

Invulling investering

Aanleg beplanting Eenheid Aantal Prijs/eenheid (excl. BTW) Conform* Totaal

Aanplant bosplantsoen stuks 110 1,66€                                           2 182,60€                

subtotaal 182,60€              

Onderhoud/beheer Eenheid Aantal Prijs/eenheid (excl. BTW) Conform* Totaal

Onderhoud waardevolle boom 1 stuks 1 50,00€                                         1 50,00€                   

Onderhoud waardevolle boom 2 stuks 1 25,00€                                         1 25,00€                   

Onderhoud nieuwe hakhoutsingel are 1,7 11,59€                                         2 19,70€                   

Onderhoud bestaande knipheg m 253 1,74€                                           2 440,22€                

Totaal (1 jaar) 534,92€              

Totaal (10 jaar) subtotaal 5.349,23€           

Verplichte 

basisinspanning (extra oppervlakte 

bijgebouwen) Investering 

TOTAAL 2.261,00€                                        5.531,83€           

1= Voor het onderhoud van een waardevolle boom heeft de gemeente een bijdrageregeling

(voorste boom: potentieel waardevol € 250/per boom/per 10 jaar, andere boom: €500/per boom/per 10 jaar)

2=Handreiking kwaliteitsverbetering landschap Gemert-Bakel en Stika-normen



 

Bijlage 3  Landschappelijk inpassingsplan 
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ONDERHOUDSPLAN BEPLANTING 
 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

Bestaande waardevolle bomen (2 stuks) 

Zomereik (Quercus robur) Onderhoud: 

• Snoeien voorjaar indien noodzakelijk 

Bestaande beukenhagen (253 m1) 

Beukenhaag (Fagus sylvatica) Onderhoud:  

• 2 x per jaar snoeien 

Nieuwe houtsingel (170 m²) 

Diverse soorten: 

• Eiken (Quercus robur): 30 stuks 

• Berken (Betula): 20 stuks 

• Hazelaar (Corylus avellana): 20 stuks 

• Gelderse roos (Viburnum opulus): 20 stuks 

• Gele kornoelje (Cornus mas): 20 stuks 

 

Beplantingswijze: 

• 5 meter breed 

• Plantverband: 1,25 x 1,25 meter 

• 3-jarig plantmateriaal 

 

Onderhoud: 

1 x per jaar snoeien indien noodzakelijk 
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1  INLEIDING 

1.1 Algemeen 

In opdracht van dhr F. van Deurzen te Handel heeft Bodeminzicht een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het 
perceel kapelweg 40 te Handel (gemeente Gemert-Bakel). 
 
Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in NEN 5740 en NEN 5707.  
De NEN 5740 beschrijft de werkwijze voor het opstellen van een onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek 
naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging.  
De NEN 5707 beschrijft de werkwijze voor het opstellen van een onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek 
naar de aanwezigheid van asbest. Indien meer dan 50% puin (v/v) in de bodem wordt aangetroffen, is de NEN5897 van 
toepassing.  
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat BRL SIKB 2000. 

1.2 Aanleiding en doel van het onderzoek 

Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek wordt gevormd door de beëindiging van het agrarisch bedrijf en 
transactie van het perceel. 
 
Het doel van het onderzoek is het bepalen van de bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie. 
De doelstelling van het verkennend onderzoek asbest is om met een relatief geringe onderzoeksinspanning na te gaan of de 
verdenking op verontreiniging van de bodem met asbest terecht is en een indicatieve uitspraak te doen over het asbestge-
halte in de bodem. 
 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn aannames gedaan over het al dan niet aanwezig zijn van potentiële 
verontreinigingsbronnen en is een onderzoekshypothese opgesteld. 

1.3 Partijdigheid 

Bodeminzicht en partijen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit rapport hebben op geen enkele 
wijze een relatie met de opdrachtgever en zijn geen belanghebbenden bij de onderzochte locatie.  
 
Bodeminzicht garandeert hiermee derhalve dat een volledig onafhankelijk en onpartijdig onderzoek is uitgevoerd. 

1.4 Opbouw van het rapport 

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 
Vooronderzoek (hoofdstuk 2) 
Uitgevoerde werkzaamheden (hoofdstuk 3) 
De resultaten van het onderzoek (hoofdstuk 4) 
Conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5) 
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2 VOORONDERZOEK 

 
Onderdeel van een verkennend bodemonderzoek op basis van de NEN 5740 vormt een vooronderzoek, uit te voeren 
conform NEN 5725 [NNI, januari 2009]. 
 
Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
A. opdrachtgever 
B. Omgevingsrapport Noord-Brabant 
C. Kadastrale kaarten 
D. Topografische kaarten (topotijdreis) 
E. Grondwaterkaarten 
F. www.bodemloket.nl 
G. Locatiebezoek 

2.1 Beschrijving onderzoekslocatie 

  bron bijlage 

adres onderzoekslocatie kapelweg 40 te Handel A 1 

kadastrale registratie Gemert P 196 C 1 

oppervlakte 5.000 m² A 2 

ligging onderzoekslocatie buiten de bebouwde kom, ten noordoosten van de kom van 
Handel 

D 1 

huidige functie wonen met tuin en opslagloods A, G - 

beschrijving 
bebouwing/inrichting 

op het perceel zijn een woning, tuinhuis en opslagloods 
aanwezig. Alle gebouwen zijn opgetrokken uit gemetselde 
muren. De woning is gedekt met dakpannen. Het tuishuis met 
geïntegreerd hondenhok is gedekt met asbesthoudende 
golfplaten zonder dakgoten. 
De loods ten noorden van de woning is gedekt met asbestvrije 
golfplaten. 

G 2 

beschrijving maaiveld het perceel is grotendeels onverhard en ingericht als tuin met 
hoofdzakelijk gazonvelden met bomen. Vanaf de Eikenwalweg 
ligt een oprit van straatwerk van betonklinkers richting de loods. 
Voor de loods draait het straatwerk zuidelijk richting de woning 
en het tuinhuis. 
Achter de loods is aansluitend aan het straatwerk een deel 
verhard met menggranulaat. Onder het straatwerk is ook 
menggranulaat toegepast. Het menggranulaat is vrijgekomen bij 
de sloop van de voormalige varkens- en pluimveestallen in 2009. 
Voorafgaand aan de sloop zijn asbesthoudende golfplaten en 
andere asbesttoepassingen deskundig gesaneerd en afgevoerd. 
Het toegepaste menggranulaat wordt derhalve niet als asbest-
verdacht beschouwd. 
Tussen de woning en de loods is de contour zichtbaar van de 
fundering van een niet afgebouwd bijgebouw. 

G 2 

omgeving noord: 
oost: 
zuid: 
west: 

akker 
Eikenwalweg 
Kapelweg 
agrarisch bedrijf Kapelweg 34 

D 1 

 

  

http://www.bodemloket.nl/
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2.2 Voormalig en huidig gebruik van de locatie 

  bron aanpassing 
strategie 

voormalig gebruik 
locatie algemeen 

tot de jaren zestig van de vorige eeuw was sprake van agrarische 
bouwland. 
De woning dateert uit 1937. 
Vanaf 1960 is een agrarisch bedrijf gevestigd geweest met varkens- en 
pluimveehouderij. Stallen zijn gebouwd in 1960, 1985 en 2004. 

A, B - 

(sloot-)dempingen op de locatie zijn geen voormalige sloten gedempt.  D - 

ophogingen Na sloop van de stallen in 2009 is de grond herschikt en aangevuld met 
het menggranulaat dat vrijkwam bij de sloop van de stallen. 

A, B - 

bodembedreigende 
activiteiten, opslag-
tanks en 
opslag bodembedrei-
gende stoffen 

ten oosten van de woning naast het tuinhuis is een ondergrondse 
huisbrandolietank aanwezig geweest in de jaren 80 van de vorige eeuw. 
De tank is circa 6 jaar in gebruik geweest tot de omschakeling naar 
propaangas. De tank is in eigen beheer verwijderd. De huidige propaan-
gastank is ten oosten van het tuinhuis aanwezig. 
  

A, B, 
G 

- 

2.3 Toekomstig gebruik 

  bron aanpassing strategie 

bestemming de opdrachtgever heeft de agrarische activiteiten 
gestaakt en beoogd een woonfunctie voor de 
huidige woning met tuin en opslagloods. 

A de herbestemming van het perceel 
vormt de aanleiding voor het 
bodemonderzoek. 

bodembedreigende 
activiteiten 

nee A - 

opslagtanks nee, alleen opslag van propaangas. A - 

opslag bodembedrei-
gende stoffen 

nee A - 

2.4 Beschikbare onderzoeksgegevens 

  bron aanpassing 
strategie 

onderzoek op locatie de locatie is niet eerder onderzocht A, B - 

onderzoek in directe 
omgeving 

er zijn geen bodemonderzoeken bekend in de directe omgeving B - 

2.5 Bodem- en geohydrologische gegevens 

Bodemopbouw 

deklaag ontbreekt grotendeels door erosie -  

eerste watervoerend 
pakket 

matig tot zeer grove grindrijke zanden, met 
plaatselijk een kleilaag. 

Formatie van Sterk-
sel/Veghel 

0-110 m-mv 

scheidende laag kleihoudende afzettingen Kedichem/Tegelen 110-160 m-
mv 

hydrologie 

diepte freatisch 
grondwater 

circa 1,5 tot 2,0 m-mv 

stromingsrichting noordwestelijk 
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2.6 Hypothese en onderzoeksstrategie 

NEN5740: Op basis van het vooronderzoek wordt uitgegaan van een onverdachte locatie (ONV: tabel 3) met een verdachte 
deellocatie ter plaatse van de voormalige ondergrondse HBO-tank (VEP-OO: tabel 6). Het  
NEN5707: Op basis van het vooronderzoek wordt het toegepaste menggranulaat niet als verdacht beschouwd voor 
aanwezigheid van asbest. De afvoer van hemelwater vanaf het asbesthoudend dak ter plaatse van het tuinhuis is niet 
voorzien middels dakgoten en het maaiveld is onverhard. Deze druplijn wordt als verdacht beschouwd met betrekking tot 
de aanwezigheid van asbest met een homogeen verdeelde verontreiniging van de toplaag (0-10 cm-maaiveld).  

(deel)-locatie opper-
vlakte 

hypo-
these 

boringen analyses 

NEN5740 

gehele terrein 5.000 
m² 

onver-
dacht 

11 tot 0,5 m-mv 3 standaardpakket grond 

3 tot 2,0 m-mv/grondwater 

1 peilbuis 1 standaardpakket grondwater 

voormalige 
ondergrondse 
HBO-tank 

5 m³ 
inhoud 

VEP-OO 1 tot 0,5 m-onderzijde tank 1 minerale olie in grond 

1 peilbuis 1 minerale olie 

NEN5707 

druplijn 
tuinhuis 

10 m² ver-
dacht 

ja inspectie maaiveld 1 eventueel aangetroffen 
asbestverdacht materiaal 
wordt geanalyseerd op 
asbestgehalte per vindplaats. 
Mengmonsters van de grond 
worden in het veld samenge-
steld. 

2 inspectiegaten minimaal 0,3x0,3 
meter, maximaal 50 cm diep 

1 handboringen in inspectiegaten tot 
2,0 m-mv/grondwater 
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3 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 

3.1 Veldwerkzaamheden 

verricht onder procescertificaat BRL SIKB 2000 

conform protocol 2001 ja 

datum 22 en 29 maart 2019 

veldmedewerker(s) M. Gloudemans, Bodeminzicht certificaat EC-SIK-20303 

afwijkingen - 

bijzonderheden - 

 

conform protocol 2002 ja 

datum 29 maart 2019 

veldmedewerker(s) M. Gloudemans, Bodeminzicht certificaat EC-SIK-20303 

afwijkingen - 

bijzonderheden - 

 

conform protocol 2018 ja 

datum 29 maart 2019 

veldmedewerker(s) M. Gloudemans, Bodeminzicht certificaat EC-SIK-20303 

afwijkingen - 

bijzonderheden - 

• In bijlage 2 is de plaats van de boringen/sleuven in de situatietekening opgenomen. 

• Voor de gedetailleerde boorprofielbeschrijvingen per boring wordt verwezen naar bijlage 3. 

• In bijlage 6 zijn de veldwerkrapportages opgenomen 

3.2 Zintuiglijke waarnemingen en veldmetingen 

Boring Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

soort Waargenomen bijzonderheden 

01 3,50 0,00 - 0,50 Zand geen olie-water reactie 

  0,50 - 2,20 Zand geen olie-water reactie 
  2,20 - 3,50 Grind geen olie-water reactie 

02 2,20 0,00 - 0,70 Zand geen olie-water reactie 

  0,70 - 1,50 Zand geen olie-water reactie 
  1,50 - 2,20 Zand zwak roesthoudend, geen olie-water reactie 

03 0,10 0,00 - 0,10 Zand zwak wortelhoudend, mm1 

04 2,00 0,00 - 0,10 Zand zwak wortelhoudend, mm1 
05 1,20 0,07 - 0,18 Zand Straatzand 

  0,18 - 0,60  volledig menggranulaat 
06 2,00 0,08 - 0,20 Zand Straatzand 

  0,20 - 1,10  volledig menggranulaat 

07 1,20 0,00 - 0,70  volledig menggranulaat 
De aangetroffen bijzonderheden hebben niet geleid tot aanpassing van de onderzoeksstrategie. 

3.3 Meetgegevens grondwater 

 filterdiepte 
(m-mv) 

grondwaterstand 
(m-mv) 

zuurgraad (pH) EC in µS/cm troebelheid in NTU 

peilbuis 01 2,50 - 3,50 1,98 6,1 652 0 
De gemeten waardes worden niet als afwijkend beschouwd voor de regio en geven geen indicatie voor de aanwezigheid 
van verontreinigingen in het grondwater. 
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3.4 Chemische analyse en monsterselectie 

De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters geven informatie over de feitelijke aanwezigheid en 
concentraties van onderzochte stoffen of groepen stoffen. De chemische analyses zijn uitgevoerd volgens het door de door 
de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde laboratorium Al-West B.V. in Deventer. Het laboratorium werkt volgens de 
meest van toepassing zijnde normen van het Nederland Normalisatie Instituut (NNI). 

3.5 Geselecteerde grondmonsters en chemische analyses 

Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Analysepakket1 reden/motivatie 

BG1 0,00 - 
0,50 

02 (0,00 - 0,50) 
04 (0,00 - 0,50) 
11 (0,00 - 0,50) 
12 (0,00 - 0,30) 
13 (0,00 - 0,50) 
14 (0,00 - 0,50) 
15 (0,00 - 0,50) 
16 (0,00 - 0,30) 

NEN 5740 Standaardpakket + Structuur 
en voorb. (AS3000) 

bovengrond ter plaatse van de woning en 
tuin, visueel schoon 

BG2 0,00 - 
0,50 

08 (0,00 - 0,50) 
09 (0,00 - 0,50) 
10 (0,00 - 0,40) 
17 (0,00 - 0,50) 

NEN 5740 Standaardpakket + Structuur 
en voorb. (AS3000) 

bovengrond ter plaatse van de voormalige 
stallen, visueel schoon 

OG1 0,60 - 
1,50 

05 (0,60 - 0,80) 
06 (1,10 - 1,50) 
07 (0,70 - 1,00) 

NEN 5740 Standaardpakket + Structuur 
en voorb. (AS3000) 

ondergrond, onder het toegepaste 
menggranulaat, visueel schoon 

OG1 
tank 

1,70 - 
2,20 

02 (1,70 - 2,20) Minerale Olie GC (AS3000) ondergrond ter plaatse van de voormalige 
ondergrondse HBO-tank 

1)Het NEN 5740 standaardpakket bodem bestaat uit de volgende parameters: droogrest, metalen (barium, cad-
mium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), PCB’s, PAK, minerale olie. 

 
De analyseresultaten hebben geen aanleiding gegeven individuele monsters separaat te analyseren. 

3.6 Overzicht grondwatermonsters en chemische analyses 

Peilbuis Filterdiepte in m-mv Analysepakket Bijzonderheden 
peilbuis 01 
grondwater 

2,50 - 3,50 NEN 5740gw standaardpak-
ket (AS3000) 

- 

1)Het standaardpakket grondwater bestaat uit de volgende parameters: metalen (barium, cadmium, kobalt, ko-
per, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen, vluchtige gehalogeneerde 
koolwaterstoffen, minerale olie. 

 
Alle geanalyseerde grondwatermonsters zijn voorbehandeld conform AS 3000 zoals per 1 januari 2008 is voorgeschreven. 

3.7 Monstersamenstelling en analyses asbest 

Ten behoeve van het verkennend onderzoek asbest zijn van de gaten en boringen mengmonsters samengesteld en is 
asbestverdacht materiaal verzameld uit de maaiveldinspectie en inspectie van de bodem. 

3.7.1 Aangetroffen asbestverdacht materiaal 

Op maaiveld zijn geen asbestverdachte fragmenten aangetroffen. 
Tijdens het graven en zeven van grond uit de inspectiegaten zijn geen asbestverdachte fragmenten aangetroffen. 

3.7.2 Samenstelling mengmonsters grond 

omschrijving 
monster 

geselecteerde 
inspectiegaten 

traject in 
m-mv 

Bijzonderheden Analysepakket 

mm1, druplijn 
tuinhuis 

03, 04 0,00 - 0,10 <20% bodemvreemde 
bijmenging 

asbest grond NEN5898 (<20mm) 
10-15 kg (AS3000) 
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4 RESULTATEN 

4.1 Toetsingskader 

De verontreinigingssituatie van de bodem kan worden beoordeeld door toetsing van de gemeten gehaltes in grond en 
grondwater aan de achtergrondwaardes grond en streefwaarden grondwater en de interventiewaarden grond en grondwa-
ter. De achtergrondwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit.  
 
De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant 
ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Om van een “geval van ernstige bodemverontreiniging” te spreken dient voor 
ten minste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100 m³ grondwater hoger te zijn dan de 
interventiewaarde. 
 
In onderhavig rapport worden de volgende termen gebruikt om de mate van verontreiniging aan te geven: 
 
- niet verontreinigd: de concentratie aan verontreiniging is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde; 
- licht verontreinigd: de concentratie aan verontreiniging is hoger dan de achtergrondwaarde maar lager dan of 

gelijk aan de halve som van de achtergrond- en interventiewaarde; 
- matig verontreinigd: de concentratie aan verontreiniging is hoger dan de halve som van de achtergrond- en 

interventiewaarde maar lager dan of gelijk aan de interventiewaarde; 
- sterk verontreinigd: de concentratie aan verontreinigingen is hoger dan de interventiewaarde. 
 
Uit de NEN 5740 kan het volgende worden afgeleid. Uitvoering van vervolgonderzoek is in de meeste gevallen alleen 
noodzakelijk wanneer de concentratie van een stof de halve som van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde 
overschrijdt. Deze waarde wordt ook in de Leidraad Bodembescherming gehanteerd als de concentratiegrens waarboven 
een nader onderzoek moet worden uitgevoerd. Bij overschrijding van de interventie-waarde wordt vaak een nader 
onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de saneringsurgentie te bepalen. 

4.2 Toetsing analyseresultaten grond en grondwater 

De analyseresultaten van de grond zijn getoetst aan de achtergrond- (A) en interventiewaarden (I) uit de circulaire streef- 
en interventiewaarden bodemsanering [Staatscourant 2000-39]. In de toetsingstabel zijn zowel de achtergrondwaarden (A) 
als de interventiewaarden (I) voor microverontreinigingen opgenomen. De achtergrond- en interventiewaarden zijn 
afhankelijk van het (gemeten) lutum- en organisch stofgehalte van de bodem. De analyseresultaten van het grondwater zijn 
getoetst aan de streef- (S) en interventiewaarden (I). De gemeten waarden van de onderzochte (meng-)monsters met 
overschrijdingstabellen zijn in bijlage 4 weergegeven. In bijlage 5 zijn de analysecertificaten opgenomen. 

4.3 Wijze van beoordeling en toetsing asbest 

De beoordeling en interpretatie van de analyseresultaten van de grondmonsters geschiedt op basis van het Besluit 
Bodemkwaliteit. De hoogte van zowel de interventiewaarde, de hergebruikwaarde, als de rest-concentratienorm voor 
asbest is vastgesteld op 100 mg/kg d.s. De berekening voor de toetsing aan deze norm wordt op de volgende wijze 
uitgevoerd: 
(10x gehalte ambifool asbest)+(gehalte serpentijn asbest)=<100 mg/kg d.s. 
 
Per (deel)locatie en per (verdachte) bodemlaag moeten alle indicatieve resultaten worden getoetst aan de 
interventiewaarde, volgens onderstaande criteria. 

• Gaten 30 cm x 30 cm: indien voor een (deel)locatie en bodemlaag het gewogen gehalte aan asbest (hoogste ge-
halte) kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is verder onderzoek niet noodzakelijk en is het statistisch 
aannemelijk dat de interventiewaarde ook niet in een nader onderzoekstraject zal worden overschreden; 

• Gaten 30 cm x 30 cm; indien voor een (deel)locatie en bodemlaag het gewogen gehalte aan asbest (hoogste ge-
halte) groter is dan de helft van de interventiewaarde is nader onderzoek noodzakelijk; 

• Boringen (< 35 cm): indien in het opgeboorde materiaal uit minimaal één boring binnen een (deel)locatie asbest 
wordt aangetroffen, dan is aanvullend onderzoek verplicht. Er kan worden gekozen voor een volledig verkennend 
onderzoek met behulp van gaten of er kan direct worden overgegaan tot nader onderzoek. 

• Boringen(< 35 cm): indien in geen van de boringen binnen een (deel)locatie asbest wordt aangetroffen, dan is 
nader onderzoek niet verplicht. 

 
Bij toetsing is de hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie en bodemlaag bepalend. 
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4.4 Analyseresultaten grond- en grondwatermonsters en interpretatie 

 monster traject overschrijding achtergrond- 
of streefwaarde 

overschrijding interven-
tiewaarde 

bovengrond ter plaatse van de woning en 
tuin, visueel schoon 

BG1 0,00 - 
0,50 

- - 

bovengrond ter plaatse van de voormalige 
stallen, visueel schoon 

BG2 0,00 - 
0,50 

Zink  (0,09) - 

ondergrond, onder het toegepaste 
menggranulaat, visueel schoon 

OG1 0,60 - 
1,50 

- - 

ondergrond ter plaatse van de voormalige 
ondergrondse HBO-tank 

OG1 
tank 

1,70 - 
2,20 

- - 

grondwater ter plaatse van de voormalige 
ondergrondse HBO-tank 

01-1-1 2,50 - 
3,50 

Barium  (0,16) 
Naftaleen (-) 

- 

 
1Index (GSSD - AW) / (I - AW) 
 

4.5 Analyseresultaten inspectiegaten 

monster inspectiegaten traject in m-
mv 

analyse analyseresultaten 

verhoogde 
parameter 

hecht-
gebonden 

gewogen concentratie 
(mg/kg d.s.) 

mm1 03, 04 0,00 - 0,10 NEN5898 chrysotiel nee 74 

 
 
Bij de interpretatie van het totaal aan onderzoeksgegevens dient, gezien de gehanteerde strategie (gebaseerd op de 
Nederlandse Norm NEN 5740) welke is gericht op een indicatieve beoordeling van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem, rekening te worden gehouden met een zeker restrisico. 
 
Een bodemonderzoek is een momentopname waarbij steekproefsgewijs boringen/inspectiegaten worden ver-
richt/gegraven en peilbuizen worden geplaatst op een veelal willekeurige, maar meest voor de hand liggende locatie. 
Derhalve kan nooit uitgesloten worden dat op de onderzoekslocatie verontreinigingen aanwezig zijn die bij dit onderzoek 
niet zijn aangetoond.  
 
Bodeminzicht kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 
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5 CONCLUSIES EN ADVIES 

 
Resultaten NEN5740 
In de visueel schone bovengrond terplaatse van de woning en de tuin (BG1) zijn geen gehaltes aan onderzochte stoffen 
gemeten boven de achtergrondwaarden.  
In de zintuiglijk schone bovengrond ter plaatse van de voormalige stallen (BG2) is een gehalte aan zink gemeten boven de 
achtergrondwaarden. Het verhoogde gehalte is mogelijk gerelateerd aan het voormalige gebruik of sloop van de gebouwen. 
In de zintuiglijk schone ondergrond zijn geen gehaltes aan onderzochte stoffen gemeten boven de achtergrondwaarden. 
In de ondergrond ter plaatse van de voormalige ondergrondse huisbrandolietank is geen gehalte aan minerale olie gemeten 
boven de achtergrondwaarde. 
In het grondwater ter plaatse van peilbuis 01 (eveneens ter plaatse van de voormalige HBO-tank) zijn gehaltes aan barium 
en naftaleen gedetecteerd boven de streefwaarden. De verhogingen aan metalen zijn toe te schrijven aan natuurlijk 
verhoogde achtergrondwaardes. Het licht verhoogde gehalte aan naftaleen is mogelijk gerelateerd aan de voormalige 
aanwezigheid van de ondergrondse tank. De overschrijding is marginaal en behoeft geen nader onderzoek. 
 
Resultaten NEN5707 
Tijdens inspectie van maaiveld en gaten is geen asbestverdacht plaatmateriaal visueel waargenomen. Analyse heeft 
derhalve niet plaatsgevonden. 
In het geanalyseerde grondmengmonster mm1 van de toplaag naast het tuinhuisje (drupzone) is asbest aangetroffen. De 
concentratie bedraagt 74 mg/kgds. Dit gehalte vormt formeel aanleiding voor nader onderzoek. Ons inziens is nader 
asbestonderzoek niet zinvol. Het onderzoek heeft specifiek plaatsgevonden op de lijn waar hemelwater het onverharde 
maaiveld raakt. Het is voor de hand liggend dat de concentratie aan asbest  afneemt naar mate men verder van de 
drupzone geraakt. Het gehalte overschrijdt de interventiewaarde niet. Op basis van het analysecertificaat worden geen 
respirabele asbestvezels verwacht.  
 
Conclusie en advies 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen verontreinigingen aangetoond die aanleiding vormen voor het uitvoeren van 
nader of aanvullend bodemonderzoek. 
De bodem ter plaatse van de voormalige ondergrondse huisbrandolietank is niet verontreinigd geraakt met minerale olie. 
De locatie is onverdacht op aanwezigheid van asbest in bodem in een concentratie boven interventiewaarde. 
De bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie vormt geen belemmering voor de beoogde woonbestemming of 
grondtransactie. 
 



 

 

 

Bijlage 1 

 

Topografische ligging onderzoekslocatie 
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De bewaarder van het kadaster en de openbare registers
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0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Gemert P 196
Kapelweg 40, 5423VN Handel
CC-BY Kadaster.



 

 

 

Bijlage 2 

 

Situatietekening met boorpunten 
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Situatietekening met boorlocaties 
Project:

Kapelweg 40 te Handel
Projectnummer:

B2255

Legenda:
Begrenzing onderzoekslocatie
Boringen t.b.v. bovengrond
Boringen t.b.v. boven- en ondergrond
Boring met peilbuis
Asbestgat/sleuf
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Bijlage 3 

 

Boorbeschrijvingen 

  



Projectcode: B2255

Projectnaam: Kapelweg 40 te Handel

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 01

Datum: 22-3-2019

GWS: 200

Boormeester: Michel Gloudemans

0
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200

250

300

350

gazon

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, donker bruinbeige,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig,
geen olie-water reactie, neutraal
bruinbeige, Edelmanboor

Grind, matig grof, matig zandig, geen
olie-water reactie, licht grijsbeige,
Zuigerboor

Boring: 02

Datum: 29-3-2019

Boormeester: Michel Gloudemans

0
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1

2

3

gazon

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
geen olie-water reactie, donker bruinbeige,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen olie-water
reactie, licht bruinbeige, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak grindig,
zwak roesthoudend, geen olie-water reactie,
licht grijsoranje, Edelmanboor

Boring: 03

Datum: 29-3-2019

Boormeester: Michel Gloudemans

0
gazon

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak grindig, zwak wortelhoudend, donker
bruinbeige, Graven, mm1



Projectcode: B2255

Projectnaam: Kapelweg 40 te Handel

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 04

Datum: 29-3-2019

Boormeester: Michel Gloudemans
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3

gazon

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak grindig, zwak wortelhoudend, donker
bruinbeige, Graven, mm1

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, licht
grijsbeige, Edelmanboor

Boring: 05

Datum: 29-3-2019

Boormeester: Michel Gloudemans

0
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100

1

2

klinker

Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht geelbeige,
Graven, Straatzand

Volledig menggranulaat, Graven

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker bruinbeige, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig,
licht geelbeige, Edelmanboor

Boring: 06

Datum: 29-3-2019

Boormeester: Michel Gloudemans
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200
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2

klinker

Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Graven, Straatzand

Volledig menggranulaat, Graven

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig,
licht grijsbeige, Edelmanboor

Grind, fijn, zwak zandig, licht grijsbeige,
Edelmanboor



Projectcode: B2255

Projectnaam: Kapelweg 40 te Handel

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 07

Datum: 29-3-2019

Boormeester: Michel Gloudemans

0

50

100

1

2

erf

Volledig menggranulaat, Graven

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker zwartbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
bruinbeige, Edelmanboor

Boring: 08

Datum: 29-3-2019

Boormeester: Michel Gloudemans

0

50

1

gazon

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak grindig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

Boring: 09

Datum: 29-3-2019

GWS: 180

Boormeester: Michel Gloudemans
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3

gazon

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker bruinbeige, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Edelmanboor

Grind, fijn, zwak zandig, licht grijsbeige,
Edelmanboor



Projectcode: B2255

Projectnaam: Kapelweg 40 te Handel

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 10

Datum: 29-3-2019

Boormeester: Michel Gloudemans

0

50

1

erf

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker bruinbeige, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, matig grindig,
neutraal bruinbeige, Edelmanboor

Boring: 11

Datum: 29-3-2019

Boormeester: Michel Gloudemans

0

50

1

gazon

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker bruinbeige, Edelmanboor

Boring: 12

Datum: 29-3-2019

Boormeester: Michel Gloudemans

0

50

1

gazon

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker bruinbeige, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
bruinbeige, Edelmanboor



Projectcode: B2255

Projectnaam: Kapelweg 40 te Handel

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 13

Datum: 29-3-2019

Boormeester: Michel Gloudemans

0

50

1

gazon

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker bruinbeige, Edelmanboor

Boring: 14

Datum: 29-3-2019

Boormeester: Michel Gloudemans

0

50

1

gazon

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker bruinbeige, Edelmanboor

Boring: 15

Datum: 29-3-2019

Boormeester: Michel Gloudemans

0

50

1

gazon

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker bruinbeige, Edelmanboor



Projectcode: B2255

Projectnaam: Kapelweg 40 te Handel

Bijlage: Boorprofielen

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 16

Datum: 29-3-2019

Boormeester: Michel Gloudemans

0

50

1

gazon

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker bruinbeige, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal
bruinbeige, Edelmanboor

Boring: 17

Datum: 29-3-2019

GWS: 180

Boormeester: Michel Gloudemans

0
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2

3

gazon

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus,
donker bruinbeige, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruinbeige, Edelmanboor

Grind, fijn, zwak zandig, licht grijsbeige,
Edelmanboor



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 

 

Bijlage 4 

 

Getoetste tabellen 

  



 
 

Projectcode: B2255 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   BG1 BG2 OG1 

Grondsoort  Zand Zand Zand 

Zintuiglijke bijmengingen  geen olie-water reactie   

Certificaatcode   842085 842085 842085 

Boring(en)   02, 04, 11, 12, 13, 14, 15, 16 08, 09, 10, 17 05, 06, 07 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 0,60 - 1,50 

Humus % ds 2,00 1,90 1,90 

Lutum % ds 1,00 2,00 1,80 

Datum van toetsing  16-4-2019 16-4-2019 16-4-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

METALEN     

IJzer  % ds  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6)  <5,0 3,5 (6) 

Kobalt  mg/kg ds  <3,0 <7,4 -0,04  <3,0 <7,4 -0,04  <3,0 <7,4 -0,04 

Nikkel  mg/kg ds  <4,0 <8,2 -0,41  <4,0 <8,2 -0,41  <4,0 <8,2 -0,41 

Koper  mg/kg ds  10 21 -0,13  13 27 -0,09  8,4 17,4 -0,15 

Zink  mg/kg ds  53 126 -0,02  81 192 0,09  34 81 -0,1 

Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium  mg/kg ds  <0,20 <0,24 -0,03  <0,20 <0,24 -0,03  <0,20 <0,24 -0,03 

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6)  <20 <54 (6) 

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood  mg/kg ds  14 22 -0,06  14 22 -0,06  <10 <11 -0,08 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Anthraceen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Fenanthreen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035  0,082 0,082 

Fluorantheen mg/kg ds  <0,050 <0,035  0,11 0,11  0,15 0,15 

Chryseen mg/kg ds  <0,050 <0,035  0,068 0,068  0,078 0,078 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050 <0,035  0,057 0,057  0,076 0,076 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050 <0,035  0,062 0,062  <0,050 <0,035 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035  <0,050 <0,035 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,050 <0,035  0,084 0,084  0,062 0,062 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,050 <0,035  0,056 0,056  <0,050 <0,035 

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,35 -0,03   0,58 -0,02   0,62 -0,02 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01   <0,025 0,01   <0,025 0,01 

PCB 28 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 

PCB 52 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 

PCB 101 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 

PCB 118 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 

PCB 138 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 

PCB 153 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 

PCB 180 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035  <0,0010 <0,0035 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01  <35 <123 -0,01 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  <3 11 (6)  <3 11 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  <4 14 (6)  <4 14 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

     

OVERIG     

Droge stof %  90,4 90,4 (6)  90,6 90,6 (6)  91,0 91,0 (6) 

Lutum %  <1,0   2,0   1,8  

Organische stof (humus) %  2,0   1,9   1,9  

 
 
  



 
 

Projectcode: B2255 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   OG1 tank 

Grondsoort  Zand 

Zintuiglijke bijmengingen  zwak roesthoudend, geen olie-water 
reactie 

Certificaatcode   842085 

Boring(en)   02 

Traject (m -mv)   1,70 - 2,20 

Humus % ds 10,00 

Lutum % ds 25,0 

Datum van toetsing  16-4-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 2 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <25 -0,03 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 2 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 3 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 4 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 4 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 4 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 4 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 4 (6) 

   

OVERIG   

Droge stof %  90,0 90,0 (6) 

Lutum %  

Organische stof (humus) %  

 
 
 
  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 
 
 
 
Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
  



 
 

Projectcode: B2255 

Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  01-1-1 

Datum  29-3-2019 

Filterdiepte (m -mv)  2,50 - 3,50 

Datum van toetsing  16-4-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

Monstermelding 1   

Monstermelding 2   

Monstermelding 3   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Kobalt  µg/l  <2,0 <1,4 -0,23 

Nikkel  µg/l  <3,0 <2,1 -0,22 

Koper  µg/l  8,4 8,4 -0,11 

Zink  µg/l  40 40 -0,03 

Molybdeen  µg/l  3,9 3,9 -0 

Cadmium  µg/l  0,20 0,20 -0,04 

Barium  µg/l  140 140 0,16 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,04 

Lood  µg/l  <2,0 <1,4 -0,23 

   

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

  

Benzeen µg/l  <0,20 <0,14 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,20 <0,14 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,20 <0,14 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,20 <0,14 

ortho-Xyleen µg/l  <0,10 <0,07 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,20 <0,14 -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14) 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,030 0,030 0 

PAK 10 VROM -   0,00043(11) 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,20 <0,14 

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,20 <0,14 

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

Dichloorpropanen (0,7 som, 
1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42  

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l   <0,14 0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,10 <0,07 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,10 <0,07 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,10 <0,07 

Dichloormethaan µg/l  <0,20 <0,14 0 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  <0,20 <0,14 -0,01 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l  <0,20 <0,14(14) 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  <0,10 <0,07 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,20 <0,14 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,20 <0,14 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,20 <0,14 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,10 <0,07 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,10 <0,07 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,20 <0,14 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,10 <0,07 0 

Vinylchloride µg/l  <0,20 <0,14 0,03 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C10 - C40 µg/l  <50 <35 -0,03 

Minerale olie C12 - C16 µg/l  <10 7(6) 

Minerale olie C16 - C20 µg/l  <5,0 3,5(6) 

Minerale olie C20 - C24 µg/l  <5,0 3,5(6) 

Minerale olie C24 - C28 µg/l  <5,0 3,5(6) 

Minerale olie C28 - C32 µg/l  <5,0 3,5(6) 

Minerale olie C32 - C36 µg/l  <5,0 3,5(6) 

Minerale olie C36 - C40 µg/l  <5,0 3,5(6) 

 
  



 
 

Projectcode: B2255 

 
 
  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 
 
 
 
Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Tolueen µg/l  7   1000 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50   600 

 
 



 

 

 

Bijlage 5 

 

Analysecertificaten 

 



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

12.04.2019Datum
35006376Relatienr
842085Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   842085   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35006376 BODEMINZICHT V.O.F.
Uw referentie B2255 Kapelweg 40 te Handel
Opdrachtacceptatie 29.03.19
Monsternemer Opdrachtgever

BODEMINZICHT V.O.F. 
 Dhr. M. Gloudemans
JEKSCHOTSTRAAT 12
5465 PG VEGHEL

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

158229 158238 158243 158244 158245

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

Eenheid
BG1 (0-50) BG2 (0-50) mm1 (0-10) OG1 tank (170-220) OG1 (60-150)

Opdracht   842085   Bodem / Eluaat

158229
158238
158243
158244
158245

29.03.2019
29.03.2019
29.03.2019
29.03.2019
29.03.2019

Monstername Monsteromschrijving

BG1 (0-50)
BG2 (0-50)
mm1 (0-10)
OG1 tank (170-220)
OG1 (60-150)

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

++ ++ ++ ++
90,4 90,6 90,0 91,0
<5,0 <5,0 <5,0

<1,0 2,0 1,8

2,0   1,9   1,9   

++ ++ ++

<20 <20 <20
<0,20 <0,20 <0,20
<3,0 <3,0 <3,0

10 13 8,4
<0,05 <0,05 <0,05

14 14 <10
<1,5 <1,5 <1,5
<4,0 <4,0 <4,0

53 81 34

<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,057 0,076
<0,050 0,062 <0,050
<0,050 0,056 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,068 0,078
<0,050 <0,050 0,082
<0,050 0,11 0,15
<0,050 0,084 0,062
<0,050 <0,050 <0,050
0,35   0,58   0,62   

<35 <35 <35 <35
<3 * <3 * <3 * <3 *

x) x) x)

#) #) #)
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

Asbestbepaling in grond/puin

Overig onderzoek

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

158229 158238 158243 158244 158245

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 30.03.2019
Einde van de analyses:  12.04.2019

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

BG1 (0-50) BG2 (0-50) mm1 (0-10) OG1 tank (170-220) OG1 (60-150)

Opdracht   842085   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Asbest RPS AS3000 (NEN5898)

S
S
S
S
S
S
S
S

S

<3 * <3 * <3 * <3 *
<4 * <4 * <4 * <4 *
<5 * <5 * <5 * <5 *
<5 * <5 * <5 * <5 *
<5 * <5 * <5 * <5 *
<5 * <5 * <5 * <5 *
<5 * <5 * <5 * <5 *

<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,0049   

++

74,0
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Toegepaste methoden

Protocollen AS 3000(RP) v): 
eigen methode: 

<Geen informatie>: 
Gelijkwaardig aan NEN 5739: 
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; NEN-EN15934: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Asbest RPS AS3000 (NEN5898)
Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40
Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Nikkel (Ni) Zink (Zn) Kwik (Hg) Lood (Pb) Kobalt (Co)
Cadmium (Cd) Barium (Ba) Molybdeen (Mo) Koper (Cu) Koolwaterstoffractie C10-C40 Benzo(k)fluorantheen
Naftaleen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Fluorantheen Fenanthreen Chryseen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(ghi)peryleen
Benzo(a)anthraceen Anthraceen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138
PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   842085   Bodem / Eluaat

v) Geaccrediteerde methode extern lab
Extern geleverde service door
(RP) RPS, Minervum 7002, 4817 ZL Breda

Methode
Protocollen AS 3000
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Analysecertificaat

V280119_1

12-04-2019Datum rapportage

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1904-0487
DV 158243
AL-West B.V.
Dortmundstraat 16-b
7418 BH Deventer
03-04-2019

Monsternummer: 19-059178

Samira Achahbar

Labcoördinator

Rapportnummer: 1904-0487_01

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

12-04-2019
Opdrachtgever
DV 158243

a99900735177

mm1 (0-10)

Grond (13,296kg nat ingezet)

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Droog gewicht <20mm   (kg) 11,989

Gewogen asbest (mg/kg d.s.) 74

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda
Onderzoeksmethode: conform NEN 5898. (Monstername conform: NEN 5707)

Gewicht Gew mat N
Percentage

grond
onderzocht

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Hechtgebonden Niet
hechtgebonden Totaal

kg gram % mg mg mg mg mg mg

8-20 mm 0,340 0,004 20 100,0 3,2 - - - 3,2 3,2
#4-8 mm 0,358 25,172 50 100,0 881,0 - - - 881,0 881,0
#2-4 mm 0,258 0,000 0 100,0 - - - - - -
#1-2 mm 0,308 0,000 0 100,0 - - - - - -
#0,5-1 mm 0,381 0,000 0 52,5 - - - - - -
#< 0,5 mm 10,345 0,000 0 - - - - - - -
#Totaal 11,989 25,176 70 884,2 - - - 884,2 884,2

Totaal
Chrysotiel

Totaal
Amosiet

Totaal
Crocidoliet

Totaal
hechtgebonden

Totaal niet
hechtgebonden Totaal asbest

# Totaal asbest (mg/kg d.s.) 74 - - - 74 74
# Ondergrens (mg/kg d.s.) 42 - - - 42 42
# Bovengrens (mg/kg d.s.) 105 - - - 105 110

Droge stof 90,2 % (m/m) *

Losse bundels; Chrysotiel 60 - 100%

Mos; Chrysotiel 2 - 5%

Aangetroffen asbesthoudend materiaal:

0,000ZZ Gew gr20

Pagina 1 / 2
KvK 20059540 BTW NL0089.00.620.B.01RPS analyse bv

mailto:asbest@rps.nl
http://www.rps.nl


Analysecertificaat

V280119_1

12-04-2019Datum rapportage

Samira Achahbar

Labcoördinator

Monsternummer: 19-059178

Rapportnummer: 1904-0487_01

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1904-0487
DV 158243
AL-West B.V.
Dortmundstraat 16-b
7418 BH Deventer

03-04-2019

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Monsternummer opdrachtgever
Barcode
Datum monstername
Adres monstername
Monsternamepunt
Opmerking
Soort monster

12-04-2019
Opdrachtgever
DV 158243

a99900735177

mm1 (0-10)

Grond (13,296kg nat ingezet)

Asbest in grond NEN5898

Toelichting

* Droge stof is volgens eigen methode.
- = Niet aantoonbaar
< = Het totaal asbest (mg/kg d.s.) bevindt zich onder de bepalingsgrens
N = Het aantal stukken asbesthoudend materiaal dat is geteld in het onderzochte deel van de desbetreffende
fractie
LB > 3 betekent meer dan 3 losse vezels en/of vezelbundels
LB <= 3 betekent 1-3 losse vezels en/of vezelbundels
Bij aantreffen van NIET-hechtgebonden asbesthoudende materialen wordt 10 gram van de fractie <0,5mm
kwalitatief onderzocht. Indien relevant voor het onderzoek dient  op deze fractie tevens analyse m.b.v.
SEM/EDX uitgevoerd te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Opmerking: indien de monstername uitgevoerd is door derden is RPS analyse bv niet verantwoordelijk voor de
representativiteit van de monstername.
Boven- en ondergrenzen zijn bepaald m.b.v. het 95% betrouwbaarheidsinterval.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
Analyses conform NEN5898 worden uitgevoerd onder AS3000; pakket 3070/3270 en AP04-A; pakket
SG6/SB5.
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CHROMATOGRAM for Order No. 842085, Analysis No. 158229, created at 03.04.2019 05:00:18

Monsteromschrijving: BG1 (0-50)

[@ANALYNR_START=158229]
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CHROMATOGRAM for Order No. 842085, Analysis No. 158238, created at 03.04.2019 05:20:11

Monsteromschrijving: BG2 (0-50)

[@ANALYNR_START=158238]
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CHROMATOGRAM for Order No. 842085, Analysis No. 158244, created at 05.04.2019 05:40:21

Monsteromschrijving: OG1 tank (170-220)

[@ANALYNR_START=158244]
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CHROMATOGRAM for Order No. 842085, Analysis No. 158245, created at 03.04.2019 05:20:11

Monsteromschrijving: OG1 (60-150)

[@ANALYNR_START=158245]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

03.04.2019Datum
35006376Relatienr
842084Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   842084   Water

Opdrachtgever 35006376 BODEMINZICHT V.O.F.
Uw referentie B2255 Kapelweg 40 te Handel
Opdrachtacceptatie 29.03.19
Monsternemer Opdrachtgever

BODEMINZICHT V.O.F. 
 Dhr. M. Gloudemans
JEKSCHOTSTRAAT 12
5465 PG VEGHEL

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l

158228

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--

Eenheid
01-1-1 (250-350)

Opdracht   842084   Water

158228 01-1-1 (250-350) 29.03.2019

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

140
0,20
<2,0

8,4
<0,05
<2,0

3,9
<3,0

40

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   
0,030
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20

#)

#)

#)
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

158228

--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 29.03.2019
Einde van de analyses:  03.04.2019

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

01-1-1 (250-350)

Opdracht   842084   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S
S
S
S
S

S

S

<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10 *
<10 *

<5,0 *
<5,0 *
<5,0 *
<5,0 *
<5,0 *
<5,0 *

#)

D
O

C
-1

3
-1

2
4

1
2

1
5

3
-N

L
-P

3

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

D
e 

in
 d

it 
ra

pp
or

t v
er

m
el

de
 a

na
ly

se
s 

zi
jn

 g
ea

cc
re

di
te

er
d 

vo
lg

en
s 

IS
O

/IE
C

 1
70

25
:2

00
5,

 te
nz

ij 
bi

j d
e 

an
al

ys
e 

he
t s

ym
bo

ol
 "

 *
 "

 s
ta

at
 v

er
m

el
d.

Blad 3 van 4

http://www.sikb.nl/pagina.asp?id=11540
http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


Toegepaste methoden
eigen methode: 

Protocollen AS 3100: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40
Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg) Koper (Cu) Kobalt (Co) Barium (Ba) Cadmium (Cd)
Dichloormethaan Tribroommethaan (bromoform) Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tolueen
Tetrachloormethaan (Tetra) 1,1-Dichloorethaan Ethylbenzeen ortho-Xyleen 1,2-Dichloorethaan m,p-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen 1,1,1-Trichloorethaan Styreen 1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen Cis-1,2-Dichlooretheen trans-1,2-Dichlooretheen Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri) Tetrachlooretheen (Per) 1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   842084   Water
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CHROMATOGRAM for Order No. 842084, Analysis No. 158228, created at 03.04.2019 05:52:12

Monsteromschrijving: 01-1-1 (250-350)

[@ANALYNR_START=158228]
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Bijlage 6 

Veldwerkrapportage 



 
 Veldwerk rapportage formulier BRL SIKB 2000  

 

  

Veldwerk conform BRL 2000 Veldwerk bij milieu hygiënisch bodemonderzoek 

Protocol  2001  2002  2018 

werkzaamheden 

 verrichte boringen 
 plaatsen peilbuizen 
 overige: 
 

 watermonstername 
 overige: 

 graven sleuven/gaten 
 maaiveldinspectie asbest 
 overige: 

 

Afwijking van protocol  nee      ja 

Asbestonderzoek gedeeltelijk in puin(granulaat) conform NEN5897  nee      ja 

Schaalverdeling veldtekening gecontroleerd en boorpunten ingemeten  nee      ja 

asbestverdacht materiaal aangetroffen  nee      ja 

toelichting 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Locatie adres kapelweg 40 te Handel 

Projectnummer B2255 

Opdrachtgever dhr F. van Deurzen 

Contactpersoon dhr F. van Deurzen 

datum 
22 maart 2019 1,0 uren op locatie 
29 maart 2019 3,5 uren op locatie 

uitgevoerd door Michel Gloudemans  

Voorgaande werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat conform de 
aangegeven beoordelingsrichtlijn en de bijbehorend(e) protocol(len). 

 
Onder verwijzing naar de wettelijk verplichte functiescheiding tussen eigenaar en 

veldwerker c.q. monsternemer verklaart Bodeminzicht hierbij dat geen sprake is van een binding met de opdrachtgever die de 
onafhankelijkheid en integriteit van de werkzaamheden zou kunnen beïnvloeden. 

 
 
Handtekening(-en):  
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Monsternemingsplan 
 
Projectgegevens 

Projectkenmerk Bodeminzicht: 
Projectkenmerk opdrachtgever: 

B2255 
 

Locatie,  
Gemeente: 

kapelweg 40 te Handel 
Gemert-Bakel 

Opdrachtgever: 
adres 
contactpersoon 

dhr F. van Deurzen 
Kapelweg 40 5423 VN Handel 
dhr F. van Deurzen 

Type onderzoek:  verkennend asbest in grond onderzoek 

 nader onderzoek asbest in grond 

Doel onderzoek:  Vaststellen of de locatie asbestverdacht is 

 Verontreinigingsgraad van de locatie vaststellen 

 Omvang verontreiniging met asbest in bodem vaststellen 

Uitvoerende organisatie: Bodeminzicht 

Uitvoeringsdatum: 29 maart 2019 

Veldwerkopdrachtacceptatie 

Vallen werkzaamheden binnen 
werkgebied, technische bekwaamheid 

 Ja 

 Nee 

Komen werkzaamheden overeen met 
proceseisen uit BRL 2000 & prot. 2018 

 Ja 

 Nee 

Zijn kabels & leidingen, ondergrondse 
obstakels in kaart gebracht 

 Ja, KLIC melding met volledige tekeningset en bijlagen 

 Ja, verkregen van opdrachtgever 

 Nee 

Is het veldwerk en de eisen aan het 
veldwerk in alle opzichten duidelijk 

 Ja 

 Nee, 

Voldoende gekwalificeerd personeel, 
apparatuur en middelen beschikbaar 

 Ja 

 Nee 

Wie is beslissingsbevoegd bij treffen  van 
onverwachte/-voorziene situatie 

 Opdrachtgever 

 Projectleider 

Veldwerk en monsterneming 

Aard materiaal:  Grond tot 50% bijmenging 

 Puin 

Oppervlakte onderzoekslocatie (m²): 10 m² 

Indelen in deellocaties:  Ja 

 Nee 

Voorgeschreven indeling:  ruimtelijke eenheid max. 1.000m² 

 n.v.t. 

 anders:  
 

Foto’s nemen:  Ja 

 Nee 

Plan van Aanpak 

Omvang van het veldwerk 
Afmetingen in meters (LxBxD) 

       2     gaten van minimaal 0,3x0,3x0,1  

            sleuven van minimaal 2,0x0,3x0,5 

      1      boringen tot ondergrond (max. 2m)  

Te hanteren bemonsteringsmethoden, 
instructie voor monsterneming 

Conform NEN 5707 en BRL SIKB 2000 protocol 2018, o.a.: 
- Maaiveldinspectie in stroken van max. 1,5m, haaks op elkaar 
- 1 materiaalverzamelmonster van aangetroffen asbest op maaiveld per RE 
- Per RE/deelgebied minimaal 1 MM van bovengrond 
- 20 grepen van 0,5kg per MM 
- Max. 5 sleuven per mengmonster (N.O.) 
- Opgegraven grond inspecteren en zeven/harken. 
- Grove fractie >20mm gescheiden per Sleuf verpakken en analyseren. 

Te verwachten aard en mate van 
verontreiniging 

 De locatie is onverdacht voor aanwezigheid van asbest op of in de bodem 

 De locatie is verdacht door sloopwerkzaamheden bouwwerken 

 Asbesthoudend dak zonder dakgoten en onverhard maaiveld 

 puin(laag) op maaiveld 

 verdachte bijmenging zoals puin/baksteen in bodem 

 Asbestverdacht materiaal aangetroffen tijdens locatiebezoek 

 Asbestfragmenten in bodem/puin 

 Niet hechtgebonden asbest in bodem/puin  

Overige werkwijze bepalende info 
(veiligheids)eisen opdrachtgever, etc. 

 Stroomschema (RI&E) gebruiken en zo nodig maatregelen uit CROW 132/400 toepassen  

 … 
 

Instructie voor locatiebezoek  Nvt  

 … 
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Materialen en hulpmiddelen 

Benodigde wettelijke en locatiespecifieke 
maatregelen 

 Standaard PBM pakket; laarzen, overall, handschoenen  

 … 
 

Instructie omtrent het inzetten van 
materialen en hulpmiddelen 

 

Veiligheidsinstructie asbest  n.v.t.  

 Zie kick-off verslag “asbest” 

Monstergegevens 

Aanleveren van monsters - Projectnummer op verpakkingen noteren 
- Aanleveren aan lab      : AL-West BV te Deventer 
- Plaats en tijd aanleveren : zelfde/volgende werkdag op laten halen bij Bodeminzicht te Veghel 
- Analyses (zo mogelijk)   NEN 5707 grond(meng)monsters 

   NEN 5897 puin(meng)monsters 
   NEN 5896 materiaal(verzamel)monsters 

Controle bijlagen 

Kaart van de locatie (verplicht)  Aanwezig (schaal tussen 1:1000 en 1:100) 

Vermeld op kaart:  Indeling in deelgebieden 

 Indeling in stroken voor visuele inspectie maaiveld 

 Indien van toepassing de plaatsen waar reeds asbestverdachte materialen zijn waargenomen 

 Plaatsen van gaten en diepten (indien van toepassing: lengte en breedte) 

 Plaatsen van sleuven met aangegeven: lengte, breedte, diepte en richting 

 Plaatsen van boringen en diepten 

Kwalitering monsternemingsplan 

 Naam Handtekening Datum 

Opsteller: projectleider 
 
Dhr. M.A.J. Gloudemans 
 

 29-3-2019 

Kwaliteitscontrole: erkend veldwerker 
 
Dhr. M.A.J. Gloudemans 
 

 29-3-2019 

Bijlagen:    
- Terra Index veldwerkgegevens 
- Kaart van de locatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Invulinstructies resultaten asbestonderzoek 

Inspectiecoëfficiëntie maaiveld - 90-100%  Zand; droog, los en geen vegetatie 
- 70-90% Zand; vochtig, vastgereden en/of matige vegetatie 
- 70-90% Klei/leem en veen; droog, los en geen vegetatie 
- 50-70% Klei/leem en veen; vochtig, vastgereden en/of matige vegetatie 

Inspectiecoëfficiëntie gaten/sleuven - 100% indien wordt voldaan aan de eisen van de NEN 5707 

Soortelijke dichtheid van grondsoorten 
(in kg/liter) 

- Grond;  zwak siltig 1,85kg  / sterk siltig 1,80kg 
- Zand;  zwak siltig 1,85kg  / sterk siltig (kleiig) 1,75kg 
- Leem; zwak zandig 1,70kg / sterk zandig 1,70kg 
- Klei;  zwak zandig 1,75kg / sterk zandig 1,70kg 
- Veen; matig zandig of kleiig 1,25kg / sterk zandig of kleiig 1,40kg 
- Naar eigen inzicht in verband met vochtgehalte. 

Type asbestverdacht materiaal - Gp = golfplaat 
- Vp = Vlakke plaat (cementgebonden) 
- Bu = buis/leiding (cementgebonden) 
- Overige producten zijn nader te specificeren, zoals: brandwerend board, leidingisolatie, 

pakkingmateriaal, koord, kit, bitumen, leien, imitatiemarmer, etc. 
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Monsternemingsformulier  
 
Onafhankelijkheidsverklaring 

Verklaring: 
De veldwerker verklaart hierbij geen binding te hebben met de opdrachtgever en de 
onderzoekslocatie, zoals verwoord in paragraaf 3.2.7 van de BRL SIKB 2000. 

Projectgegevens 

projectnummer: 
projectnaam: 

B2255 
kapelweg 40 te Handel 

locatie,  
gemeente: 

kapelweg 40 te Handel 
Gemert-Bakel 

opdrachtgever: 
adres 
contactpersoon 

dhr F. van Deurzen 
Kapelweg 405423 VN Handel 
dhr F. van Deurzen 

type onderzoek:  verkennend asbest in grond onderzoek 

 nader onderzoek asbest in grond 

Doel onderzoek:  Vaststellen of de locatie asbestverdacht is 

 Verontreinigingsgraad van de locatie vaststellen 

 Omvang verontreiniging met asbest in bodem vaststellen 

Uitvoerende organisatie: Bodeminzicht 

Projectleider(s): M.A.J. Gloudemans ; 06-24282524  (cert. EC-SIK-20303) 

Ervaren veldwerker(s): M.A.J. Gloudemans ; 06-24282524  (cert. EC-SIK-20303) 

Veldwerker(s) in opleiding:  

Uitvoeringsdatum en tijd: 29 maart 2019 Aanvang: 11.30 Einde: 12.30 Veldwerkregistraties: 

Voorbereidingen 

Plan van aanpak veiligheid aanwezig  Ja 

 Nvt 

Verplicht materiaal aanwezig  Ja; spade, zeef, folie en werkschets (1:1000 – 1:100) 

 Nee 

Checklist overig onderzoeksmateriaal  Indien noodzakelijk meenemen en gebruiken voor uitvoering: 

 alles aanwezig 

 Schouwbak  

 Grove zeven met een maaswijdte van 20 millimeter 

 Grondboor met een middellijn, van tenminste driemaal zo groot als de maximale 
deeltjesgrootte (D100) van de asbestverdachte stukjes op de locatie of met een middellijn 
van maar minimaal 12 centimeter. 

 Monsterschep van minimaal 10 centimeter lang en 5 centimeter breed  

 Meetlint  

 Meetwiel  

 Piketpaaltjes 

 Markeerlint 

 Hersluitbare plastic zakken & plakband 

 Afsluitbare emmers 

 Ruime hoeveelheid werkwater van drinkwaterkwaliteit 

 Grove balans met een bereik tot 20 kilogram, afleesbaar op ééntiende kilogrammen  
    (nauwkeurigheid van circa 1 %) 

Checklist materiaal voor de veiligheid Indien noodzakelijk meenemen en gebruiken voor veiligheid: 

 Afspoelbare- of wegwerpoveralls 

 Afspoelbare laarzen of wegwerpoverschoenen  

 Veiligheidshelm 

 Veiligheidshandschoenen 

 P3-overdrukmasker met filter en laadapparaten  

 Volgelaatsmasker 

 Overdrukcabine op de laadschop of kraan  

 Asbest decontaminatie-unit  

 Plakband 

 Stickers met de tekst "Voorzichtig, bevat asbest” en/of “Asbesthoudend afval” 
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Locatiegegevens 

Aard materiaal:  grond (<50% bijmengingen) 

 puin (>50% bijmengingen) 

Oppervlakte onderzoekslocatie (m²): 10 

Locatie ingedeeld in deelgebieden:  Ja 

 Nee 

Zo ja, indeling o.b.v. welke criteria:  Ruimtelijke eenheid van max. 1.000m² 

 n.v.t. 

Omstandigheden visuele inspectie 

Neerslag  < 10mm; regen / hagel / sneeuw  

 > 10mm; regen / hagel / sneeuw 

Tijdstip …… : …… uur (na zonsopgang) /  …… : ……uur (vóór zonsondergang) 

Zicht  < 50 m 

 > 50 m 

Bedekking maaiveld  < 25%; vegetatie / waterplassen / vorst / anders nl.: 

 > 25%; vegetatie / waterplassen / vorst / anders nl.: 

 Straatwerk, asfalt of vergelijkbaar op maaiveld, inspectie niet zinvol 

Vegetatie verwijderd  Nvt 

 Ja, bedekkingsgraad na verwijdering < 25% 

 Ja, bedekkingsgraad na verwijdering > 25% 

 Nee 

Aanpassen onderzoekshypothese   Hypothese gelijk aan vooronderzoek, aanpassing niet noodzakelijk 

 Hypothese gewijzigd t.o.v. vooronderzoek, aanpassen naar: 

Uitgevoerde werkzaamheden en verzamelde gegevens 

Bodemvochtigheid i.v.m. veiligheid  > 10%, namelijk …… % 

 < 10%, namelijk …… % 

Veldwerkgegevens vastgelegd  Ja, in terraindex 

 Nee 

Bodemprofielbeschrijvingen gemaakt  Ja, per gat/sleuf 

 Nee 

Vermoedelijke herkomst asbest 
(type, herkomst) 

- 
- 
- 
- 

Checklist bijlagen 

Foto’s genomen   Ja 

 Nee  

Kaart volledig  Ja, alles genoteerd en ondertekend 

 Zaken op kaart uit monsternemingsplan aanpassen (zo nodig) 

 Vindplaatsen asbest aangegeven kaart 

 Plaats van elk proefvlak/raster, elk gat, elke sleuf en elke boring aangegeven kaart 

 Nee  

Monstergegevens 

Coderingen vermeld in terraindex en 
verpakkingen 

 Ja 

 Nee 

Datum overdracht monsters aan lab Datum:  

Overzicht van afwijkingen 

Eventuele afwijkingen op het PvA  Uitgevoerd conform BRL SIKB 2000, protocol 2018 en NEN 5707  

 NEN5897 als gevolg van puinverhardingen/lagen >50% bijmenging 

 Afwijkingen incl. aard en motivatie:  
- 
- 
- 

 
Kwalitering monsterneming: 

 Naam Handtekening 

Opsteller: erkend veldwerker M.A.J. Gloudemans  

Kwaliteitscontrole: projectleider M.A.J. Gloudemans  
 

  

11.3511.30

29-3-2019
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Foto’s onderzoekslocatie 

 
Foto’s inspectiegaten en sleuven 
 

 



 

Bijlage 5 Invoergegevens en resultaten berekening V-Stacks 

Gebied 



 

Veehouderijen binnen straal van 2 kilometer 
 

IDNR X_COORDINAAT Y_COORDINAAT EP-hoogte 

Gemgeb 

hoogte EP-diameter EP-uittree Evergund EmaxVergun Gemeente Straat Huisnr. Postcode Plaats 

1 176814 397325 6 6 0.5 4 534 534 Gemert-Bakel Lodderdijk 26 5421XB GEMERT 

2 179810 397919 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Diepertseweg 23 5421XJ GEMERT 

3 179283 398044 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Scheiweg 100 5421XL GEMERT 

4 179408 397797 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Scheiweg 105 5421XL GEMERT 

5 178717 397719 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Scheiweg 72 5421XL GEMERT 

6 179019 397628 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Scheiweg 85 5421XL GEMERT 

7 179713 397427 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Rooije-Hoefsedijk 105 5421XP GEMERT 

8 179897 397592 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Rooije-Hoefsedijk 110 5421XP GEMERT 

9 179099 397257 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Rooije-Hoefsedijk 76 5421XP GEMERT 

10 179273 397317 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Rooije-Hoefsedijk 82 5421XP GEMERT 

11 179495 397315 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Rooije-Hoefsedijk 89 5421XP GEMERT 

12 179411 397375 6 6 0.5 4 498 498 Gemert-Bakel Rooije-Hoefsedijk 90 5421XP GEMERT 

13 179528 397432 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Rooije-Hoefsedijk 94 5421XP GEMERT 

14 179555 397482 6 6 0.5 4 22425 22425 Gemert-Bakel Rooije-Hoefsedijk 98 5421XP GEMERT 

15 178288 397339 4.4 6 5.75 0.82 18150 18150 Gemert-Bakel Sparrenweg 15 5421ZT GEMERT 

16 178283 397481 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Sparrenweg 19 5421ZT GEMERT 

17 177894 397344 6 6 0.5 4 390 390 Gemert-Bakel Veldweg 6 5421ZT GEMERT 

18 178898 397975 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Heideweg 10 5422VD GEMERT 

19 179762 398105 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Diepertseweg 17 5422VE GEMERT 

20 176710 397653 6 6 0.5 4 1012 1012 Gemert-Bakel Handelseweg 6 5423SB HANDEL 

21 177894 398003 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Peeldijk 20B 5423VB HANDEL 

22 178845 398198 6 6 0.5 4 9039 9039 Gemert-Bakel Peeldijk 43 5423VB HANDEL 

23 178920 398408 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Peeldijk 46 5423VB HANDEL 

24 179165 398360 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Peeldijk 49 5423VB HANDEL 

25 179287 398427 6 6 0.5 4 317 317 Gemert-Bakel Peeldijk 51 5423VB HANDEL 

26 179245 398660 6 6 0.5 4 39100 39100 Gemert-Bakel Peeldijk 52 5423VB HANDEL 

27 179362 398480 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Peeldijk 53A 5423VB HANDEL 

28 179454 398525 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Peeldijk 55 5423VB HANDEL 



 

29 177623 398407 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Ossenkapelweg 12 5423VG HANDEL 

30 178071 399472 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Heereveldseweg 40 5423VM HANDEL 

31 178239 399807 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Heereveldseweg 48 5423VM HANDEL 

32 178871 399666 6 6 0.5 4 5520 5520 Gemert-Bakel Heereveldseweg 71 5423VM HANDEL 

33 178026 399206 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Kapelweg 34 5423VN HANDEL 

34 178079 399262 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Kapelweg 40 5423VN HANDEL 

35 178674 399525 6 6 0.5 4 16376 16376 Gemert-Bakel Kapelweg 76 5423VN HANDEL 

36 178943 399079 6 6 0.5 4 12600 12600 Gemert-Bakel Gagelweg 21 5423VR HANDEL 

37 178443 399192 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Gagelweg 4 5423VR HANDEL 

38 179248 399376 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Oude-Domptweg 30 5423VS HANDEL 

39 179389 398782 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Fuik 3 5423VT HANDEL 

40 178880 398922 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Haveltweg 66 5423VV HANDEL 

41 179182 398910 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Haveltweg 76 5423VV HANDEL 

42 176386 398907 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Verreheide 25 5423XC HANDEL 

43 176301 398747 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Verreheide 44 5423XC HANDEL 

44 176104 398702 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Verreheide 50 5423XC HANDEL 

45 176176 398310 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Kranerijt 48 5423XJ HANDEL 

46 179790 398234 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Diepertseweg 14 5424TA ELSENDORP 

47 179865 398009 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Diepertseweg 22 5424TA ELSENDORP 

48 179689 398517 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Diepertseweg 6 5424TA ELSENDORP 

49 179866 398872 6 6 0.5 4 26321 26321 Gemert-Bakel Elsendorpseweg 10 5424TB ELSENDORP 

50 179732 399339 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Gerele Peel 12 5424TM ELSENDORP 

51 179782 399255 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Gerele Peel 13 5424TM ELSENDORP 

52 179941 399454 4.94 4 0.94 2.97 37806 37806 Gemert-Bakel Gerele Peel 16 5424TM ELSENDORP 

53 179987 399275 6 6 0.5 4 90628 90628 Gemert-Bakel Gerele Peel 17 5424TM ELSENDORP 

54 180037 399641 5.83 4.83 1.16 3.64 42055 42055 Gemert-Bakel Gerele Peel 22 5424TM ELSENDORP 

55 179604 399206 6 6 0.5 4 11385 11385 Gemert-Bakel Gerele Peel 7 5424TM ELSENDORP 

56 179580 399323 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Gerele Peel 8 5424TM ELSENDORP 

57 179178 400140 7.55 5.65 2.58 2.41 55094 55094 Gemert-Bakel Paradijs 10 5424TN ELSENDORP 

58 179420 400188 6 6 0.5 4 68919 68919 Gemert-Bakel Paradijs 14 5424TN ELSENDORP 

59 179813 400028 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Paradijs 19 5424TN ELSENDORP 

60 179668 400225 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Paradijs 20 5424TN ELSENDORP 



 

61 179971 399815 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Paradijs 23 5424TN ELSENDORP 

62 180048 399940 3.14 4.22 4.04 0.9 27900 27900 Gemert-Bakel Paradijs 25A 5424TN ELSENDORP 

63 180017 400187 3.95 4.3 2.72 2.47 76056 76056 Gemert-Bakel Paradijs 33 5424TN ELSENDORP 

64 180058 400318 2.2 5.2 3.7 0.4 66000 66000 Gemert-Bakel Paradijs 40 5424TN ELSENDORP 

65 179489 399081 5.33 6 1 3 73638 73638 Gemert-Bakel Oude-Domptweg 29 5424TX ELSENDORP 

66 179256 399600 6 6 0.5 4 0 0 Gemert-Bakel Oude-Domptweg 41 5424TX ELSENDORP 

67 176778 400180 6 6 0.5 4 0 0 Boekel 

Broeder 

Hogardstraat 28 5427EJ BOEKEL 

68 176955 400083 6 6 0.5 4 0 0 Boekel 

Daniel de 

Brouwerstraat 2 5427EL BOEKEL 

69 177198 399845 6 6 0.5 4 0 0 Boekel 

Daniel de 

Brouwerstraat 24 5427EL BOEKEL 

70 177260 400137 6 6 0.5 4 14277 14277 Boekel Kluisstraat 3 5427EM BOEKEL 

71 176241 399735 6 6 0.5 4 0 0 Boekel Berkhoek 16 5427ES BOEKEL 

72 177573 401218 6 6 0.5 4 0 0 Boekel De Bunders 4B 5427HD BOEKEL 

73 176266 401038 6 6 0.5 4 0 0 Boekel Arendnest 1 5427LB BOEKEL 

74 176336 400985 6 6 0.5 4 0 0 Boekel Arendnest 3 5427LB BOEKEL 

75 176501 400713 6 6 0.5 4 0 0 Boekel Arendnest 9 5427LB BOEKEL 

76 177482 401057 6 6 0.5 4 0 0 Boekel Dennenmark 5 5427LC BOEKEL 

77 178311 400713 6 6 0.5 4 0 0 Boekel De Bunders 11 5428GC VENHORST 

78 178114 400489 6 6 0.5 4 0 0 Boekel De Bunders 13 5428GC VENHORST 

79 177941 400773 6 6 0.5 4 0 0 Boekel De Bunders 5 5428GC VENHORST 

80 179899 400945 6 6 0.5 4 118278 118278 Boekel Langstraat 15 5428NA VENHORST 

81 179825 400804 6 6 0.5 4 0 0 Boekel Langstraat 4 5428NA VENHORST 

82 178760 401138 6 6 0.5 4 0 0 Boekel Gagelstraat 5 5428NB VENHORST 

83 178636 401210 6 6 0.5 4 41124 41124 Boekel Gagelstraat 6 5428NB VENHORST 

 178120 401156 6 6 0.5 4 0 0 Boekel Hoekstraat 2A 5428NC VENHORST 

 178305 401172 6 6 0.5 4 0 0 Boekel Hoekstraat 4 5428NC VENHORST 

 178533 401088 6 6 0.5 4 24530 24530 Boekel Hoekstraat 6 5428NC VENHORST 

 178556 400985 6 6 0.5 4 24288 24288 Boekel Hoekstraat 8 5428NC VENHORST 

 179309 401037 6 6 0.5 4 2731 2731 Boekel Telefoonstraat 43 5428ND VENHORST 

 179663 400877 6 6 0.5 4 0 0 Boekel Hoogstraat 6 5428NE VENHORST 

 



 

Receptoren en resultaten 
 

Nummer X-coördinaat  Y-coördinaat Toetswaarde (ouE/m3) Achtergrondbelasting (ouE/m3) 

Hoekpunt 1  178038 399251 20 2,658 

Hoekpunt 2  178075 399209 20 2,692 

Hoekpunt 3  178080 399292 20 2,908 

Hoekpunt 4  178120 399251 20 2,933 

 

 

  

 




