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Toelichting

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding 

Aan de zuidwestzijde van de stad Sneek in de wijk Lemmerweg West bevindt zich aan Het 
Perk een voormalige school- en bedrijfslocatie. De school Friese Poort en een autogarage 
hebben de locatie verlaten waarna het plangebied al geruime tijd braak ligt. De eigenaar is 
voornemens om de locatie te herontwikkelen tot een woongebied. De herontwikkeling is 
echter niet mogelijk binnen de kaders van het ter plaatse geldende bestemingsplan 'Tinga'. De 
gemeente Súdwest-Fryslân beschouwt een herontwikkeling naar wonen op grond van de 
voorgestelde stedenbouwkundige opzet als een ontwikkeling die ruimtelijk en functioneel past 
bij de kenmerken van de omgeving van het plangebied. Een herziening van het 
bestemmingsplan is noodzakelijk om de ontwikkeling mogelijk te maken. Het voorliggende 
bestemmingsplan voorziet in een passend juridisch planologisch kader. Tevens wordt hierin 
aangetoond dat het plan uitvoerbaar is en er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

1.2  Stukken bij het plan

Het bestemmingsplan Sneek - Het Perk bestaat uit de volgende stukken:

toelichting;
bijlagen bij de toelichting: 
- Bijlage 1 Stedenbouwkundig ontwerp 
- Bijlage 2 Beeldkwaliteitsplan Het Perk, Sneek 
- Bijlage 3 Verkennend bodemonderzoek (voormalige schoollocatie) 
- Bijlage 4 Verkennend bodemonderzoek en asbestonderzoek 
- Bijlage 5 Akoestisch onderzoek (wegverkeerslawaai) 
- Bijlage 6 Addendum akoestisch onderzoek (appartementengebouw) 
- Bijlage 7 Externe veiligheid 
- Bijlage 8 Saldo verhard oppervlak 
- Bijlage 9 Quickscan flora en fauna 
- Bijlage 10 Stikstofdepositie 
- Bijlage 11 Archeologisch onderzoek 
- Bijlage 12 Verkeersmodel 2030

regels;
bijlagen bij de regels: 
Bijlage 1 Lijst beroepen en bedrijven aan huis 
Bijlage 2 Uitvoering dove gevels en hogere grenswaarden geluid 
Bijlage 3 Geluidswerende voorzieningen 
Bijlage 4 Geluidwerende voorzieningen appartementengebouw 

verbeelding;

1.3  Ligging en begrenzing plangebied

Ligging

Het plangebied is gelegen aan de zuidwest zijde van de stad Sneek. In figuur 1.1 is de ligging 
van het plangebied ten opzichte van de stad Sneek en de directe omgeving weergegeven. 
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Figuur 1.1: ligging plangebied (bron: PDOK)

Begrenzing

De begrenzing van het plangebied is in figuur 1.2 weergegeven (rood omkaderd). In dit figuur 
is een luchtfoto weergegeven waarop het plangebied van Het Perk te zien is. Het plangebied 
ligt tussen de woonstraten Het Perk, Westhemstraat en Pripperstraat. Aan de zuidzijde grenst 
het plangebied aan een vaart (aftakking van de Geeuw (Geau)) met daarachter de 
Stadsrondweg-Zuid. De Stadsrondweg (ter plaatse van het plangebied aangeduid als N7) is 
een onderdeel van de Rijkssnelweg A7 tussen Groningen en Amsterdam. 

Figuur 1.2: begrenzing plangebied (bron: Globespotter)

 

bestemmingsplan Sneek - Het Perk  

NL.IMRO.1900.2022oostBPsneeperk-ontw   4



   

1.4  Vigerend bestemmingsplan

In 2009 is voor de wijken Lemmerweg Oost en West een nieuw bestemmingsplan vastgesteld, 
bestemmingsplan 'Lemmerweg Oost en - West'. Echter is het huidige plangebied hier destijds 
buiten gelaten omdat het plangebied (op korte termijn) ontwikkeld zou worden waarvoor een 
apart bestemmingsplan zou worden vastgesteld. Voor het plangebied geldt daarom nog het 
bestemmingsplan 'Tinga'. Dit bestemmingsplan is door de gemeenteraad van Sneek 
vastgesteld op 26 augustus 1969. In figuur 1.3 is een fragment uit de verbeelding van dit 
bestemmingsplan opgenomen. 

Figuur 1.3: uitsnede bestemmingsplan 'Tinga'. Plangebied aangegeven met een stippellijn 
(bron: gemeente Súdwest-Fryslân)

Voor het noordwestelijk deel van het plangebied (links in figuur 1.3) geldt nu de bestemming 
'Bijzondere doeleinden'. Op basis van de regels zijn hier scholen, kerken en 
verenigingsgebouwen toegestaan. Voor het zuidoostelijke deel geldt de bestemming 
'Eengezinshuizen in gesloten bebouwing met bijbehorende erven'. Binnen deze bestemming 
zijn woningen met bijbehorende tuinen toegestaan. Binnen de bouwblokken zouder er 
momenteel circa 35 tot 40 woningen binnen het plangebied gerealiseerd kunnen worden.

Het geldende bestemmingsplan biedt geen mogelijkheden om het woningbouwplan te 
realiseren. Een herziening van het geldende bestemmingsplan is noodzakelijk.

Naast het bestemmingsplan 'Tinga' geld voor het plangebied ook het 'Parapluplan 
parkeernormen SWF' dat is vastgesteld op 8 november 2018. Dit plan bevat de gemeentelijke 
parkeerregeling en geldt voor de hele gemeente Súdwest-Fryslân.

1.5  De bij het plan behorende stukken

Het onderhavige bestemmingsplan 'Sneek - Het Perk' bestaat naast deze toelichting uit de 
volgende stukken. 

Verbeelding (identificatie NL.IMRO.1900.2022oostBPsneeperk-ontw);
Bijlagen bij de toelichting;
Regels;
Bijlagen bij de regels.
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1.6  Leeswijzer

De toelichting van het bestemmingsplan kent de volgende opbouw. In hoofdstuk 2 worden de 
huidige situatie en het te realiseren plan beschreven. Hoofdstuk 3 schetst het beleidskader. In 
hoofdstuk 4 worden de resultaten van de uitgevoerde omgevingsonderzoeken behandeld. In 
hoofdstuk 5 wordt het bestemmingsplan in juridisch opzicht toegelicht. In hoofdstuk 6 wordt 
ingegaan op de economische uitvoerbaarheid en in hoofdstuk 7 wordt ten slotte de 
maatschappelijke uitvoerbaarheid belicht.
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Hoofdstuk 2  Het plan

2.1  Geschiedenis

Het plangebied ligt in de wijk Lemmerweg-West. In de historische kaart van 1950 (figuur 2.1) 
is te zien dat de omgeving van het plangebied voor 1970 nog onderdeel uitmaakte van de 
polder buiten de stadsgrenzen van Sneek. De Lemmerweg (doorgaande weg ten oosten va 
het plangebied) bestond in die tijd al wel. De wijk Lemmerweg-West en Lemmerweg-Oost zijn 
in de jaren 70 van de vorige eeuw aangelegd aan weerszijden van de doorgaande weg 
richting Lemmer. Tegelijkertijd is ook de zuidelijke rondweg aangelegd, destijds de rand van 
de stad. Vanaf de jaren 80 is Sneek verder richting het zuiden uitgebreid. 

Figuur 2.1: historische kaarten met in het rood het plangebied. Links 1950; recht 1980

Het plangebied bestaat momenteel uit braakliggende terrein. Voorheen bevond zich ter 
plaatse een schoolgebouw en een autogarage. Op de navolgende luchtfoto uit 2008 zijn deze 
nog zichtbaar. Het plangebied is daarin rood omkaderd. Een aftakking van het water van de 
Geeuw evenwijdig aan de N7 was destijds nog niet gegraven. 
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Figuur 2.2: luchtfoto uit 2008. Het plangebied rood omkaderd met de inmiddels gesloopte 
bebouwing (bron: Globespotter)

2.2  Huidige situatie

Zoals aangegeven ligt het plangebied momenteel braak. Aan omliggende woonstraten Het 
Perk, Pripperstraat en Westhemstraat bevinden zich rijwoningen uit de jaren 70. Voor het 
grootste deel betreffen dit sociale huurwoningen van een woningcorporatie. 

Ten zuiden van de N7 bevinden zich diverse wijkvoorzieningen waaronder een supermarkt, 
buurtcentrum en diverse sportverenigingen. Deze zijn bereikbaar via de brug over aan de N7 
aan de Westhemstraat/Molenkrite. De aanwezige brug met de naam Dúvelsrak is goed 
zichtbaar vanuit het plangebied. Het betreft een markant ontwerp en een herkenningspunt 
voor de omgeving. Op de onderstaande luchtfoto is de brug links bovenaan te herkennen.

Direct ten zuiden van het plangebied is een vaart gegraven. Dit is een verbindingswater langs 
de N7 tussen De Geeuw en de Wâldfeart.
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Figuur 2.3: vogelvluchtfoto van het plangebied (bron: Globespotter)

Figuur 2.4: zicht op plangebied vanaf Het perk richting N7 en Pripperstraat (bron: Globespotter)
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Figuur 2.5: zicht op plangebied vanaf Pripperstraat (bron: Globespotter)

Figuur 2.6: nabijgelegen houten brug Dúvelsrak over de N7 (bron: Globespotter)

2.3  Toekomstige situatie 

Voor de locatie Het Perk is een stedenbouwkundig plan ontwikkeld dat bestaat uit 3 
verschillende deelgebieden/woningtypen. Het woningbouwprogramma bestaat uit:

64 grondgebonden rijwoningen;
24 grondgebonden waterwoningen;
28 appartementen in een woongebouw.
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Figuur 2.7: toekomstige situatie (bron: Achterbosch Architecten)

Langs het water worden 24 geschakelde woningen gerealiseerd. De woningen staan aan de 
achterzijde letterlijk aan de waterrand en beschikken aan die zijde over een terras. Aan de 
voorzijde bestaat de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren. In het gebied tussen de 
waterwoningen en de bestaande woonwijk worden in 8 bouwblokken 64 rijwoningen 
gerealiseerd. Hierbij wordt aangesloten bij het bestaande stratenpatroon en de bouwblokken 
van de directe omgeving. De kavels hebben een oppervlakte van circa 300 m². Het is mogelijk 
de woningen levensloopbestendig uit te voeren door alle functies op de begane grond te 
creëren. 

Aan de zuidoostzijde, nabij de houten brug over het water en de N7, wordt een woongebouw 
gerealiseerd ten behoeve van 28 sociale huurappartementen. Het woongebouw bestaat uit 
twee geschakelde bouwdelen van 3 en 4 bouwlagen. Het woongebouw, gelegen langs het 
water, is in vormgeving een directe verwijzing naar historische pakhuizen. Daarnaast komt 
een fietsenstalling en een bijgebouw met bergingen ten behoeve van de appartementen. Het 
volledige stedenbouwkundig ontwerp is opgenomen als Bijlage 1 bij de toelichting.

Figuur 2.8: visualisaties toekomstige situatie (bron: Achterbosch Architecten)

Beeldkwaliteit

Voor het plangebied is het beeldkwaliteitsplan Het Perk, Sneek opgesteld. In het 
beeldkwaliteitsplan zijn kaders opgenomen ten aanzien van de gebouwen en de openbare 
ruimte. Voor de gebouwen zijn kaders opgesteld ten aanzien van oriëntatie, typologie van 
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bebouwing, hoofdvorm, geluidswerende maatregelen, tuinafscheidingen en materiaal. 

Het beeldkwaliteitsplan wordt tegelijk met dit bestemmingsplan vastgesteld en gaat 
onderdeel uitmaken van het gemeentelijk welstandsbeleid. In Bijlage 2 van deze toelichting is 
het beeldkwaliteitsplan opgenomen.

Groen

In het plan is een speelveld van minimaal 100 m2 opgenomen in het hart van het plan. Hier 
kunnen kinderspeeltoestellen geplaatst worden. Tussen de waterwoningen worden openbare 
natuurlijke oevers gemaakt. Rondom het appartementengebouw wordt groen aangelegd in de 
vorm van een bosplantsoen aan de oostzijde, en hagen rondom de parkeerplaatsen. Op 
diverse plekken worden langs de nieuwe woonstraten bomen aangeplant. 

Verkeer en parkeren

Haaks op Het Perk en evenwijdig aan de Pripperstraat worden twee nieuwe woonstraten 
aangelegd. Deze komen beide uit op een nieuwe straat die wordt aangelegd langs de 
waterwoningen. Via een inrit vanaf Het Perk zijn de parkeerplaatsen bij het 
appartementengebouw te bereiken. De nieuwe straten zijn (exclusief parkeren en voetpaden) 
circa 5 meter breed. Langs alle nieuwe straten worden parkeerplaatsen en een voetpad 
aangelegd. Tussen de tuinen behorend bij de rijwoningen wordt een achterpad/steeg 
gerealiseerd zodat de rijwoningen ook via de achterzijde bereikbaar zijn.

De woningen in de wijk zullen worden ontsloten via de bestaande infrastructuur. Voor het 
autoverkeer zijn er twee hoofdroutes naar de Ovatonde: de kruising van de N7 met de 
Lemmerweg. De zuidelijke route gaat via de brug over de N7 langs een wijkcentrum en een 
supermarkt. De noordelijke route gaat via de Lemmerweg naar de Scherhemstraat de wijk in. 
In paragraaf 4.11 wordt hier nader op ingegaan.

In het hele plangebied worden 226 parkeerplaatsen gerealiseerd. De parkeerplaatsen worden 
verdeeld over het plangebied aan de openbare straten aangelegd. De waterwoningen 
beschikken over twee parkeerplaatsen op eigen terrein. Bij het appartementengebouw is een 
parkeerterrein met 33 parkeerplaatsen. Daar is tevens ruimte voor een fietsenstalling voor de 
gebruikers van het appartementengebouw. 
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Hoofdstuk 3  Beleid

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie vastgesteld. De NOVI biedt een 
langetermijnperspectief op de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland tot 2050. Met 
de NOVI geeft het kabinet richting aan de grote opgaven die het aanzien van Nederland de 
komende dertig jaar ingrijpend zullen veranderen.

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft richting voor keuzes, inspireert, stelt kaders en 
zorgt voor een integrale aanpak van strategische opgaven in de fysieke leefomgeving. Vier 
prioriteiten staan daarbij centraal:

1. ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie;
2. een duurzaam en (circulair) economisch groeipotentieel;
3. sterke en gezonde steden en regio's;
4. een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

De NOVI stelt een integrale aanpak voor, waarbij samengewerkt wordt met andere overheden 
en maatschappelijke organisaties. De opgaven rond wonen, klimaat, energie, circulaire 
economie, verkeer en vervoer en landbouw zijn zo groot en ingewikkeld dat meer sturing 
vanuit het Rijk nodig is.

Behoud van omgevingskwaliteit staat in de NOVI centraal. Dat wil zeggen dat alle 
ontwikkelingen met oog voor de natuur, gezondheid, milieu en duurzaamheid plaatsvinden. De 
NOVI maakt hierbij gebruik van drie afwegingsprincipes:

5. combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies;
6. kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal;
7. afwentelen wordt voorkomen.

Het rijk heeft de volgende inhoudelijke keuzes vastgelegd in de NOVI:

een klimaatbestendige inrichting van Nederland. Daarvoor is nodig dat functies meer in 
evenwicht met natuurlijke systemen (bodem en water) worden ingepast;
de transitie van de energievoorziening, bij de inpassing van duurzame energie is er oog 
voor de omgevingskwaliteit;
de transitie naar een circulaire economie met behoud van concurrentiekracht en een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat;
de ontwikkeling van het Stedelijk Netwerk Nederland; hiermee stuurt het rijk op de 
verstedelijking in samenhang met bereikbaarheid. Woningbouw wordt versneld met oog 
voor omgevingskwaliteit;
concentratie van de stedelijke ontwikkeling/logistieke functies en behoud van de openheid 
van het landschap;
herindeling van het landelijk gebied in evenwicht met natuur en landschap. Werken aan de 
omslag naar de kringlooplandbouw.

Met het voorliggende bestemmingsplan worden geen rijksbelangen geraakt.

3.1.2  Ladder voor duurzame verstedelijking 

Artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat van een nieuwe 
'stedelijke ontwikkeling' die in een bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt moet worden 
aangetoond dat er sprake is van een behoefte. De toelichting bij het bestemmingsplan bevat 
daartoe een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling. Indien het bestemmingsplan 
die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, bevat een toelichting 
tevens een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan 
worden voorzien. Dit wordt de 'Ladder Duurzame Verstedelijking' genoemd.

De beschrijving van de behoefte aan de betreffende, 'stedelijke ontwikkeling', moet inzichtelijk 
maken of, in relatie tot het bestaande aanbod, concreet behoefte bestaat aan de 
desbetreffende ontwikkeling. Die behoefte moet dan worden afgewogen tegen het bestaande 
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aanbod, waarbij moet worden gemotiveerd dat rekening is gehouden met het voorkomen van 
leegstand. 

De stappen schrijven geen vooraf bepaald resultaat voor, omdat het optimale resultaat moet 
worden beoordeeld door het bevoegd gezag dat de regionale en lokale omstandigheden kent 
en de verantwoordelijkheid draagt voor de ruimtelijke afweging met betrekking tot die 
ontwikkeling.

Onderhavig plan

Het plangebied betreft een braakliggend terrein binnen de stad Sneek. Het bestemmingsplan 
laat in het plangebied momenteel stedelijke functies toe (wonen en maatschappelijk functies 
zoals scholen of kerkgebouwen. De locatie wordt aan alle zijden omgeven door stedelijke 
functies. Gesteld kan worden dat de locatie is gelegen binnen bestaand stedelijk gebied. 
Gezien de grootte van de ontwikkeling (aantal woningen en ruimtebeslag) en de 
jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State die hierover is 
ontstaan, is deze ontwikkeling aan te merken als een nieuwe stedelijke ontwikkeling en dient 
het plan getoetst te worden aan de ladder voor duurzame verstedelijking.

Toets

Kwantitatieve behoefte

De provincie Fryslân en de regio Zuidwest Friesland (bestaande uit de gemeenten Súdwest 
Fryslân en de Fryske Marren) hebben in januari 2018 woonafspraken gemaakt over de 
woningbouwprogrammering in de regio. Daarbij zijn op basis van een raming van de actuele 
regionale behoefte regionaal afspraken gemaakt over de hoeveelheid woningen die 
gemeenten in de komende jaren mogen bouwen voor de periode 2016 - 2026. Er is 
afgesproken dat de gemeente Súdwest Fryslân tot 2026 1.590 woningen mag bouwen. 
Daarboven is een flexibiliteitsafspraak gemaakt van 20% planologisch overprogrammeren. Dat 
komt neer op een plancapaciteit van ongeveer 1900 woningen. 

De gemeente heeft de afspraken uitgewerkt in een woningbouwprogramma. Op dit moment 
beslaat het aantal woningen in harde plannen circa 1.400 tot 1.450 woningen. Het toevoegen 
van 138 woningen past dus binnen de plancapaciteit. Overigens laat het nu geldende 
bestemmingsplan in een gedeelte van het plangebied eengezinswoningen toe. Planologisch 
bestaat er nu de mogelijkheid voor circa 35 tot 40 woningen. Per saldo betekent dat een 
toevoeging van 81 tot 86 woningen. Geconcludeerd kan worden dat er voor het plan sprake is 
van een actuele regionale behoefte.

Kwalitatieve behoefte 

In de woonvisie van de gemeente Súdwest Fryslân staat beschreven dat de voorraad sociale 
huurwoningen de komende jaren zal moeten groeien. De wachttijd en het aantal reacties per 
vrijkomende woning ligt ver boven het gemiddelde van de gemeente SWF. Vooral in het 
segment appartementen is de druk hoog. Hierover zijn afspraken gemaakt met de 
woningbouwcorporaties. In het woningbouwprogramma ligt daarnaast het accent op 
seniorenhuisvesting, starters, betaalbaarheid en duurzaamheid. Met de realisatie van het 
appartementengebouw wordt voorzien in de behoefte aan sociale huurwoningen. De 
appartementen zijn gelijkvloers en het gebouw is voorzien van een lift. Daarmee zijn de 28 
appartementen geschikt voor senioren. De percelen voor de rijwoningen hebben een 
oppervlakte van circa 300 m². De woningen kunnen eveneens levensloopbestendig worden 
uitgevoerd met een compleet woningbouwprogramma op de begane grond. Deze woningen 
bevinden zich in de betaalbare klasse en zijn onder andere gericht op starters. De 24 
waterwoningen richten zich vooral op de duurdere sector. 

Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er behoefte is aan de realisatie 
van nieuwe woningen in Sneek. Aangezien het plan binnen bestaand stedelijk gebied is 
gelegen en de behoefte is aangetoond kan geconcludeerd worden dat het plan in 
overeenstemming is met de Ladder voor duurzame verstedelijking.

3.1.3  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Ter bescherming van de nationale belangen is door het Rijk het 'Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening' (Barro) opgesteld. De regels van het Barro moeten in acht worden 
genomen bij het opstellen van provinciale ruimtelijke verordeningen en inpassingsplannen.

In het Barro zijn regels opgenomen voor de volgende nationale belangen:

 

bestemmingsplan Sneek - Het Perk  

NL.IMRO.1900.2022oostBPsneeperk-ontw   14



   

8. rijksvaarwegen;
9. mainportontwikkeling Rotterdam;
10. kustfundament;
11. grote rivieren;
12. Waddenzee en waddengebied;
13. Defensie
14. hoofdwegen en landelijke spoorwegen
15. elektriciteitsvoorziening;
16. buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen;
17. ecologische hoofdstructuur;
18. primaire waterkeringen buiten het kustfundament;
19. IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte);
20. erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde;
21. Ruimtereservering parallel Kaagbaan.

Het voorliggend bestemmingsplan heeft geen raakvlakken met de nationale belangen zoals 
deze zijn benoemd in het Barro. Derhalve wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van 
strijd met het Barro.

3.1.4  Water

Europees en Rijksbeleid

Kaderrichtlijn Water 
De Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel om de kwaliteit van de Europese wateren te 
verbeteren ("goede toestand") en die kwaliteit goed te houden. Het belangrijkste middel om 
dit doel te bereiken is het stroomgebiedbeheersplan (SGBP). In een dergelijk plan worden de 
waterkwaliteitsdoelen en de daarvoor benodigde maatregelen beschreven om deze goede 
toestand te bereiken. Nederland maakt deel uit van vier internationale stroomgebieden, 
waarbij de gemeente Súdwest-Fryslân in het stroomgebied van de Rijn Noord valt. In het 
stroomgebiedbeheerplan van de Rijndelta staan de doelen en bijbehorende maatregelen om 
een goede toestand van oppervlakte- en grondwater te bereiken.

Waterwet 
De Waterwet (december 2009) stelt integraal waterbeheer op basis van de 
'watersysteem-benadering' centraal. Deze benadering gaat uit van het geheel van relaties 
binnen watersystemen. Denk hierbij aan de relaties tussen waterkwaliteit, -kwantiteit, 
oppervlakte- en grondwater, maar ook aan de samenhang tussen water, grondgebruik en 
watergebruikers. Hiernaast kenmerkt integraal waterbeheer zich ook door de samenhang met 
de omgeving. Dit komt tot uitdrukking in relaties met beleidsterreinen als natuur, milieu en 
ruimtelijke ordening.

Met de Waterwet is de gemeente beter uitgerust om onder andere wateroverlast tegen te 
gaan.

Wet ruimtelijke ordening en de Watertoets 
De watertoets is per 1 november 2003 wettelijk verplicht (en vastgelegd in het Besluit 
ruimtelijke ordening).

Ruimtelijke plannen van de initiatiefnemer worden overlegd met de waterbeheerder. In de 
waterparagraaf geeft de initiatiefnemer aan welke afwegingen in het plan ten aanzien van 
water zijn gemaakt. Het is een toelichting op het doorlopen proces en maakt de 
besluitvorming ten aanzien van water transparant. In geval van locatiekeuzes en bij 
herinrichting van bestaand bebouwd gebied geeft de initiatiefnemer expliciet aan welke rol de 
kosten en risico's van verdroging, verzilting, overstroming en overlast hebben gespeeld bij de 
besluitvorming. De waterparagraaf grijpt zichtbaar terug op de afsprakennotitie en het 
wateradvies van de waterbeheerder (zie paragraaf 4.7).

Nationaal Waterplan 2016-2021
Onderdeel van de bovengenoemde Waterwet is het zesjaarlijkse Nationaal Waterplan. Dit 
plan is de opvolger van de 4e Nota Waterhuishouding (2009) en heeft de status van 
structuurvisie binnen de Wet ruimtelijke ordening. In het plan zijn de hoofdlijnen van het 
nationale waterbeleid en de daartoe behorende aspecten van het nationale ruimtelijke beleid 
beschreven.Ook maken de (vier) stroomgebiedsbeheersplannen (SGBP's) onderdeel uit van 
het Nationaal Waterplan. Zo ontstaat er een heldere koppeling tussen Europees beleid (o.a. 
de Kader Richtlijn Water) en Rijksbeleid.
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Duurzaam waterbeheer is het devies van het Nationaal Waterplan. Gemeenten hebben hierin 
specifieke taken op het gebied van omgaan met afvalwater, hemelwater en grondwater.

Waterbeleid 21e eeuw: anders omgaan met water 
Door de opgetreden wateroverlast heeft de regering de commissie Waterbeheer 21e eeuw in 
het leven geroepen. De commissie geeft advies over de problemen en hoe die in de toekomst 
te voorkómen zijn. Op 31 augustus 2000 bracht de commissie het advies Waterbeleid voor de 
21e eeuw "Geef water de ruimte en de aandacht die het verdient" uit. De commissie 
concludeerde dat de manier waarop wij nu met water omgaan niet voldoende is voor de 
verwachte klimaatsveranderingen. De bevindingen van de commissie zijn verwoord in de 
hedendaagse wetgeving en beleidsnota's. In grote lijnen ligt de nadruk op de kwantiteitstrits 
vasthouden-bergen-afvoeren en de kwaliteitstrits schoonhouden-scheiden-schoonmaken.

Nationaal Bestuursakkoord Water 
Met het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) (2011) onderstrepen het Rijk, het 
Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten de gezamenlijke opgave om het watersysteem op zo kort mogelijke termijn en 
tegen de laagste maatschappelijke kosten op orde te brengen en te houden. Samenwerken is 
de rode draad van het geactualiseerde Nationaal Bestuursakkoord. Het NBW is een uitwerking 
van het waterbeleid 21e eeuw (WB21) en de Kaderrichtlijn Water. De belangrijkste doelen en 
taken zijn:

1. het teveel (overlast) of tekort (onderlast) aan water aanpakken;
verbetering van de waterkwaliteit.

Met het plan is rekening gehouden met het Europees en Rijksbeleid voor water. Zie hiervoor 
de waterparagraaf (4.7). 

3.2  Provinciaal beleid Friesland

3.2.1  Omgevingsvisie 'De Romte Diele'

De Omgevingsvisie is een van de nieuwe instrumenten uit de Omgevingswet. De visie omvat 
het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving op een hoog abstractieniveau, voor de 
lange termijn en is op 23 september 2020 vastgesteld. Het is geen blauwdruk voor hoe 
Fryslân er over 20/30 jaar uit ziet. In de visie is aangegeven waar de provincie heen wil: de 
ambitie en doelen voor de toekomst. Hoe dit gestalte moet krijgen is niet precies aangegeven. 
Wel geeft de visie de richting aan waar de provincie met allerlei partijen naar toe wil werken. 
Samen met verschillende organisaties, inwoners en ondernemers in Fryslân geeft de provincie 
invulling aan deze visie. Dit gebeurt in programma's, concrete projecten en initiatieven, en zo 
nodig ook in regels. 

De visie vervangt het strategisch beleid uit het Streekplan, Milieubeleidsplan, 
Waterbeheerplan en het Verkeers- en Vervoersplan. Bovendien is de provinciale Natuurvisie, 
die bestaat sinds de Natuurbeschermingswet (2017) is vereist, hierin opgenomen. 

In de visie is aangegeven wat de provincie doet om de huidige basiskwaliteiten van de Friese 
leefomgeving op orde te houden. Daarnaast wil de provincie extra inzetten op vier urgente, 
integrale opgaven:

Fryslân vitaal, leefbaar en bereikbaar houden;
Energietransitie met kracht voortzetten;
Fryslân klimaatadaptief inrichten;
Versterken biodiversiteit.
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Figuur 3.1: schematische weergave opbouw omgevingsvisie (bron: provincie Fryslân.nl)

Het plan Het Perk in Sneek geeft invulling aan een braakliggende inbreidingslocatie binnen 
stedelijk gebied. Met het stedenbouwkundig plan wordt nadrukkelijk een koppeling gelegd 
met de bestaande kwaliteiten in de directe omgeving zoals het water en de herkenbare brug 
Dúvelsrak. Het nieuwe appartementengebouw krijgt een stadse uitstraling die naast een 
woonfunctie een baken vormt langs de A7/N7. Geconcludeerd kan worden dat het plan past 
binnen de inhoudelijke principes van de provincie Fryslân.

3.2.2  Verordening Romte Fryslân 2014

Op 25 juni 2014 hebben Provinciale Staten de Verordening Romte Fryslân 2014 vastgesteld. 
De verordening is in werking getreden op 1 augustus 2014. De verordening uit 2011 is 
hiermee integraal herzien. Op 18 februari 2015 is de 1e partiële herziening van de 
verordening (Romte foar Sinne) en op 21 februari 2018 is de wijzigingsverordening 
'Verordening Romte Fryslân 2014' vastgesteld. Deze wijzigingsverordening is op 28 maart 
2018 inwerking getreden.

In de verordening zijn regels gesteld die ervoor moeten zorgen dat de provinciale ruimtelijke 
belangen doorwerken in de gemeentelijke ruimtelijke plannen. In de verordening is onder 
meer de grens tussen het buitengebied en het stedelijk gebied vastgelegd. In stedelijk gebied 
bestaat een grotere mate van beleidsvrijheid wat betreft de ruimtelijke ordening dan in het 
buitengebied. 
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Figuur 3.1: begrenzing bestaand stedelijk gebied verordening (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Het plangebied is gelegen binnen het stedelijk gebied van de stad Sneek. Hier kunnen 
stedelijke functies zoals woningen worden toegevoegd. 

In artikel 3 van de verordening is bepaald dat een nieuw ruimtelijke plan voor woningbouw in 
overeenstemming moet zijn met een woonplan, dat de schriftelijk instemmen van 
gedeputeerde Staten heeft. In paragraaf 3.3.2 is beschreven dat de nieuwe woningaantallen 
in overeenstemming zijn met de regionale woningbouwafspraken die zijn afgestemd met de 
provincie Friesland. Daarmee is het plan in overeenstemming met de provinciale verordening. 

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Omgevingsvisie 1.0 `Oars tinke yn Súdwest' (2021)

De gemeenteraad heeft op 29 april 2021 de Omgevingsvisie 1.0 'Oars tinke yn Súdwest':  
samenwerken aan een gezonde leefomgeving' vastgesteld. De Omgevingsvisie 1.0 voldoet 
aan de artikelen 4.9 en 4.10 van de Invoeringswet Omgevingswet. In de overgangswetgeving 
Omgevingswet, krijgt een structuurvisie op basis van de Wro automatisch de status van een 
Omgevingsvisie op basis van de Omgevingswet wanneer deze van kracht wordt. Deze visie is 
tot stand gekomen met de inwoners en ketenpartners van Súdwest Fryslân.

De Omgevingsvisie 1.0 schetst de hoofdlijnen van de ontwikkelingsrichting voor de woon- 
werk- en leefomgeving op de langere termijn. De Omgevingsvisie helpt om keuzes te maken 
bij ontwikkelingen die de fysieke leefomgeving beïnvloeden en nodigt uit tot ontwikkelingen.  
Met deze Omgevingsvisie kan de gemeente beoordelen of ontwikkelingen en projecten bij 
Súdwest Fryslân passen. 

De Omgevingsvisie 1.0 bestaat uit vijf thema's:

1. Gezonde vitale mensen in een gezonde en veilige omgeving;
2. Sterke kernwaarden: cultureel erfgoed, natuur, weids en waterrijk landschap;
3. Veerkrachtige en leefbare wijken, dorpen en steden;
4. Vitaal en aantrekkelijk landschap;
5. Duurzaam, energieneutraal en klimaatadaptief.

In de Omgevingsvisie 1.0 is een koppeling gelegd met de 17 duurzame ontwikkeldoelen 
(Sustainable Development Goals) zoals die wereldwijd worden gehanteerd.

De gemeenteraad heeft in de Omgevingsvisie 1.0 de kaders op hoofdlijnen voor toekomstige 
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ontwikkelingen vastgesteld. De maatregelen om de vastgestelde thema uit te kunnen werken 
worden beschreven in, samen met de ketenpartners, op te stellen omgevingsprogramma's. Dit 
om de ambities uit de Omgevingsvisie 1.0 dichterbij te brengen. Het College van B&W stelt de 
omgevingsprogramma's vast. Zoals in de themaonderdelen van de Omgevingsvisie benoemd, 
worden de volgende omgevingsprogramma's opgesteld:

Gezond Wonen
Omgevingskwaliteit
Vitaal landschap
Klimaatmitigatie
Klimaatadaptatie

Het woningbouwplan Het Perk is de laatste fase van een herstructurering van een inmiddels 
gesloopte school- en bedrijfslocatie aan de rand van een bestaande woonwijk en de N7. Het 
terrein ligt al geruime tijd braak. Met het plan wordt invulling gegeven aan deze 
inbreidingslocatie. Het plan met een gevarieerd woningaanbod sluit goed aan bij de omgeving 
(wijk) en voldoet aan de duurzaamheidseisen (BENG) en klimaatadaptief bouwen. Door de 
kwaliteitsverbetering ontstaat een aantrekkelijk en duurzaam woonmilieu. Het plan draagt 
daarmee bij aan de geformuleerde ambities uit de Omgevingsvisie 1.0.

3.3.2  Woonvisie en Woningbouwprogramma 2017-2022

De gemeente vindt het belangrijk dat alle inwoners van de gemeente goed kunnen wonen. 
Daarom heeft de gemeenteraad op 20 juli 2017 een Woonvisie vastgesteld waarin de 
gemeentelijke ambities voor een rechtvaardige en evenwichtige woonruimteverdeling zijn 
vastgelegd voor de sociale huurvoorraad en de particuliere woningvoorraad.

In de Woonvisie is vastgelegd hoe de gemeente zorgt voor een optimaal functioneren van de 
woningmarkt. Hierbij is bijzondere aandacht voor de volgende thema's:

Beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen voor alle doelgroepen,
Wonen, zorg en participatie,
Kwaliteit en duurzaamheid.

De Woonvisie vormt de basis voor het maken van prestatieafspraken tussen 
woningbouwcorporaties, huurdersverenigingen en gemeente. 

In de woonvisie staat beschreven dat de voorraad sociale huurwoningen de komende jaren 
zal moeten groeien. Daarbij zijn de grotere kernen, waaronder Sneek, vanwege het 
voorzieningenniveau voor veel groepen aantrekkelijk. Deze groep is gemiddeld minder mobiel 
en meer afhankelijk van de nabijheid van voorzieningen. De gemeente en de 
woningcorporaties richten zich voor uitbreiding van de sociale huurvoorraad op 
ontwikkellocaties in de grotere kernen. 

De komende jaren is er nog sprake van groei van de woningbehoefte binnen de gemeente. 
Deze groei neemt voor de gemeente als geheel af. Echter blijft er in de toekomst sprake van 
groei van de woningbehoefte in de steden Sneek en Bolsward. 

In het woningbouwprogramma ligt het accent op seniorenhuisvesting, starters, 
betaalbaarheid en duurzaamheid. Verder ligt vanuit de beleidsmatige ontwikkelingen en de 
nieuwe koers de kwalitatieve focus onder andere op de herstructureringsopgave van de 
verouderde voorraad. De gemeente hanteert het uitgangspunt bij toevoeging van nieuwe 
woningen aan de voorraad, de voorkeur te geven aan het benutten van de fysieke 
mogelijkheden binnen de bestaande bebouwde omgeving (inbreiding) boven uitbreiding van 
de bebouwde omgeving (uitleglocaties).

De sociale huurwoningen zijn opgenomen in de prestatieafspraken met de woningcorporatie. 
In het Woningbouwprogramma 2017-2022 zijn de beoogde woningen in Het Perk opgenomen. 
Dit programma is opgenomen in de regionale woningbouwafspraken en afgestemd met de 
provincie Friesland. Hiermee past het plannen binnen het gemeentelijke 
woningbouwprogramma.
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3.3.3  Visie ruimtelijke kwaliteit 'Mei soarch foar ús lânskip (2013)

Op 23 juni 2013 heeft de gemeenteraad de visie op ruimtelijke kwaliteit 'Mei Soarch foar ús 
lânskip. Hoofduitgangspunt is dat bij alle ruimtelijke ontwikkelingen de kernkwaliteiten van de 
verschillende landschapstypen leidend zijn. Het gaat hierbij vooral om het behouden en 
versterken van de kernkwaliteiten van het landelijk gebied. Aan het stedelijk gebied wordt 
beperkt aandacht besteed.

In de visie wordt aangegeven dat vooral rondom Sneek aandacht moet zijn om de ruimte 
tussen stad en de omliggende dorpen niet te dicht te laten groeien. Het heeft de voorkeur om 
ontwikkelingen binnenstedelijk te realiseren. Het is daarin wel van belang om daarin ook 
aandacht te hebben voor de cultuurhistorische karakteristieken van de wijk. Daarnaast is de 
stedelijke omgeving bij uitstek een plek voor experiment. Binnen de cultuurhistorische context 
moet er ruimte zijn voor vernieuwende architectuur. 

Het stedenbouwkundig plan sluit met het stratenpatroon aan bij de bestaande woonwijk 
Lemmerweg-West. Het plan vormt een logische afronding van de wijk richting de N7. Vanwege 
de ligging aan de N7 en karakteristiek houten brug is bewust gekozen voor het realiseren van 
een stedelijk accent op de hoek. 

3.3.4  Erfgoednota

Met het vaststellen van de  'Erfgoednota 2021-2026 Cultureel Erfgoed is geen keus' (april 
2021) heeft de gemeente haar visie en missie op behoud en ontwikkeling van het erfgoed 
vastgesteld. De gemeente SWF zorgt samen met de mienskip dat cultureel erfgoed duurzaam 
behouden en ontsloten wordt en zichtbaar en beleefbaar is. Dit doen wij door erfgoed te 
waarderen en te beschermen, bewustwording en samenwerking te stimuleren en daardoor 
erfgoed te versterken en levend te houden. 

De mienskip heeft tijdens het 'Rondje Súdwest' in 2019 in het kader van de Omgevingsvisie 
1.0 'Oars tinke yn Súdwest' (2021) cultureel erfgoed benoemt als wezenlijk onderdeel van 
thema 2 van de 5 thema's in de Omgevingsvisie 1.0: sterke kernwaarden: cultureel erfgoed, 
natuur, weids en waterrijk landschap. Ook het weidse en waterrijke landschap is eigenlijk 
erfgoed. Immers de meren, kanalen en sloten en weide- en akkergronden zijn allemaal onder 
menselijke invloed ontstaan en verder vormgegeven, oftewel cultuurlandschap. In die zin 
geldt hetzelfde voor thema 4: vitaal en aantrekkelijk landschap. Ook in thema 3: veerkrachtige 
en leefbare wijken, dorpen en steden en thema 5: duurzaam, energieneutraal en 
klimaatadaptief heeft cultureel erfgoed een rol als wezenlijk onderdeel van de bijzondere 
woonkwaliteiten. Een zorgvuldige afweging van de cultuurhistorische waarden om de 
omgevingskwaliteit te kunnen waarborgen en te versterken is dus essentieel.

Het is een gemeentelijke wettelijke taak om te komen tot een zorgvuldige planbehandeling en 
besluitvorming voor wat betreft cultuurhistorie. Als gevolg van het beleid Modernisering 
Monumentenzorg is per 1 januari 2012 in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.6.1) 
bepaald dat gemeenten verplicht zijn cultuurhistorie mee te wegen bij het opstellen van het 
bestemmingsplan. Niet alleen de cultuurhistorische waarden in de grond (archeologie) maar 
ook boven de grond moeten meegenomen worden. 

Zo stelt de gemeente bij bestemmingsplannen cultuurhistorische analyses op en gaat de 
gemeente bij de bescherming van archeologische (verwachtings)waarden in 
bestemmingsplannen formeel uit van de gemeentelijke FAMKE (Friese Archeologische 
Monumentenkaart Extra), een uitsnede van de provinciale FAMKE. Voor de bekende en de te 
verwachten cultuurhistorische waarden gaat de gemeente uit van de Cultuur Historisch kaart 
van de provincie Fryslân (CHK) en de Landschapsbiografie Súdwesthoeke. Deze kaarten zijn 
daarmee onderlegger voor het in de Erfgoednota geformuleerde beleid. Niet alle op deze 
kaarten aangegeven waarden kunnen echter behouden blijven, hier komt een gemeentelijke 
afweging aan te pas.

In de toelichting van het bestemmingsplan moet beschreven worden hoe het 
bestemmingsplan met deze waarden omgaat. Op de plankaart kunnen cultuurhistorische 
waarden aangeduid worden met dubbelbestemmingen en/of aanduidingen. In de regels bij 
het bestemmingsplan moet worden omschreven welke voorschriften er aan die bestemming 
zijn gekoppeld. Met de komst van de Omgevingswet worden deze op een gegeven moment 
doorvertaald naar het omgevingsplan.

Bij de ontwikkeling van het plan Het Perk is onderzoek gedaan naar de archeologische en 
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cultuurhistorische waarden conform de erfgoednota. Een nadere toelichting hierop staat in 
paragraaf 4.9.

3.3.5  Agenda duurzame ontwikkeling

In juli 2018 is de 'Agenda Duurzame Ontwikkeling' vastgesteld door de gemeenteraad. De 
gemeente Súdwest-Fryslân staat net als andere overheden voor een grote opgave op het 
gebied van duurzame ontwikkeling. We werken toe naar een energie- en klimaatneutrale 
samenleving met een circulaire economie. 

De Agenda omvat een groot aantal uiteenlopende ambities die als kader dienen voor de 
komende jaren, variërend van alle woningen energieneutraal in 2030 tot 100% afvalvrije 
festivals.

De agenda richt zich op 5 specifieke onderdelen:

1. Anders Wonen;
2. Anders van A naar B;
3. Anders Produceren;
4. Anders Energie opwekken;
5. Zelf Anders (gemeente wil het goede voorbeeld zijn).

 
Voor 5 genoemde onderdelen is een concrete agenda vastgesteld en zijn ambities 
geformuleerd. De ambitie is om in 2030 alle woningen energieneutraal te hebben. Er wordt 
een onderscheid gemaakt in bestaande bouw en nieuwbouw. Alle nieuwbouwplannen dienen 
vanaf 2020 verplicht aardgasloos te zijn.

Anders wonen 
Relevant in het kader van dit bestemmingsplan waarbij nieuwbouw van woning plaatsvindt , is 
het inzetten op het gebruik van nieuwe duurzame energievormen zoals geothermie en 
warmte uit oppervlaktewater. Daarnaast wordt ingezet op duurzaam bouwen en renoveren 
volgens de principes van een circulaire economie.

Ook wordt ingezet op verdere verfijning van het groenbeleid. Een groene leefomgeving is van 
belang, waarbij in elke wijk binnen de gemeente ervaren kan worden dat in een duurzame 
stad wordt geleefd. Plantsoenen, parkjes met bloeiende bloemen en bomen dragen daar aan 
bij. Aanleg van groene daken wordt gestimuleerd door subsidiemogelijkheden voor inwoners. 
Ook worden buurttuinen gestimuleerd. 

Anders van A naar B 
Wat betreft het onderdeel 'anders van a naar b' is het versterken van de laadinfrastructuur 
voor elektrische auto’s en het op peil houden en verbeteren van het fietswegennet van 
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belang. 

Anders energie opwekken 
De groene energie binnen de gemeente wordt vooral opgewekt door windmolens. Daarnaast 
zijn er andere vormen van duurzame energie nodig om te komen tot 100% duurzame energie 
in 2050. Het gaat dan om vormen zoals energie uit het toepassen van zonnepanelen, 
oppervlakte water, warmte uit de aardbodem en het bodemwater en de mogelijkheden van 
energieopwekking uitbiomassa. 

Toets 
Middels dit bestemmingsplan wordt een woningbouwontwikkeling in Het Perk mogelijk 
gemaakt. De woningen worden gasloos gerealiseerd en zijn all-electric, waarbij een deel van 
de energie zelf wordt opgewekt middels zonnepanelen op het dak. Met een warmtepomp 
wordt de temperatuur in huis geregeld. De warmtepomp wordt zowel in de winter voor 
verwarmen als in de zomer, voor koelen, gebruikt. 
Er worden verschillende groenvoorzieningen aangelegd (stroken groen, speelveldje, bloemrijk 
grasland, bosplantsoen). Dit bestemmingsplan biedt mogelijkheden/geeft geen belemmering 
voor de aanleg van oplaadpalen voor electrische auto's. De woningbouwontwikkeling in het 
Perk past binnen de uitgangspunten van de agenda duurzame ontwikkeling. 

3.3.6  Klimaatagenda 2020, thing global, act local

In 2015 hebben alle landen van de wereld ingestemd met een Duurzame Wereldagenda tot 
2030. Hieruit volgen 17 Sustainable Development Goals (SDG's). Voor klimaat is doel 13 
beschreven: neem dringend maatregelen om de klimaatveranderingen en de gevolgen ervan 
te bestrijden. Met de Europese Green Deal (2019) geeft de Europese Commissie aan hoe 
Europa in 2050 als eerste continent voor 2050 klimaatneutraal wordt. Nederland heeft dit 
vertaald in een Nationaal Klimaatakkoord (2019). De klimaatagenda van de gemeente 
Súdwest-Fryslân sluit naadloos aan op de doelen van het landelijk Klimaatakkoord. Dankzij 
deze koppeling wordt duidelijk wat voor onze gemeente de opgave is ten aanzien van klimaat 
en duurzame ontwikkeling. 

De klimaatagenda voor de gemeente Súdwest-Fryslân, vastgesteld door de gemeenteraad op 
1 juli 2020,  bestaat uit 2 delen: klimaatmitigatie en klimaatadaptie. In de omgevingsvisie 1.0 
is de klimaatagenda opgenomen binnen het thema "Duurzaam, energieneutraal en 
klimaatadaptief" en verder uitgewerkt in de omgevingsprogramma`s Klimaatmitigatie en 
Klimaatadaptatie.

3.3.7  Omgevingsprogramma Klimaatadaptatie 

Het omgevingsprogramma klimaatadaptatie Súdwest-Fryslân is de nadere uitwerking van de 
Klimaatagenda SWF 2020 en het thema "Duurzaam, energieneutraal en klimaatadaptief" uit 
de omgevingsvisie 1.0.  Dit programma is op (moet nog worden vastgesteld)… door het college 
van b&w vastgesteld. Een programma is een flexibel instrument dat de overheid kan 
toepassen in verschillende fasen van de beleidscyclus. Het omgevingsprogramma 
klimaatadaptatie bestaat uit een koepelrapport met acties en maatregelen die zijn verdeeld 
over vier bouwstenen.
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Het omgevingsprogramma benoemt concrete projecten op de korte termijn tot 2025 en geeft 
een aanzet voor de langere termijn maatregelen richting 2050. Daarbij is de ambitie dat de 
gemeente in 2050 CO2-neutraal, klimaatbestendig, energieneutraal en circulair is. Dat sluit 
aan bij de nationale klimaatdoelstellingen. Het is wenselijk om de verschillende opgaven met 
elkaar te verbinden. Dat leidt tot een gezonde, veilige en goede kwaliteit van de 
leefomgeving. Voor het bereiken van een klimaatbestendige gemeente ligt de nadruk op 
ruimtelijke adaptatie, zodat de door SWF onderschreven landelijke doelstellingen 
(Deltabeslissing Ruimtelijk Adaptatie) worden gehaald:

1. vanaf 2020 klimaatadaptief handelen is 'het nieuwe normaal' en
2. in 2050 is Súdwest-Fryslân klimaatbestendig en waterrobuust ingericht.

Voor de in dit programma opgenomen maatregelen zijn vijf strategieën opgesteld om de 
ambitie en doelstellingen te behalen. Deze strategieën zijn tevens opgenomen in de 
omgevingsvisie 1.0.

1. Water- en klimaatbewustwording vergroten, zowel in- als extern.
2. In de praktijk brengen van klimaatadaptatie door te werken aan de opgaven in onze 

gemeente. Integraal werken, zowel intern tussen teams als extern met verschillende 
partners.

3. Verankeren van klimaatadaptatie in gemeentelijk beleid en handelen waardoor 
limaatadaptatie een integraal onderdeel wordt van afwegingen.

4. Met samenwerkingspartners werken aan (regionale) opgaven. Rolbewustheid is hier 
onderdeel van. Elk gebied heeft zijn eigen specifieke kenmerken, die leidend moeten zijn 
in de keuzes die we maken ten aanzien van klimaatadaptatie en de integrale afwegingen.

5. Het benutten en versterken van de cyclus van kennis en monitoring.

Met het dynamische karakter van het omgevingsprogramma klimaatadaptatie Súdwest-Fryslân 
ontstaat de mogelijkheid om acties en maatregelen doorlopend verder aan te scherpen en 
aan te vullen.

Toets 
Met het plan voor Het Perk is rekening gehouden met de duurzaamheidsambities van de 
gemeente Súdwest-Fryslân. Dit geldt zowel voor de energiedoelstellingen als 
klimaatadaptatie. In het stedenbouwkundig plan is voldoende ruimte opgenomen voor 
groenstroken met bomen ten behoeve van infiltratie van water alsmede tegen hittestress. 

Met het ontwerp van de woningen neemt duurzaamheid een belangrijke plaats in. De 
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woningen en appartementen aan het Perk zullen conform de huidige regelgeving gasloos 
gebouwd worden. Daarnaast zullen de woningen moeten voldoen aan de 
energieprestatie-eisen die gelden. Vanaf 1 januari 2021 geldt de Bijna Energie Neutrale 
Gebouwen (BENG). Om aan de BENG te voldoen zullen de woningen goed worden geïsoleerd 
en tevens stroom opwekken met behulp van zonnepanelen. Dit zal verder worden uitgewerkt 
ten behoeve van de omgevingsvergunning.

3.3.8  Preventieakkoord 'samen doen, samen gezond'

De ambitie van Súdwest-Fryslân is om in 2040 de gezondste en vitaalste woon- en 
leefgemeente van Noord-Nederland te zijn. Om gezond en gelukkig te zijn, moeten een aantal 
basisvoorwaarden op orde zijn. Hoe sterker de basisvoorwaarden, hoe beter mensen kunnen 
omgaan met veranderingen of tegenslagen in hun leven. Dit is de kern van het preventie 
beleid van de gemeente Súdwest-Fryslân. Er wordt daarbij geinvesteerd in de volgende 
basisvoorwaarden:

1. Gezonde leefstijl 
2. Waardevolle relaties 
3. Voldoende vaardigheden 
4. Voldoende financiële middelen 
5. Gezonde omgeving

Wat betreft dit bestemmingsplan is met name voorwaarde 5, gezonde omgeving, van belang. 
Ook de leefomgeving is van grote invloed op de gezondheid. In de omgevingsvisie staat het 
bevorderen en beschermen van gezondheid in de omgeving centraal. SúdwestFryslân werkt 
daarvoor aan een omgeving die stimuleert tot bewegen, voldoende groen is, plek biedt voor 
ontmoeten, veiligheid en geborgenheid biedt en schoon, opgeruimd en toegankelijk is. 
Hierdoor is het makkelijker voor iedereen om, zonder erbij na te denken, gezonder te leven én 
gezondere keuzes te maken.

Toets 
In dit bestemmingsplan wordt woningbouw binnen Het Perk in Sneek mogelijk gemaakt. Naast 
de realisatie van woningen worden groenvoorzieningen aangelegd. Hierbij gaat het onder 
meer om stroken groen, de plant van bomen, bosplantsoen en bloemrijk grasland. Ook wordt 
er een speelveldje aangelegd. Daarmee wordt buiten spelen en bewegen bevorderd. 
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het 
bestemmingsplan een beschrijving staan van het verrichte onderzoek naar de voor het plan 
relevante feiten en de af te wegen belangen (Algemene wet bestuursrecht, artikel 3.2).

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de geldende wet- en regelgeving die op voorliggend plan 
en plangebied van toepassing zijn. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk 
middel voor afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk 
worden daarom de resultaten van het onderzoek naar o.a. de milieukundige uitvoerbaarheid 
beschreven. Het betreffen voor zover relevant de thema's geluid, bodem, luchtkwaliteit, 
externe veiligheid, milieuzonering, geur, ecologie, archeologie & cultuurhistorie, verkeer, water 
en vormvrije m.e.r-beoordeling.

4.1  Milieuzonering

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van 
het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. 
Onder milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding 
tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als 
wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het 
aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. 
Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu 
sterker belast. Milieuzonering heeft twee doelen:

het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere 
gevoelige functies;
het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder 
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en 
Milieuzonering' uit 2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks 
van milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven 
ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk 
relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden 
is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en 
daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld 
moderne bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, 
kan gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in 
plaats van de richtafstanden. De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de grens van 
de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de uiterste situering 
van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het 
bestemmingsplan/wijzigingsplan mogelijk is.

Hoe gevoelig een gebied is voor milieubelastende activiteiten is mede afhankelijk van het 
omgevingstype. De richtafstanden van de richtafstandenlijst gelden ten opzichte van het 
omgevingstype 'rustige woonwijk/buitengebied' dan wel 'gemengd gebied'. In het 
voorliggende geval is er sprake van het omgevingstype 'rustige woonwijk/buitengebied'. In 
figuur 4.1 zijn de richtafstanden weergegeven.
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Figuur 4.1: Richtafstanden VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering

Toets

Aan de Buitenroede 1 in Sneek is de rioolwaterzuiveringinstallatie (RWZI) Sneek gevestigd. Dit 
is aan de andere zijde van de N7. Op grond van de VNG-publicatie 'bedrijven en 
milieuzonering' (2009) valt de RWZI onder de categorie 'kleiner dan 100.000 
inwonerequivalent'. Voor een dergelijke bedrijfsactiviteit geldt een richtafstand tot 
milieugevoelige objecten van 200 meter voor het aspect geur en 100 meter voor het aspect 
geluid. De afstand van het plangebied tot de RWZI bedraagt ruim 125 meter. Daarmee wordt 
voldaan aan de richtafstand voor het aspect geluid. Er wordt niet voldaan aan de richtafstand 
voor het aspect geur. Uit een eerder uitgevoerd geuronderzoek met betrekking tot de RWZI 
blijkt dat het plangebied buiten de geurcontour van de RWZI is gelegen. In paragraaf 4.2 
wordt hier nader op ingegaan. Daarmee kan worden geconcludeerd dat voor de 
nieuwbouwwoningen ten aanzien van het aspect geur een goed woon- en leefklimaat kan 
worden gegarandeerd. 

In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen andere functies met 
milieuhinderlijke activiteiten. 

4.2  Geur

Geur kan hinder veroorzaken en de gezondheid van omwonenden schaden. Om die reden 
gelden er regels voor geurhinder op geurgevoelige objecten zoals woningen. Voor agrarische 
bedrijven geldt de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) als toetsingskader waar het gaat om 
geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderij. Voor andere vergunningplichtige 
bedrijven gelden de geurvoorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

De geurconcentratie wordt uitgedrukt in Europese geureenheden per kubieke meter lucht bij 
een bepaalde percentielwaarde. Conform artikel 3.5b lid 1 van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer geldt dat de geurbelasting van een RWZI ter plaatse van een geurgevoelig 
object binnen de bebouwde kom niet meer mag bedragen dan 0,5 odeur unit per kubieke 
meter lucht als 98-percentiel. (hierna odeur genoemdl). Voor geurgevoelige objecten buiten de 
bebouwde kom geldt een maximale belasting van 1 odeur. 

Toets

De RWZI Sneek is gelegen op een afstand van circa 125 meter van het plangebied. In 2017 
heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de geurbelasting van de RWZI. In de 
onderstaande afbeelding zijn de geurcontouren van de RWZI weergegeven. 
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Figuur 4.2: geurcontouren RWZI Sneek in 98-percentiel waarde (bron: Langelaar milieuadvies)

In de afbeelding zijn de 0,5 (geel) en de 1 (rood) odeur zones weergegeven van de maximale 
geurbelasting ten gevolge van de RWZI. Het plangebied ligt ten oosten van de RWZI en is 
aangegeven met een zwarte lijn. Het plangebied ligt ruimschoots buiten de zone van 0,5 
odeur. Daarmee kan worden geconcludeerd dat er voor wat betreft geur sprake is van een 
acceptabel woon- en leefmilieu. 

4.3  Bodem

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige 
bodemkwaliteit past bij het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal 
op elkaar kunnen worden afgestemd. Om hierin inzicht te krijgen, dient in de daarvoor 
aangewezen gevallen een bodemonderzoek te worden verricht. 

Artikel 3.1.6 van het Bro bepaalt dat in het bestemmingsplan rekening gehouden moet worden 
met de bodemkwaliteit ter plaatse. De reden hiervoor is dat een eventueel aanwezige 
bodemverontreiniging van groot belang kan zijn voor de keuze van bepaalde bestemmingen 
en/of de (financiële) uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. De bodemtoets moet worden 
uitgevoerd bij het opstellen of wijzigen van het bestemmingsplan of een planologische 
afwijking. Als er verontreiniging aanwezig is moet bepaald (nader onderzoek) worden of het 
een geval is in de zin de Wbb of een diffuse verontreiniging. In de exploitatieopzet moeten de 
saneringskosten en de verwerkingskosten voor diffuus verontreinigde grond worden 
opgenomen.

Toets

Verkennend bodemonderzoek schoollocatie (noordelijk deel plangebied)

In opdracht van de Friso Bouwgroep is door Antea Group in januari 2017 een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het noordelijke deel van het plangebied. De 
rapportage is bijgevoegd in Bijlage 3.

Vooronderzoek 
Op de locatie bevinden zich een aantal verdachte deellocaties:
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Demping (noordelijke deel locatie);
Voormalige depotlocatie (westelijk deel locatie);
Voormalige verharding (oostelijk deel locatie) 

De verzamelde informatie van het overige terrein geeft geen aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van (voormalige) bodembedreigende activiteiten op de onderzoekslocatie. Met 
het onderzoek wordt de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vastgesteld. De opzet van 
het onderzoek is gebaseerd op de voorschriften van de NEN 5740. Voor de locatie is 
uitgegaan van een combinatie van verdachte deellocaties (VEP) en een onverdachte, niet 
lijnvormige locatie (ONV-NL).  

Resultaten

Zintuiglijk zijn plaatselijk sporen puin waargenomen. Verder zijn er zintuiglijk geen 
bijzonderheden waargenomen. 
Er zijn geen asbestverdachte materialen op het maaiveld of in het opgeboorde materiaal 
aangetroffen (indicatieve waarneming). 
In een drietal grond(meng)monsters zijn licht verhoogde gehalten aangetroffen aan PCB, 
PAK en/of lood. Verder zijn er in de grondmonsters geen overschrijdingen aan de 
onderzochte parameters aangetoond. 
In het grondwater is barium in licht verhoogde waarden gemeten. Dit heeft naar 
verwachting een natuurlijke oorsprong. Verder zijn er geen verhoogde waarden gemeten.  

Conclusie en aanbevelingen schoollocaite (noordelijk deel plangebied 
De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van vervolgonderzoek, 
omdat de gemeten concentraties kleiner zijn dan de betreffende interventiewaarden. Er zijn 
maximaal enkele licht verhoogde waarden in de grond en het grondwater gemeten. De 
resultaten vormen geen milieuhygiënische belemmering voor het gebruik van de locatie en de 
geplande werkzaamheden. 

Op basis van een indicatieve toetsing van de grondanalyses aan het Besluit bodemkwaliteit 
blijkt dat de grond over het algemeen is beoordeeld als ‘vrij toepasbaar‘. Voor MM1 bo is 
echter sprake van ‘Industrie’ en voor 20-2 klei van ‘Wonen’. Het bodemonderzoek volgens de 
NEN5740 doet geen formele uitspraak over de mogelijke aanwezigheid van asbest. Hiervoor is 
de NEN5707 (asbestonderzoek in grond) van toepassing. Tijdens het veldwerk zijn echter in 
de opgeboorde grond geen asbestverdachte materialen waargenomen. Omdat in de grond 
bovendien (nagenoeg) geen puin is waargenomen wordt de kans op de aanwezigheid van 
asbestverdachte materialen zeer klein geacht. 

Aanvullend (asbest)bodemonderzoek hele plangebied

In opdracht van Frisoplan, is door Enviso Ingenieursbureau een aanvullend (asbest) 
bodemonderzoek conform de NEN 5740 en de NEN 5707 uitgevoerd ter plaatse van een 
braakliggend terrein aan Het Perk te Sneek. Dit onderzoek is bijgevoegd als Bijlage 4.

De aanleiding voor het uitvoeren van het aanvullend (asbest)bodemonderzoek is de 
voorgenomen ontwikkeling tot woningbouw op de locatie. Het doel van het aanvullend 
(asbest)bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van zowel de 
grond als het grondwater op de locatie en tevens het bepalen of er asbesthoudende 
materialen in de grond aanwezig zijn. 

Vooronderzoek 
Op basis van het vooronderzoek kan geconcludeerd worden dat er op de locatie van de 
voormalige school (westelijk terreindeel) reeds een bodemonderzoek is uitgevoerd, waardoor 
daar alleen nog onderzoek naar asbest in de grond uitgevoerd moet worden. Het 
middenterrein is onverdacht op het voorkomen van verontreinigingen en ter plaatse van het 
oostelijke terreindeel is een garagebedrijf aanwezig geweest en dit deel is verdacht op het 
voorkomen van verontreinigingen. Ter plaatse van het garagebedrijf is een slootdemping 
aanwezig en deze dient separaat onderzocht te worden. In het onderzoek is het plangebied 
verdeeld in de deelgebieden A, B en C. Op de onderstaande afbeelding is het boorplan 
opgenomen met de deelgebieden. 
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Figuur 4.3: boorplan onderzoekslocatie aanvullend (asbest)bodemonderzoek (bron: Enviso)

Resultaten grond 
Uit de toetsingsresultaten blijkt dat er op het gehele onderzoeksterrein geen tot slechts licht 
verhoogde gehalten aan enkele parameters zijn vastgesteld. In de bovengrond van het 
noordelijke deel van deellocatie B en in de ondergrond van deellocatie C voldoet de grond, 
indicatief getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit, aan Bodemkwaliteitsklasse Wonen en de 
grond op het overig terrein voldoet aan Bodemkwaliteitsklasse Achtergrondwaarde. 

Resultaten asbest in grond 
Uit de visuele inspectie en de analyseresultaten is gebleken dat er alleen in het mengmonster 
van deellocatie A een marginaal verhoogd gehalte aan asbest is aangetroffen, het gehalte 
overschrijdt de norm voor nader onderzoek (50 mg/kg ds) echter niet. Ter plaatse van de 
deellocaties B en C zijn is geen asbesthoudend materiaal in de grond aangetroffen.

Resultaten grondwater 
Uit de toetsingsresultaten blijkt dat in het grondwater ter plaatse van deellocatie B een 
verhoogde concentratie aan barium, kobalt, molybdeen en nikkel is aangetoond ten opzichte 
van de streefwaarde. Ter plaatse van deellocatie C betreft dit enkel de parameter barium. Van 
barium is het bekend dat dit in lichte mate van nature kan voorkomen in het grondwater. De 
overige concentraties zijn echter van dien aard dat deze geen verdere aandacht behoeven. 

Asfalt 
Uit de resultaten van het asfaltonderzoek is gebleken dat het asfalt niet teerhoudend is. 

Conclusie
Uit het uitgevoerde bodemonderzoek is gebleken dat er geen tot slechts licht verhoogde 
gehalten aan enkele parameters zijn vastgesteld in zowel de grond als het grondwater. 
Vanuit milieuhygiënisch oogpunt bestaan er geen belemmeringen voor de voorgenomen 
ontwikkeling van woningbouw op de locatie. 
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4.4  Geluid

In het kader van de Wet geluidhinder moet er bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, 
c.q. een ontheffing op grond van de Wro, een onderzoek worden gedaan naar de 
geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige objecten, voor zover deze 
geluidsgevoelige objecten zijn gelegen binnen een zonering van een industrieterrein, wegen 
en/of spoorwegen.

De Wet geluidhinder kent de volgende geluidsgevoelige functies:

Woningen.
Onderwijsgebouwen (behoudens voorzieningen zoals een gymnastieklokaal).
Ziekenhuizen en verpleeghuizen en daarmee gelijk te stellen voorzieningen zoals 
verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken, medische 
kleuterdagverblijven, etc.

Enerzijds betekent dit dat (geluids-)eisen worden gesteld aan de nieuwe milieubelastende 
functies, anderzijds betekent dit eveneens dat beperkingen worden opgelegd aan de nieuwe 
milieugevoelige functies.

Toets

Industrielawaai

Het plangebied ligt niet in of nabij een zone van een gezoneerd bedrijventerrein. Daarom 
wordt niet nader op het aspect industrielawaai ingegaan. In paragraaf 4.2.1 is al nader 
ingegaan op de in de omgeving aanwezige (individuele) bedrijvigheid.

Railverkeerslawaai

Het plangebied bevindt zich op een afstand van circa 370 meter van de spoorlijn Sneek-IJlst. 
Op basis van de geluidskaart spoorwegen is het plangebied op ruim voldoende afstand van 
de spoorweg gelegen. Eén en ander is weergegeven in figuur 4.3. De geluidsbelasting ter 
plaatse van het plangebied vanuit het spoor is ruim minder dan de voorkeursgrenswaarde van 
55 dB.

Figuur 4.3: ligging plangebied t.o.v. spoorweg (Bron: Geluidskaart spoorwegen PDOK)

Wegverkeerslawaai

Op grond van het artikel 74 van de Wet geluidhinder bevindt zich langs een weg een 
geluidszone, die aan weerszijde een breedte heeft van:

a. in stedelijk gebied:
voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter;
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voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 200 meter;
b. in buitenstedelijk gebied:

voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter;
voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken: 400 meter;
voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 250 meter.

Deze zonering geldt niet:

c. voor wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied;
d. voor wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt;

Het nieuw te bouwen appartementgebouw, de grondgebonden woningen en waterwoningen 
liggen binnen de invloedssfeer van een wettelijk gezoneerde weg, namelijk de rondweg N7 
van Sneek. Daarnaast is sprake van een aantal 30 km/h wegen in het plangebied  waarvan de 
Westhemstraat, gelet op de ligging tot het appartementengebouw en de verkeersintensiteit, 
de meest relevante is. 

Door abtWassenaar is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting van de 
genoemde wegen op de beoogde woningen. Het onderzoek is als Bijlage 5 bij de toelichting 
gevoegd. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat als gevolg van de N7 op diverse 
gevels van zowel de grondgebonden woningen, waterwoningen als appartementen de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. Voor een aantal van deze gevels 
wordt eveneens de maximale ontheffingswaarde van 53 dB overgeschreven. Er is onderzocht 
welke maatregelen nodig zijn om te voldoen aan de Wet geluidhinder en het Bouwbesluit. 

Waterwoningen begane grond

De waterwoningen beschikken over een steiger/terras aan de waterzijde. De geluidsbelasting 
is echter dermate hoog dat zonder geluidsmaatregelen de begane grond als dove gevel dient 
te worden uitgevoerd. Om die reden is een terrasscherm voorzien met een hoogte variërend 
van 2,8 meter en 2,9 meter. Uit de rekenresultaten blijkt dat na realisatie van de 
terrasschermen, de geluidbelasting op de begane grond voor alle woningen voldoet aan de 
maximale ontheffingswaarde van 53 L den. Op de navolgende afbeelding en schema is dit 
weergegeven. De geluidsbelasting op de begane grond overschrijdt wel de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Daarom dient voor alle waterwoningen een hogere 
grenswaarde te worden vastgesteld.

Figuur 4.3: Waterwoning begane grond (Bron: akoestisch onderzoek abt Wassenaar)
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De geluidbelasting voor de waterwoningen op de 1e en 2e verdieping bedraagt ten hoogste 
62 dB. Dit betekent dat de maximale ontheffingswaarde van 53 dB met ten hoogste 9 dB 
wordt overschreden. Deze gevels zullen als dove gevel worden uitgevoerd. Voor (delen van) 
gevels waar de geluidsbelasting tussen de 48 dB en 53 dB bedraagt zal een hogere 
grenswaarde aangevraagd moeten worden.

Grondgebonden woningen 
Voor de meeste woningen wordt de geluidbelasting beperkt tot de maximale 
ontheffingswaarde van L den  = 53 dB. Voor de woningen die boven de 
voorkeursgrenswaarde uitkomen maar onder de maximale ontheffingswaarde zal een hogere 
grenswaarde voor geluid worden vastgesteld. Voor een aantal woningen (1 e  en 2 e  
verdieping) aan de randen van het plan bedraagt de geluidbelasting meer dan L den  = 53 dB. 
Deze gevels zullen als dove gevel worden uitgevoerd. Ter plaatse van één grondgebonden 
woning dient een geluidsscherm te worden geplaatst met zowel een hoogte als breedte van 
minimaal 2 meter.

Appartementengebouw 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege de rondweg Sneek N7 voor de 
zuidoost-, zuidwest- en noordwestgevel niet voldoet aan de maximale ontheffingswaarde van 
L den  = 53 dB van de Wet geluidhinder. De geluidbelasting voor het appartementgebouw 
bedraagt ten hoogste 61 dB. Er dient een hogere grenswaarde voor de appartementen te 
worden vastgesteld.

De maximale ontheffingswaarde van 53 dB wordt met ten hoogste 8 dB overschreden. Om de 
geluidbelasting voor de balkons aan de zuidwestzijde te beperken tot de maximale 
ontheffingswaarde van 53 dB, dienen er maatregelen te worden genomen, zodat wordt 
voldaan aan de Wet geluidhinder en het Bouwbesluit.  

Door Noorman Bouw- en milieuadvies is een addendum akoestisch onderzoek 
wegverkeerslawaai opgesteld (notitie 22110477.N01a, nieuwbouw appartementen 'Het Perk' 
te Sneek, d.d. 23 mei 2022). Deze is als bijlage bij de toelichting gevoegd. De resultaten 
daarvan zijn samengevat als volgt:

Er is onderzocht of een geluidluwe buitenruimte kan worden gerealiseerd waarbij ook een 
spuivoorziening kan worden gemaakt voor de woonkamer/keuken (eis Bouwbesluit). Er is 
doorgerekend of kan worden voldaan aan de randvoorwaarden van de Wet geluidhinder 
door:

- de balkons deels dicht te zetten met een afsluitbare loggia met een te openen deur naar het 
balkondeel zonder scherm, zodat een geluidluwe buitenruimte ontstaat en achter het scherm 
een spuivoorziening kan worden opgenomen; 
-overige gevels 'doof' uit te voeren, met voldoende geluidwering. In figuur 4.4 is een schets 
opgenomen van de te nemen voorzieningen. 
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Figuur 4.4: afscherming zuidwestgevel appartementen (bron: addendum akoestisch onderzoek 
Noorman advies)

De afmetingen van de loggia's en glasschermen dient zodanig te zijn dat de geluidbelasting 
op het achterliggende geveldeel maximaal Lden 53 dB bedraagt. Hierdoor hoeft dit gedeelte 
niet als dove gevel te worden beschouwd en mogen er in dit deel draaiende delen worden 
aangebracht. Het geveldeel van de zuidwestgevel wat direct grenst aan de buitenlucht en de 
zijgevels dient wel als dove gevel te worden uitgevoerd. Het scherm kan worden gezien als 
geluidscherm en moet zodanig worden opgebouwd dat de geluidbelasting op de thermische 
schil van de appartementen niet hoger is dan de voor geluid vanwege de buitenstedelijke weg 
aan te houden maximaale ontheffingswaarde van 53 dB. Het geluidscherm dient een 
geluidreductie van 8 dB te realiseren.

Bij een volledig gesloten buitenloggia wordt een afname van de geluidbelasting op de 
achterliggende geveldelen van 21 tot 22 dB gerealiseerd ten opzichte van geveldelen zonder 
buitenloggia. Bij deels open loggia's (deur naar balkon staat volledig open) bedraagt de 
afname van de geluidbelasting op de achterliggende geveldelen 7 dB. Dan wordt voldaan aan 
de maximale ontheffingswaarde van 53 dB, indien rekening wordt gehouden met de de aftrek 
(2, 3, of 4, afhankelijk van de geluidbelasting) conform artikel 110g Wgh.

In het addendum zijn de randvoorwaarden ten aanzien van de bouwkundige voorzieningen 
aangegeven (grootte ventilatieopeningen glasschermen, typen glas etc). In bijlage 4 bij de 
regels zijn deze opgenomen. In de regels van dit bestemmingsplan is de uitvoering van deze 
maatregelen opgenomen, zodat uitvoering van de maatregelen gewaarborgd is. 

Geconcludeerd wordt dat de appartementen binnen de randvoorwaarden van de Wet 
geluidhinder en het Bouwbesluit 2012 worden gerealiseerd als rekening wordt gehouden met 
de volgende randvoorwaarden:

- op de balkons aan de zuidwestkant moeten loggia's worden opgenomen zoals opgenomen 
in van de regels. 
- In het gevelvlak naast de loggia's mogen geen te openen delen worden opgegenomen 
-In de zuidoost- en noordwestgevel mogen geen te openen delen worden opgenomen. Deze 
gevels moeten 'doof' worden uitgevoerd.

Conclusie
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Voor de woningen die boven de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uitkomen maar onder de 
maximale ontheffingswaarde zal een hogere grenswaarde voor geluid worden vastgesteld. De 
(delen van) gevels die boven de maximale ontheffingswaarde uitkomen worden als dove gevel 
uitgevoerd. Dit geldt voor de grongebonden woningen, maar ook voor de appartementen. 
Voor het appartementengebouw worden verschillende maatregelen genomen om te voldoen 
aan de Wet geluidhinder en Bouwbesluit. 

Door het nemen van de maatregelen kan een aanvaardbaar woon- en leefklimaat worden 
gerealiseerd. Het aspect geluid vormt geen belemmering voor de realisatie van het plan. 

4.5  Luchtkwaliteit

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een viertal 
kaderrichtlijnen opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in 
hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet 
luchtkwaliteit. 

In de Wet luchtkwaliteit staan onder meer de grenswaarden voor de verschillende 
luchtverontreinigende stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten 
en Regelingen: 

Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen); 
Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen). 

Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen 

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de 
bijdrage aan de luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het 
begrip 'niet in betekenende mate' is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet 
milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10 en PM2,5). 
Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet luchtkwaliteit vindt niet plaats. 

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. Enkele voorbeelden zijn: 

woningen: 1500 met een enkele ontsluitingsweg; 
woningen: 3000 met twee ontsluitingswegen; 
kantoren: 100.000 m² bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg. 

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds 
niet in betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 
3% van de grenswaarden. 

Besluit gevoelige bestemmingen 

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit 
aanvullend te beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven 
en verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn 
geen gevoelige bestemmingen. 

De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan 
weerszijden van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 
meter, bij provinciale wegen 50 meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen 
deze zones is toetsing aan de grenswaarden die genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig. 

Toets

De NIBM-tool is een rekentool waarmee de bijdrage van kleinere ruimtelijke plannen en 
verkeersplannen aan de luchtkwaliteit kunnen worden vastgesteld. Met de NIBM-tool kan op 
eenvoudige en snelle manier worden bepaald of een plan niet-in-betekenende-mate bijdraagt.

Met het plan worden in totaal 116 nieuwe woningen gerealiseerd bestaande uit 28 sociale 
huurappartementen, 64 rijwoningen en 24 vrijstaande (water)woningen. Met de CROW 
publicatie 381 'Toekomstbestendig parkeren' kan de te verwachten verkeersgeneratie per 
worden berekend. Op basis van dze kengetallen bedraagt het aantal verkeersbewegingen 
circa 675 per dag. Er zal in principe geen sprake zijn van vrachtverkeer. Als worst-case 
scenario is het aantal vrachtbewegingen toch op 1% gezet. In figuur 4.5 is de worst-case 
berekening weergegeven met 675 extra voertuigbewegingen.
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Figuur 4.5: worst-case berekening voor bijdrage van extra verkeer (bron: infomil.nl)

Uit deze berekening volgt dat de bijdrage van het extra verkeer niet in betekenende mate is. 
Er is geen nader onderzoek nodig. 

Daarnaast blijkt uit bronnen van het RIVM dat er in Noord Nederland, geen feitelijke of 
dreigende overschrijding van een grenswaarde (PM2,5, PM10 en NO2) geconstateerd. 
Voorliggend project is in het kader van de achtergrondkwaliteit van de lucht ter plaatse aan 
Het Perk realiseerbaar. Tot slot wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling niet wordt 
aangemerkt als een gevoelige bestemming in het kader van het “Besluit gevoelige 
bestemmingen”.

4.6  Externe veiligheid

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan 
voor de omgeving bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van 
gevaarlijke stoffen. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en 
regelgeving op het gebied van externe veiligheid. Concreet gaat het daarbij om risicovolle 
bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en transport gevaarlijke 
stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke 
wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer: 

het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 
de Regeling externe veiligheid (Revi); 
het Registratiebesluit externe veiligheid; 
het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015); 
het Vuurwerkbesluit. 

Voor vervoer gevaarlijke stoffen geldt het Besluit externe veiligheid transportroutes en de 
Regeling Basisnet. Op transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn het Besluit externe 
veiligheid buisleidingen (Bevb) en de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) van 
toepassing. 

Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in 
hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een 
aanvaardbaar minimum te beperken. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en 
beperkt kwetsbare objecten en het plaatsgebonden en het groepsrisico. 

Plaatsgebonden risico (PR): Risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als een 
kans per jaar dat een persoon onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou 
verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen een 
inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
Groepsrisico (GR): Cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen 
overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een 
inrichting en een ongewoon voorval binnen de inrichting waarbij een gevaarlijke stof 
betrokken is.
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In het BEVI zijn de risiconormen wettelijk vastgelegd. Deze normen zijn niet effectgericht maar 
gebaseerd op een kansberekening. Tevens geven de risiconormen alleen de kans weer om als 
direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen te overlijden. Gezondheidsschade en de 
kans op verwonding of materiële schade zijn daarin niet meegenomen. Er is in het BEVI geen 
harde norm voor het groepsrisico vastgesteld. Voor het groepsrisico geldt geen norm maar 
slechts een oriënterende waarde. Er is sprake van een verantwoordingsplicht in geval van een 
toename van het groepsrisico.

Risicokaart 

Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het 
plangebied. Op de Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met 
brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote branden of verstoring van de openbare orde. 
In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen weergegeven.

Toets

Figuur 4.6: uitsnede risicokaart (bron: risicokaart.nl).

Uit de inventarisatie blijkt dat in de directe nabijheid van het plangebied risicobronnen liggen. 
In figuur 4.6 is het plangebied met de risicobronnen weergegeven. De rode stippellijn is een 
hogedruk aardgastransportleiding van de Nederlandse Gasunie. Aan de zuidzijde van het 
plangebied ligt de Rijksweg A7/N7. Deze weg is relevant in verband met transport van 
gevaarlijke stoffen. 

Op circa 350 meter afstand van het plangebied loopt de spoorlijn Stavoren-Leeuwarden. Over 
deze spoorlijn vindt geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Geconcludeerd kan worden 
dat de spoorweg geen belemmering vormt voor onderhavig plan. Tevens bevindt het 
plangebied zich niet bevindt een de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen, danwel 
inrichtingen die vallen onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico); 

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) heeft in 2017 een onderzoek 
uitgevoerd naar externe veiligheid ten aanzien van de aardgasleiding en de A7/N7. In dit 
onderzoek werd er nog van uit gegaan dat er 130 woningen in Het Perk zouden worden 
gerealiseerd (in plaats van 116). Het onderzoek is bijgevoegd in Bijlage 7 bij de toelichting. 
Hieronder worden de conclusies van het onderzoek beschreven.

Aardgasleiding

Met behulp van het rekenprogramma CAROLA kan worden bepaald of voldaan wordt aan de 
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risiconormen voor de externe veiligheid, zoals die zijn vastgelegd in het Bevb. Het resultaat 
van een berekening bestaat uit PR-contouren en een FN-curve voor het GR.

Plaatsgebonden risico (PR) 
Het Bevb stelt dat geen kwetsbare objecten mogen voorkomen binnen de 10-6 contouren van 
leidingen waarin gevaarlijke stoffen worden getransporteerd. Als dat toch het geval is dan is 
er sprake van een zogenaamd knelpunt. De leidingbeheerder is verplicht zodanige 
maatregelen te treffen dat zulke knelpunten worden opgeheven. Van een PR knelpunt is 
sprake als zich kwetsbare objecten binnen een PR 10-6 contour van een 
aardgastransportleiding bevinden.

Uit zowel het rekenprogramma CAROLA als uit de professionele Risicokaart is gebleken dat 
geen sprake is van een PR 10-6 contour langs de leidingen.

Geconcludeerd kan worden dat de hogedruk aardgastransportleiding met betrekking tot de PR 
10-6 contour geen belemmering vormt voor onderhavig plan.  

Belemmeringenstrook 
Conform artikel 14, lid 1 van het Bevb dient een bestemmingsplan de ligging weer te geven 
van de in het plangebied aanwezige buisleidingen alsmede de daarbij behorende 
belemmeringenstrook ten behoeve van het onderhoud van de buisleiding. De 
belemmeringenstrook bedraagt in casu 5 meter aan weerszijden van de buisleiding, gemeten 
vanuit het hart van de buisleiding. Met deze belemmeringenstrook dient rekening te worden 
gehouden. 

Verantwoording Groepsrisico (GR) 
In het gedeelte van het plangebied dat binnen het invloedsgebied van de 
aardgastransportleiding valt, bevinden zich in de huidige situatie fysiek geen objecten waar 
mensen (kunnen) verblijven. Het terrein is nu braakliggend. Planologisch waren een 
onderwijsinstelling en garage toegestaan. In de nieuwe situatie zullen woonfuncties en 
appartementen worden toegestaan. In de nieuwe situatie neemt het GR niet toe (het aantal 
personen neemt af) en kan vanwege het lage GR (lager dan 10% van de oriëntatiewaarde) 
worden volstaan met een beperkte verantwoording. 

Uit een berekening die met behulp van het rekenprogramma CAROLA is gegenereerd blijkt dat 
er in de nieuwe situatie sprake is van een verlaging van het GR binnen het invloedsgebied van 
de transportleiding. Het GR is onder de oriëntatiewaarde gelegen. 
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Geadviseerd wordt om rekening te houden met de 1% en meer specifiek de 100% 
letaliteitszone. Binnen de 100% letaliteitszone zullen immers alle aanwezige personen komen 
te overlijden ingeval van een incident. Daarbij maakt het niet uit of men zich binnens- of 
buitenshuis bevindt. Binnen de 1% letaliteitszone wordt aangenomen dat personen 
binnenshuis voldoende bescherming hebben van het gebouw waarin zij zich bevinden. De 
slachtoffers vallen daarom met name buitenshuis. Door rekening te houden met onderstaande 
maatregelen zal de veiligheidssituatie verbeteren: 

probeer het plan dusdanig te positioneren dat zo min mogelijk woonfuncties in de 100% 
letaliteitszone zijn gelegen;
probeer binnen het plan de functies zo in te delen dat de woonfuncties zo ver mogelijk van 
de aardgastransportleiding en de groenstroken en de parkeermogelijkheden zo dicht 
mogelijk bij de aardgastransportleiding worden gerealiseerd; 
probeer vluchtroutes van de bron af te realiseren. 

De aardgasleiding ligt onder de huidige straat Het Perk. Mede vanwege deze ligging van 
leiding zijn aan deze zijde parkeerplaatsen en een groenstrook opgenomen. De woonfuncties 
zijn zoveel mogelijk opgeschoven van de buisleiding af. De toekomstige bewoners van de 
woningen en appartementen zijn zelfredzaam. Niet zelfredzame functies zijn binnen het 
invloedsgebied niet toegestaan. 

Geconcludeerd kan worden dat de hogedruk aardgastransportleiding in principe geen 
belemmering vormt voor het GR van onderhavig plan. 

Transport van gevaarlijke stoffen over wegen 
Aan de zuidzijde van het plangebied “Het Perk” ligt de Rijksweg A7/N7. Deze weg is relevant 
in verband met transport van gevaarlijke stoffen. 

Plaatsgebonden risico (PR) 
Ter plaatse van de A7/N7 geldt geen PR. 

Groepsrisico (GR) 
In vrijwel alle gevallen wordt het GR bepaald door GF3-stoffen (LPG). Op basis van de 
Handleiding Risicoanalyse Transport vindt er over de A7/N7 geen transport van gevaarlijke 
stoffen plaats in categorieën waarvoor een RBM-II berekening uitgevoerd moet worden. Op 
basis van het aantal transporten met GF3-stoffen kan worden geconcludeerd dat de 10% van 
de oriëntatiewaarden niet worden overschreden. Geconcludeerd kan worden dat het 
transport van gevaarlijke stoffen over de A7/N7 geen belemmering vormen voor het 
bestemmingsplan. 

Bereikbaarheid, bluswater en opkomsttijd brandweer

De brandweer Fryslân heeft in een vroegtijdig stadium advies uitgebracht op het 
stedenbouwkundige plan om het veiligheidsaspect hier zo goed mogelijk op te nemen. Het 
volledige advies is opgenomen in Bijlage 7. Uit het advies kan worden geconcludeerd dat de 
opkomsttijd bij calamiteiten voor het plangebied hoger is dan de landelijk gestelde normtijd. 
De opkomsttijden leiden echter niet direct tot knelpunten. Door rekening te houden met 
onderstaande maatregelen zal de veiligheidssituatie verbeteren:

te voorzien in een primaire bluswatervoorziening door middel van een of meerdere 
brandkranen in het geval dat het appartementengebouw een gebruiksfunctie met een 
vloer van een verblijfsgebied hoger gelegen dan 20 m boven het meetniveau heeft; 
binnen de gestelde afstanden onder het kopje 'Bluswatervoorzieningen' 
opstelmogelijkheden voor een tankautospuit te creëren voor winning van secundair 
bluswater, waarbij eveneens wordt voldaan aan de daarbij genoemde kenmerken en 
voorwaarden. Wanneer een tankautospuit kan worden opgesteld kan eveneens een 
vrachtwagen voor grootschalig watertransport worden opgesteld ten behoeve van 
winning van tertiair bluswater; 
vanwege het aspect geluid worden balkons dichtgezet en zijn deze dus niet bereikbaar 
met een hoogwerker. Vanuit het Bouwbesluit gelden geen voorschriften voor de inzet van 
een hoogwerker om personen van een balkon te redden. De wetgever gaat er vanuit dat 
iedereen via een normale vluchtroute het bouwwerk kan verlaten zonder hulp van de 
brandweer. Een hoogwerker kan worden ingezet als het redvoertuig of als bluseenheid 
maar zal hierbij zelf een inzetgebied moeten bepalen. Dit inzet gebied hoeft niet perse 
aan de voorzijde (N7) van het pand te zijn. 

Met het stedenbouwkundig plan is rekening gehouden met de bovengenoemde adviezen van 
de brandweer Fryslân. 

Conclusie
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Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de realisatie van het plan. 

4.7  Water

Een belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de 
watertoets, die sinds 1 november 2003 wettelijk is verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in 
ruimtelijke plannen een beschrijving op te nemen van de gevolgen van het plan voor de 
waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets is te garanderen dat 
waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in het plan 
worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de 
waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit 
(riolering, omgang met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater). 

Toetsing

Hemelwater 
De in dit bestemmingsplan opgenomen ontwikkeling voor Het Perk voorziet per saldo in een 
toename van het verhard oppervlakte. Het gaat om de bebouwing, verharding in de vorm van 
straten en parkeerplaatsen en de tuinen. Met betrekking tot de tuinen kan er van uit worden 
gegaan dat de helft van de oppervlakte wordt verhard. In Bijlage 8 van de toelichting is een 
kaart van het nieuwe verharde oppervlak weergegeven.  In overleg met het Wetterskip 
Fryslân is bekeken op welke manier het hemelwater geïnfiltreerd, opgevangen dan wel 
afgevoerd kan worden. Om de toename van het verharde oppervlakte te compenseren wordt 
de bestaande vaart langs het plangebied verbreed. Daarmee wordt het waterbergend 
vermogen van de vaart vergroot. Het hemelwater in het plangebied wordt, naast dat het kan 
infiltreren in de onverharde delen van het plangebied, op de vaart geloosd. Het Wetterskip 
gaat akkoord met deze oplossing. 

Afvalwater 
Voor het afvalwater van de nieuwe woningen wordt het bestaande gemengde rioolstelsel in 
het naastgelegen woongebied uitgebreid naar het plangebied. De nieuwe woningen worden 
hierop aangesloten. Hiervoor zal het rioolstelsel het nieuwe tracé van de regionale 
waterkering moeten passeren. Het rioolstelsel maakt onderdeel uit van de aan te vragen 
watervergunning om de regionale waterkering landinwaarts te leggen. 
Zoals hiervoor aangegeven wordt het hemelwater geloosd op de naastgelegen vaart. 

Waterkering 
Het plangebied is gelegen langs een vaart die in beheer is van het Wetterskip Fryslân. Langs 
dit water bevindt zich een regionale waterkering. Deze waterkering ligt gedeeltelijk binnen het 
plangebied. Met het plan zal deze waterkering ter hoogte van het plangebied landinwaarts 
worden opgeschoven. De vaart ter plaatse wordt verbreed. Het gehele plangebied zal worden 
opgehoogd tot 0,3 meter boven maaiveld. Er zal een watervergunning worden aangevraagd 
om de waterkering landinwaarts te schuiven.
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Figuur 4.7: uitsnede legger Wetterskip (raadpleging 11 februari 2022, bron: Wetterskip Fryslân)

4.8  Ecologie

Bij een ruimtelijk plan moeten de gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling met betrekking 
tot aanwezige natuurwaarden in beeld worden gebracht. Daarbij wordt ingegaan op de 
relatie van het plan met beschermde gebieden, beschermde soorten, en het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN). De wettelijke kaders hiervoor worden gevormd door Europese richtlijnen 
(Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn), nationale regelgeving (Wet natuurbescherming) en 
provinciale regelgeving (NNN in provinciale verordening). 

Toetsing 

Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van een appartementengebouw en grondgebonden 
woningen in Sneek mogelijk. Het plangebied bestaat in de huidige situatie uit een 
braakliggend terrein en zal bouwrijp moeten worden gemaakt. Als gevolg van de 
voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet 
uitgesloten worden. Derhalve is er een quickscan natuurwaarden uitgevoerd om de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming 
in beeld te brengen. De resultaten zijn in een quickscan natuurwaarden verwerkt. De 
quickscan is als Bijlage 9 bij deze toelichting gevoegd.

Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS))

Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk 
Nederland (verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het 
NNN, dient met name uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke 
ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde 
planten en dieren is daarbij niet direct van belang. 

Het plangebied ligt op ruim 1,7 kilometer afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk 
Nederland behoren (zie navolgende figuur). 
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Figuur 4.8: afstand planlocatie tot NNN (donkergroen). Lichtgroen is natuur die niet binnen NNN 
gebied is gelegen (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten 
hebben geen negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk 
Nederland. Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland. Omdat de wezenlijke 
kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland niet negatief beïnvloed worden, 
leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties. 

Weidevogelkansgebied

De provincie Friesland wil de duurzame veiligstelling van weidevogels stimuleren door 
weidevogelkansgebied aan te wijzen in de Verordening Romte Fryslân. In de Verordening 
Romte Fryslân zijn beleidsregels opgenomen die voor weidevogels ongewenste activiteiten 
moeten voorkomen of negatieve effecten compenseren. 

Het plangebied ligt op enige afstand van weidevogelkansgebied. Het plangebied ligt op 
minimaal twee kilometer afstand van gronden die tot weidevogelleefgebied behoren. Op 
onderstaande kaart wordt de ligging van weidevogelleefgebied in de omgeving van het 
plangebied weergegeven. 
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Figuur 4.9: afstand planlocatie tot weidevogelkansgebied (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Gelet op de aard van de voorgenomen activiteiten en de ligging op minimaal twee kilometer 
afstand van weidevogelkansgebied, is het niet aannemelijk dat de landschappelijke- en 
ecologische kwaliteit van het weidevogelkansgebied wordt aangetast.

Natura 2000-gebied

De planlocatie ligt aan de zuidzijde van Sneek en behoort niet tot een Natura 2000-gebied. 
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is ‘Witte en Zwarte Brekken’, gelegen op circa 2,0 
kilometer van de planlocatie. Andere Natura 2000-gebieden op relatief korte afstand zijn 
‘Sneekermeergebied’ op circa 4,1 kilometer afstand en ‘Oudegaasterbrekken, Fluessen en 
omgeving’ op circa 6,5 kilometer afstand (zie figuur 4.10). 

Figuur 4.10: afstand planlocatie tot Natura 2000-gebieden (bron: AERIUS Calculator)

Het plan kan effecten hebben voor Natura 2000-gebieden als gevolg van een toename van 
stikstofdepositie op deze gebieden. Dit geldt voor de aanlegfase (bouwfase) en de 
gebruiksfase (stikstofuitstoot van toekomstige bewoners nadat het plan is gerealiseerd). 
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Ad Fontem heeft in 2020 een AERIUS berekening uitgevoerd waarbij de emissie/deposite van 
stikstof (NO x) als gevolg van het plan op Natura 2000-gebieden is berekend. De rapportage 
is als Bijlage 10 bij de toelichting van dit bestemmingsplan opgenomen. 

Per 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) en het Besluit 
stikstofreductie en natuurverbetering (Bsn) in werking getreden. Deze wet en het bijhorende 
besluit regelt een vrijstelling voor de vergunningsplicht in artikel 2.7 lid 2 Wnb voor de 
aanlegfase van bouwwerkzaamheden. 

Resultaten gebruiksfase 
De gebruiksfase betreft het daadwerkelijke gebruik van de voorgenomen ontwikkeling. In dit 
geval de bewoning van de woningen. Omdat de woningen gasloos worden gebouwd gaat het 
hier om uitstoot als gevolg van de extra verkeersbewegingen van de gerealiseerde woningen. 

De totale NO x -emissie als gevolg van de bewoning (verkeersgeneratie) bedraagt in totaal 
207,2 kg/j. Er zijn geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. De totale stikstofemissie 
(NO x ) op Natura 2000-gebieden, als gevolg van de gebruiksfase van de voorgenomen 
activiteit, is volgens de AERIUS Calculator 2020 nergens hoger dan de grenswaarde van 0,00 
mol/ha/jaar. 

Conclusie Aerius 
Als gevolg van het gebruik van de woningen binnen het plangebied komt er NO x vrij. Door 
uitvoering van de AERIUS berekening is aangetoond dat dit niet leidt tot een meetbare 
depositie van NO x in Natura 2000-gebied dat gevoelig is voor stikstof. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden. 

De Wet natuurbescherming vormt voor het aspect stikstof geen belemmering voor uitvoering 
van de voorgenomen ontwikkeling. 

Soortenbescherming

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal 
algemeen voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Friesland een vrijstelling van de 
verbodsbepalingen ‘doden’, en het opzettelijk ‘verstoren, beschadigen en vernielen van rust- 
en voortplantingsplaats’, als gevolg van werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke 
ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde soorten die niet op deze vrijstellingslijst 
staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verstoren of te doden en om opzettelijk de 
vaste rust- en voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen. Afhankelijk van de 
status van de beschermde soorten, kan soms ook gewerkt worden conform een door de 
Minister goedgekeurde, en op de situatie toepasbare, gedragscode. In het kader van de 
zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en 
dieren en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor 
planten en dieren zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen 
activiteiten.

De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats 
voor beschermde planten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende 
beschermde dieren. Mogelijk benutten verschillende vleermuis-, amfibieën-, vogel-, 
grondgebonden zoogdier- en vissoorten het plangebied als foerageergebied, bezetten 
sommige amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten er een vaste rust- en 
voortplantingsplaats en nestelen er vogels. Vleermuizen en beschermde vissoorten bezetten 
geen vaste rust- of voortplantingsplaats in het plangebied. 

Uit nader onderzoek is gebleken dat het plangebied geen essentieel foerageergebied voor 
vleermuizen vormt en dat het open water aan de zuidzijde van het plangebied geen 
onderdeel vormt van een vliegroute van een meervleermuis, watervleermuis of andere 
vleermuissoort. Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette 
nest beschermd, niet het oude nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en 
mogen niet beschadigd of vernield worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan 
geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of vernielen van bezette 
vogelnesten. De werkzaamheden dienen afgestemd te worden op de voortplantingsperiode 
van vogels. 

Mogelijk wordt een beschermd grondgebonden zoogdier of amfibie gedood tijdens de 
uitvoering van de voorgenomen activiteiten en wordt een vaste rust- en/of 
voortplantingsplaats van een beschermd grondgebonden zoogdier of amfibie beschadigd of 
vernield. Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën die mogelijk negatief 
beïnvloed worden, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en het 
‘beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’.
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4.9  Archeologie en Cultuurhistorie

4.9.1  Toetsingskader en beleid

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet van kracht geworden. De Monumentenwet 1988 is met ingang 
van 1 juli 2016 dan ook vervallen. De bepalingen uit de Monumentenwet 1988 zijn deels 
overgegaan naar de Erfgoedwet en - zodra die wet in werking treedt in 2022- deels naar de 
Omgevingswet. De bepalingen en vergunningen uit de Monumentenwet 1988 die overgaan 
naar de Omgevingswet blijven van toepassing tot de datum dat de Omgevingswet in werking 
treedt. Deze artikelen gelden tot dat moment als overgangsrecht op grond van de Erfgoedwet 
en tenzij expliciet vermeld, veranderen deze niet van inhoud. Tot die tijd blijft de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) het wettelijke kader voor de omgang met 
gebouwde en aangelegde rijksmonumenten en de Monumentenwet 1988 voor de omgang 
met de archeologische rijksmonumenten. 

Tot cultuurhistorie worden voor dit bestemmingsplan gebouwde monumenten inclusief 
beschermde stads- en dorpsgezichten, archeologie en cultuurlandschap gerekend. In deze 
paragraaf wordt een analyse gemaakt van de cultuurhistorische (verwachtings)waarden en 
het eventueel noodzakelijke beschermingsregime. Bij deze analyse wordt volgens de 
gemeentelijke erfgoednota uitgegaan van de Landschapsbiografie Súdwesthoeke, de Cultuur 
Historisch kaart van de provincie Fryslân (CHK), waar ook de Friese Archeologische 
Monumentenkaart Extra (FAMKE) deel van uit maakt. 

4.9.2  Archeologie

Algemeen 
Bij het opstellen en uitvoeren van ruimtelijke plannen wordt rekening gehouden met de 
bekende en de te verwachten archeologische waarden. Op welke plaatsen archeologisch 
onderzoek aan de orde is, wordt op grond van het gemeentelijk beleid bepaald. De gemeente 
volgt hiertoe de provinciale Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE). Op deze 
kaart worden voor de perioden Steentijd - Bronstijd en IJzertijd - Middeleeuwen adviezen 
gegeven over eventueel te verrichten onderzoeken (zie onderstaande figuren). Uit de 
gemeentelijke uitsnede van de FAMKE blijkt dat in het plangebied een archeologische 
verwachtingswaarde geldt voor beide perioden. Bij ingrepen vanaf 500 m2 is in principe 
archeologisch onderzoek verplicht.

 

bestemmingsplan Sneek - Het Perk  

NL.IMRO.1900.2022oostBPsneeperk-ontw   44



   

Figuur 4.11 Uitsnede van de FAMKE steentijd-bronstijd (bron: fryslan.maps.arcgis.com)

Figuur 4.12 Uitsnede van de FAMKE ijzertijd-middeleeuwen (bron: fryslan.maps.arcgis.com)
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Analyse 
Deze vrijstellingsgrens werd voor het plangebied overschreden. Daarom is er door RAAP 
Archeologisch Adviesbureau B.V. een archeologisch booronderzoek uitgevoerd. Dit om de 
archeologische behoudenswaardigheid in voldoende mate te kunnen bepalen. Het vaststellen 
van de archeologische waarde wordt gedaan aan de hand van één of meerdere archeologisch 
vooronderzoeken. In eerste instantie moet een bureau- en booronderzoek worden 
uitgevoerd. Eventueel volgt hierop nog een proefsleuvenonderzoek. Na iedere 
onderzoeksfase wordt de rapportage van het betreffende onderzoek ter beoordeling aan de 
gemeente voorgelegd. Het vooronderzoek wordt afgesloten als uit de beoordeling van de 
rapportage blijkt dat de waarde van het te verstoren terrein in voldoende mate is vastgesteld. 
Vervolgens wordt namelijk besloten of voorwaarden aan de omgevingsvergunning worden 
verbonden (opgraven, begeleiden en/of planaanpassing) of dat het plangebied archeologisch 
wordt vrijgegeven ten behoeve van de werkzaamheden.

Het archeologisch onderzoek is als Bijlage 11 bij deze toelichting gevoegd. Uit het onderzoek 
is gebleken dat de bodemopbouw in het plangebied uit een bouwvoor/verstoorde laag en/of 
recent opgebrachte grond bestaat op een kleilaag op rietveen op dekzand. In het dekzand is 
geen podzolering waargenomen. Tijdens het booronderzoek zijn er geen resten aangetroffen 
van de bebouwing die volgens het bureauonderzoek binnen het plangebied aanwezig moet 
zijn geweest. Waarschijnlijk is de bodem ter plaatse zo zwaar verstoord (tot maximaal 2,6 m 
-Mv) dat de resten van deze bebouwing geheel in verstoorde en recent opgebrachte laag zijn 
opgenomen. Tijdens het booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Op 
basis van de resultaten van het onderzoek wordt geen archeologisch vervolgonderzoek 
aanbevolen. Vanuit archeologisch oogpunt kunnen de voorgenomen werkzaamheden zonder 
bezwaar worden uitgevoerd, oftewel het plangebied is vrijgegeven en hoeft geen 
dubbelbestemming.

4.9.3  Cultuurhistorie

Algemeen 
In 2019 heeft de gemeente Súdwest-Fryslân (samen met de gemeente De Fryske Marren, 
provincie Fryslân en de stichting Mar en Klif) in 2019 een Landschapsbiografie van de Friese 
Súdwesthoeke laten opstellen. Vrijwel heel Súdwest-Fryslân maakt deel uit van het Nationaal 
Landschap Zuidwest-Friesland. Dit gebied wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid 
aan landschapstypen, waaronder het stuwwallenlandschap in Gaasterland, de IJsselmeerkust 
van Makkum tot Lemmer, de kleizone met de wel bekende terpen en het veengebied van de 
Friese Meren. Ieder landschapstype kent een eigen ontstaansgeschiedenis en 
cultuurhistorische elementen die van grote waarde zijn voor de beleving van het landschap in 
de Súdwesthoeke. De waardevolle cultuurhistorische elementen in het buitengebied en het 
Nationale Landschap zijn op regionaal niveau geïnventariseerd en in kaart gebracht in de 
landschapsbiografie. Deze vormt een aanvulling op de reeds bestaande Cultuurhistorische 
kaart van Fryslân en sluit aan bij de door de provincie Fryslân uitgegeven 
"Wordingsgeschiedenis van Fryslân". Hiermee is de feitelijke basis gelegd voor het ruimtelijk 
beleid en het "beter vertellen" van de historie van de Súdwesthoeke. Voor wat betreft met 
name het gebouwde erfgoed: in het hoofdlijnenakkoord 2018-2022 is aangegeven dat er 
gekozen is om een inventarisatie van het cultureel erfgoed in de kernen en het buitengebied 
per deelgebied uit te laten voeren. Op basis van deze inventarisatie kunnen in het 
bestemmingsplan karakteristieke panden en andersoortige objecten worden aangewezen.

Analyse 
Uit de Cultuurhistorische Kaart Fryslân (CHK) blijkt dat het plangebied onderdeel uitmaakt van 
een wijk met cultuurhistorische waarden. Het plangebied is aangemerkt als 
'Wederopbouwwijken 1960-1970'. In een verder verleden was het plangebied onderdeel van 
een (verhoogde) boerderijplaats. Van een boerderijplaats is helemaal niets meer te 
herkennen. In en nabij het plangebied zijn geen monumentale gebouwen aanwezig. Met het 
plan is er rekening gehouden met de stedenbouwkundige structuur van de wijk 
Lemmerweg-West. Tevens is er een beeldkwaliteitsplan opgesteld die aansluit bij de 
kwaliteiten van de wijk.
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Figuur 4.13     Uitsnede van de CHK (bron: cultuurhistorische kaart Fryslan)

4.9.4  Conclusies

Geconcludeerd kan worden dat het plan geen negatieve invloed heeft op de cultuurhistorische 
kwaliteiten van de stad. In alle gevallen blijft de archeologische meldingsplicht van 
toevalvondsten van kracht (artikel 5.10, lid 1 Erfgoedwet). Concreet houdt dit in dat wanneer 
bij graafwerkzaamheden vondsten worden aangetroffen waarvan de vinder redelijkerwijs 
moet kunnen weten dat het archeologie betreft, dit gemeld moet worden bij het bevoegd 
gezag, zijnde de gemeente.

4.10  Kabels en leidingen

Bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de 
aanwezigheid van elektriciteit- en communicatiekabels en nutsleidingen in de grond. Hier 
gelden beperkingen voor ingrepen in de bodem. Daarnaast zijn zones, bijvoorbeeld rondom 
hoogspanningsverbindingen, straalpaden en radarsystemen van belang. Deze vragen vaak 
om het beperken van gevoelige functies of van de hoogte van bouwwerken. Voor ruimtelijke 
plannen zijn alleen de hoofdleidingen van belang. De kleinere, lokale leidingen worden bij de 
uitvoering door middel van een Klic-melding in kaart gebracht.

Gedeeltelijk onder de huidige straat van Het Perk ligt een bestaande aardgasleiding. Deze 
blijft in de nieuwe situatie op de huidige locatie liggen. Voor een dergelijke leiding geldt een 
beschermingszone van 10 meter (5 meter uit de as aan beide zijden van de leiding). Binnen 
deze beschermingszone zijn minder bouwmogelijkheden en gelden extra voorschriften bij het 
uitvoeren van werken. Een omgevingsvergunning kan enkel worden afgegeven indien er een 
positief schriftelijk advies van de leidingbeheerder is afgegeven. Met het stedenbouwkundige 
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plan is rekening gehouden met de aardgasleiding. Binnen deze zone wordt niet gebouwd. 

Naast de aardgasleiding bevinden zich in het plangebied niet nog meer kabels of leidingen die 
moeten worden voorzien van een planologische regeling.

4.11  Verkeer / parkeren

4.11.1  Verkeer

Voor de nieuwe woonstraten die worden aangelegd zal, net als in de rest van de wijk, een 
maximumsnelheid van 30 kilometer per uur gelden. De woningen in de wijk zullen worden 
ontsloten via de bestaande infrastructuur. Voor het autoverkeer zijn er twee hoofdroutes naar 
de doorgaande Lemmerweg. De zuidelijke route via de brug over de N7 of de noordelijke 
route door de wijk via de Scherhemstraat naar de rotonde. 

In publicatie 381 'Toekomstbestendig parkeren' van het CROW zijn kengetallen opgenomen 
voor de verkeersgeneratie van nieuwe woningen per woningtype, stedelijkheidsgraad en 
ligging waarin de totale verkeersgeneratie per woning opgenomen is. Er is uitgegaan van de 
stedelijkheidsgraad 'matig stedelijk' en ligging 'rest bebouwde kom'. De CROW-publicatie geeft 
een minimum en maximum kengetal. Er is uitgegaan van een gemiddelde van deze twee 
getallen. Er zijn namelijk geen specifieke kenmerken van de voorgenomen ontwikkeling op 
deze locatie die de verkeersgeneratie vooraf laten afwijken (of anders maken dan) dan een 
gemiddelde ontwikkeling van deze functies op een vergelijkbare locatie.

Uitgegaan wordt dat er in het plangebied 28 sociale huurappartementen, 64 rijwoningen en 
24 geschakelde woningen worden gerealiseerd. Voor dit type woningen gelden respectievelijk 
een kencijfer van 3,6, 7,1 en 7,8 verkeersbewegingen per dag. Dit betekent dat op basis van 
het bouwplan circa 675 verkeersbewegingen per dag ten gevolgen van het plan zullen 
plaatsvinden.

Royal Hashkoning DHV heeft voor de gemeente Súdwest-Fryslan een verkeersmodel 
opgesteld. Het verkeersmodel geeft inzicht in het gebruik van het huidige en toekomstige 
verkeers- en vervoersnetwerk. In het verkeersmodel zijn het aantal verkeersbewegingen van 
motorvoertuigen per etmaal van het jaar 2016 en het prognosejaar 2030 per wegvlak 
weergegeven. Voor het prognosejaar zijn toekomstige ontwikkelingen meegenomen. Hierbij is 
rekening gehouden met de realisatie van Het Perk met 139 woningen. Met het onderhavig 
plan worden er minder woningen mogelijk gemaakt dan waar in het verkeersmodel rekening 
mee gehouden is. Er worden namelijk 116 woningen toegevoegd. Tevens is er rekening 
gehouden met de verplaatsing van de supermarkt in de wijk Tinga naar de rand van de wijk 
aan de Lemmerweg. In Bijlage 12 zijn uitsnedes van de kaarten van het verkeersmodel 
opgenomen. 

Uit het verkeersmodel blijkt dat ondanks de toevoeging van 139 woningen in Het Perk (in de 
praktijk 116), het aantal verkeersbewegingen in de aanpalende straten gelijk blijft of afneemt. 
Dit is het gevolg van de verplaatsing van de supermarkt ten zuiden van het plangebied naar 
een locatie aan de Lemmerweg. Daarmee zal het aantal verkeersbewegingen in de wijk flink 
afnemen. Aan de hand van het verkeersmodel kan worden geconcludeerd dat de bestaande 
infrastructuur eenvoudig de verkeersbewegingen als gevolg van het plan kan afwikkelen. 

Het aspect 'verkeer' levert geen belemmeringen op voor dit plan.

4.11.2  Parkeren

Bij het opstellen van bestemmingsplannen moet rekening worden gehouden met de 
parkeerbehoefte die ontstaat door een nieuwe ontwikkeling. Het parkeren ten behoeve van 
de woningen zal plaatsvinden binnen het plangebied. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft in 
2018 een parkeernormennota vastgesteld. Hierin heeft de gemeente parkeernormen bepaald 
per type woning waar nieuwe ontwikkelingen aan dienen te voldoen. 

Op basis van de gemeentelijke parkeernota gelden de parkeernormen zoals opgenomen in 
figuur 4.11.
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Figuur 4.11: parkeernormen woningbouw (bron: Parkeernormennota Súdwest-Fryslân 2018)

Indien de parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealisseerd dan geldt er nog 0,3 
parkeerplaats dat in het openbaar gebied moet worden toegevoegd. Dit is het geval bij de 24 
waterwoningen. Op basis van de bouwopgave en de normen uit de gemeentelijke 
parkeernota geldt als gevolg van het plan parkeerbehoefte zoals opgenomen in de 
navolgende figuur.

Figuur 4.12: parkeerbehoefte Het Perk

De parkeerbehoefte als gevolg van de ontwikkeling van Het Perk bedraagt afgerond 226 
parkeerplaatsen. In het plangebied worden in totaal 226 parkeerplaatsen gerealiseerd. 
Hiermee wordt aan de parkeernorm voldaan. 

Met het plan wordt voldaan aan de Parkeernormennota Súdwest-Fryslân 2018.

4.12  Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Op 1 april 2011 is het huidige Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Op 7 juli  
2017 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd binnen dit besluit om de m.e.r.-procedure  
eenduidiger en overzichtelijker te maken, alsmede het aspect milieueffectrapportage  
explicieter te behandelen in aanvragen. Dit besluit heeft tot doel het vaststellen van  
mogelijke, ernstig nadelige milieugevolgen ten gevolge van een activiteit binnen de aanvraag.

Binnen het Besluit milieueffectrapportage zijn een tweetal mogelijkheden opgenomen hoe om  
te gaan met dit besluit bij een aanvraag. Wanneer de beoogde activiteit in de D-lijst van het  
Besluit milieueffectrapportage wordt benoemd, maar onder de gestelde drempelwaarden blijft,  
volstaat een vormvrije m.e.r.-beoordeling. Wanneer de beoogde activiteit in de D-lijst van het  
Besluit milieueffectrapportage wordt benoemd en bovendien de gestelde drempelwaarden  
overstijgt, is de betreffende aanvraag m.e.r.-plichtig. Op dat moment zal een  
m.e.r.-rapportage op moeten worden gesteld. 

Toets

Woningbouw wordt in de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage aangemerkt als de  
aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject. . De drempelwaarde is 
als volgt geformuleerd: “in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op:

1. een oppervlakte van 100 hectare of meer,
2. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer."

Onderhavig plan betreft zoals gesteld de realisatie van maximaal 116 nieuwbouwwoningen. 
Gezien het voorgaande blijft onderhavige activiteit ruim onder de drempelwaarde en zou een 
vormvrije m.e.r.-beoordeling benodigd zijn.

De genoemde maximum oppervlakken gelden als drempelwaarden. Het ruimtebeslag van het  
onderhavige project ligt ruimschoots beneden de drempelwaarde. Conclusie die op grond  
hiervan getrokken kan worden is dat het onderhavige project niet m.e.r.-beoordelingsplichtig  
is. In de nota van toelichting op het Besluit mer wordt het begrip 'stedelijk  
ontwikkelingsproject' geduid. Hier wordt het volgende over gezegd:
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“Bij een stedelijk ontwikkelingsproject kan het gaan om bouwprojecten als woningen,  
parkeerterreinen, bioscopen, theaters, sportcentra, kantoorgebouwen en dergelijke of een  
combinatie daarvan. Van belang hierbij is of er per saldo aanzienlijke negatieve gevolgen voor 
het milieu kunnen zijn. Indien bijvoorbeeld een woonwijk wordt afgebroken en er komt een 
nieuwe voor in de  plaats, zal dit in de regel per saldo geen of weinig milieugevolgen hebben. 
Bij een uitbreiding zal er eerder sprake kunnen zijn van aanzienlijke gevolgen.” 

Of sprake is van een 'stedelijk ontwikkelingsproject' hangt af van de concrete omstandigheden 
van het geval. Onder andere de aard en de omvang van de voorziene wijziging van de 
stedelijke ontwikkeling spelen daarbij een rol. Of de ontwikkeling per saldo aanzienlijke 
negatieve gevolgen voor het milieu kan hebben, is daarbij niet relevant.

In voorliggend plan is sprake van een transformatie van een school- en bedrijfslocatie naar 
woningbouw. De ontwikkeling is aan te merken als een stedelijke ontwikkelingsproject. 

Conclusie 

Er is een m.e.r. aanmeldnotitie voor de ontwikkeling opgesteld. Hieruit blijkt dat de 
woningbouwontwikkeling in Het Perk niet voor significant negatieve milieueffecten zorgt. De 
milieueffecten van de voorgenomen ontwikkeling zijn beperkt te noemen.

Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat het milieubelang van de 
ontwikkeling in voldoende mate is afgewogen. Gelet op de kenmerken van het onderhavige 
project (zoals het feit dat de omvang ruimschoots beneden de drempelwaarden uit het Besluit 
m.e.r. ligt), de plaats van het onderhavige project en de kenmerken van de potentiële effecten 
zullen geen belangrijke negatieve milieugevolgen optreden. Alternatieven hoeven dan ook 
niet te worden afgewogen. Het onderhavige project is niet m.e.r.-plichtig. Bij de beoordeling is 
rekening gehouden met de in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling 
aangegeven criteria. 
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Hoofdstuk 5  Juridische toelichting

5.1  Planopzet en systematiek

De in Hoofdstuk 2 beschreven planopzet is juridisch-planologisch vertaald in een 
bestemmingsregeling, die bindend is voor overheid, bedrijven en burgers. Het 
bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding (plankaart) en regels en is voorzien van een 
toelichting. De regels en verbeelding (plankaart) vormen het juridisch bindende deel. Op de 
verbeelding worden de toegekende bestemmingen en aanduidingen visueel weergegeven. De 
regels bevatten het juridische instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de 
gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het gebruik 
van aanwezige en/of op te richten bouwwerken. De toelichting heeft zelf geen juridische 
bindende werking, maar moet worden beschouwd als handvat voor de uitleg en de 
onderbouwing van de opgenomen bestemmingen.
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Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een ontwerpbestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6, 
eerste lid, sub f van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) onderzoek plaats te vinden 
naar de uitvoerbaarheid van het plan. Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de 
gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan moet besluiten om al 
dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een exploitatieplan moet 
worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is mogelijk dat 
de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt 
vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of 
het stellen van nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.

De gemeentelijke kosten, waaronder leges en planschadekosten, komen voor rekening van de 
aanvrager. Hiermee is het kostenverhaal anderzins verzekerd en kan de raad op grond van 
artikel 6.12, lid 2 onder a besluiten geen exploitatieplan vast te stellen.
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Hoofdstuk 7  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

7.1  Vooroverleg

Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat het bestuursorgaan, dat 
belast is met de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg pleegt met instanties, zoals 
gemeenten, waterschappen, provinciale diensten en Rijk, die betrokken zijn bij de zorg voor 
ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het 
geding zijn.

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die 
juridische borging vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale 
belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat dit bestemmingsplan 
geen nationale belangen schaadt. Daarom is afgezien van het voeren van vooroverleg met 
het Rijk.

Provincie Fryslân

Het plan is voor vooroverleg verzonden aan de provincie. De provincie heeft in haar reactie 
aangegeven dat er met het plan geen provinciale belangen in het geding zijn. Er wordt in 
overweging gegeven dat er goede kansen zijn om woningen natuur-inclusief te bouwen. Met 
de inrichting van groen en de natuurvriendelijke oevers zoals in het plan is omschreven kan 
het gebied zich ondanks de hoge bebouwingsdichtheid toch onderscheiden in duurzaamheid. 

Wetterskip Fryslân
Het plan is in het kader van het wettelijke vooroverleg verzonden aan het wetterskip Fryslân. 
Vervolgens heeft er overleg met het wetterskip plaatsgevonden en is het plan aangepast. Het 
wetterskip kan een positief advies geven over het plan. 

7.2  Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van ......... voor een periode van zes weken 
ter inzage gelegen. Binnen deze periode kon een ieder zijn of haar zienswijze ten aanzien van 
dit bestemmingsplan kenbaar maken. Tijdens de termijn van de terinzagelegging zijn ......... 
zienswijzen binnengekomen. 
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Bijlage 1  Stedenbouwkundig ontwerp

 

bestemmingsplan Sneek - Het Perk  

NL.IMRO.1900.2022oostBPsneeperk-ontw   4



SCHOOL

76

71

38

71

SCHOOL

60

47 50

46

20

2236
10

8

73

62

3

52

B
O

E
T

S
S

T
R

A
A

T

W
ESTHEM

STRAAT

N

2%
2%

2%

5%

5%

5%
Talud: 1:2

Talud: 1:2

Talud: 1:2

5%

2%

5%
2%

5%

2%

5%
2%

5%

2%
2%

2%
2%

2% 2% 2%

R6,000

+5.627

-0,064

-0,064

+0,685

+1,117

+1,042

+1,000+0,920

9%

9%

4%

4%

+1,042+1,122

4%

+2
,9

00

+2
,9

00

+2,820

+2,860

4%

-0,147

-0,115

4%

2%
2%

5%

2%
2%

2%

5%

5%

PP

cc

cc

PP

PP

cc

PP

cc

PP

cc cc

P P PP

cc cc

P P

pergola pergola pergola

pergola

pergola

pergola

PP

cc cc

P PPP

cc cc

P P

pergola

PP

cc cc

P P PP

cc cc

P P cc

pergolapergola pergola

P P P P P PPP

P

P

P

P

P

P

P

P

P P P P P P P P P P P

PPPP P P PPPP P P P PPPP P PPP P

P PP P P PP P P

PPPP P P

P

P

P
P

P
P

6 8 7

786

P P P P PPPPPP

P P P P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

11 11

cc

P P P P

cc cc

pergola

P P P P

cc cc

pergola

P P P P

cc cc

pergola

P P

pergola

P P P P

 

7

5

P P P

9

waterpeil: -0,52 NAP

Groene singelrand
Groene singelrand

Stedelijke waterrand

Stedelijk accent

Groene singelrand

Groene singelrand

Tu
in

w
on

in
ge

n 
II

Tu
in

w
on

in
ge

n 
I Tu

in
w

on
in

ge
n 

Ill

P P P P P

22 pp

P P P PP P PP PP

Bosplantsoen

+0,32 NAP

18 pp22 pp
16 pp

18 pp

Talud

Talud

Talud

Talud

Talud

P P P P P P PPP

P P P P P P PPP

P P P P P P PPP

P P

P P

P

P33 pp

Fietsstalling

9 pp

24 pp

28 app.

18 pp

Talud

+0,32 NAP

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P
P

P

13 pp

20 pp

+0,32 NAP

15 pp

5 pp

4 pp

18 pp

Berging

P PP

c c c c c c c c c c c

c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c

c
c

c
c

c
c

c
c

c
c

c

c c c c c c c

c
c

c
c

4 pp

Ondergrondse 
containers N.T.B

c
c

c
c

c
c

c
c

c

2%
2%

2%

5%

5%

5%
Talud: 1:2

Talud: 1:2

Talud: 1:2

5%

2%

5%
2%

5%

2%

5%
2%

5%

2%
2%

2%
2%

2% 2% 2%

R6,000

+5.627

-0,064

-0,064

+0,685

+1,117

+1,042

+1,000+0,920

9%

9%

4%

4%

+1,042+1,122

4%

+2
,9

00

+2
,9

00

+2,820

+2,860

4%

-0,147

-0,115

4%

2%
2%

5%

2%
2%

2%

5%

5%

speelveldje
   100 m2

0 25 50 M

Aantal grondgebonden rijwoningen: 64 koop         
Aantal waterwoningen: 24 koop
Aantal appartementen: 28 huur

Parkeernorm gemeente:
Woningen groter dan 100m² (88x): 2 parkeerplaatsen
Woningen kleiner dan 100m² (28x): 1,5 parkeerplaatsen
Minimaal aantal parkeerplaatsen totaal: 218

Aantal parkeerplaatsen in plan totaal: 230

Klinkerbestrating

Voetpad betegeling

Parkeerbestrating

Prive kavel

Prive haag h=60cm

Tuinafscheiding onderzijde metselwerk, bovenzijde groen h=1.8m
Houten tuinafscheiding h=1,8m

Openbaar grasveld

Bodembedekkende heesters

Natuurvriendelijke oever

Bloemrijk grasland

2e grootte boom

1e grootte boomBlokhaag rondom parkeren h=60cm

The Netherlands

  

NB

-
Het P erk, S neek

V O

-

1:400

Stedenbouwkundige situatie

A1
Oos terkade 72

+31(0)58 234 3131

www.achterboscharchitecten.nl
info@achterboscharchitecten.nl

8911 KJ  L eeuwarden

gebouwdeel

project

opdrachtgever

getekend

projectfas e

s chaal

formaat

CONCEPT
projectnummer

15005
tekenings tatus documentnummer

Maten in het werk te nemen en te controleren. Uitvoerings tekeningen van architect en 
aannemer en/of fabrikanten gelden alleen met definitief s tempel van architect en cons tructeur.

   

w ijz .
datum 21-04-22

A
B
C
D
E
F

1.001

oms chrijv ing

-

 11BEELDKWALITEITSPLAN HET PERK SNEEK

Plankaart

Hierin wordt het stedenbouwkundige plan weergegeven, dit bestaat 
uit het exploitatiegebied en de directe omgeving daarvan. 

Plankaart



   

Bijlage 2  Beeldkwaliteitsplan Het Perk, Sneek
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Beeldkwaliteitsplan 
HET PERK, SNEEK

21 april 2022



1. Inleiding

2. Historische ontwikkeling

3. Stedenbouwkundige context

4. Plankaart en Stedenbouwkundige uitgangspunten

5. Groen en parkeren

6. Deelgebieden

7. Architectonische uitgangspunten deelgebieden
-A. Waterwoningen
-B. Perkwoningen
-C. Appartementengebouw

Inhoud Inleiding

 2 BEELDKWALITEITSPLAN HET PERK SNEEK

Dit document is het beeldkwaliteitsplan voor het terrein tussen 
Het Perk, Pripperstraat, Westhemstraat en de N7 te Sneek, oftewel 
plan “Het Perk”. Het plan vestigt aandacht op de mogelijkheden, 
illustreert dit aan de hand van voorbeelden en geeft de spelregels 
voor de welstandsbeoordeling.

Na een beknopte uitleg over het stedenbouwkundig streefbeeld en 
de daarin te onderscheiden deelgebieden, wordt per deelgebied 
een uitwerking gemaakt.

De werking
Allereerst is dit een inspiratiedocument. Tegelijkertijd is het ook 
het welstandskader voor de beoordeling van bouwplannen. 
De welstandscommissie zal toetsen aan de hand van deze 
beeldkwaliteitseisen.

Voldoet het bouwplan aan het bestemmingsplan én aan de 
beeldkwaliteiseisen dan zal de welstandscommissie kunnen 
instemmen met het plan.
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In de wederopbouw werden in de jaren 60 de plannen gerealiseerd 
voor de wijk Lemmerweg. Lemmerweg Oost heeft een hogere 
bebouwingsdichtheid ten opzichte van Lemmerweg West waardoor 
er veel ruimte is gereserveerd voor openbaar groen dat als een 
netwerk over de wijk heen ligt. 
Het bebouwingsbeeld bestaat voornamelijk uit laagbouw en 
middelhoge portiekflats. De opzet in Lemmerweg West is ruim 
opgezet met een helder stratenplan, de bouwstoken zijn lang. 
Een groot aantal woningen is gebouwd volgens het Simplex 
bouwsysteem waarvan een groot aantal eind jaren zestig zijn 
vernieuwd. Door kappen toe te voegen en huizen wit te schilderen 
hebben ze een andere uitstraling gekregen. Een hoogbouwflat van 
acht verdiepingen markeert de toegang tot de wijk in het zuiden.

De straatnamen in deze wijk hebben betrekking op twee 
onderwerpen. Het oudste deel kreeg in 1958 straatnamen van 
polders, sluizen en dorpen uit de omgeving van Sneek. Het tweede 
deel kreeg in 1962 namen met termen uit de kaatssport, zoals ook 
“het Perk”, dat de term voor “kaatsveld” is.

Voor het stedenbouwkundige plan van het Perk wordt 
voortgeborduurd op de bestaande uitgangspunten van de wijk 
Lemmerweg:
• Een helder stratenplan
• lange bouwstroken
• Ruimte voor openbaar groen
• Voornamelijk laagbouw
• Een heldere hoofdvorm voor de grondgebonden woningen: 

twee lagen met kappen
• Aan de N7 of de invalswegen is een markant accent in de vorm 

van hogere bebouwing mogelijk.

Waterpoort Sneek Watertoren Sneek

Sneek in de 19e eeuw

Historische ontwikkeling van het plangebied
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Jaren 50. 

Lemmerweg west vanaf de watertorer Lemmerweg west voor de renovatie Lemmerweg west na de renovatie

De wijk Lemmerweg (Toen nog Tinga) is gerealiseerd in de jaren 60

Het terrein van voormalige garage Wander en de school de 
Friese Poort ligt tussen de straat het Perk en de A7. De locatie Het 
Perk bevindt zich aan de rand van de A7, ooit eens de ‘etalage 
van Sneek’ genoemd. Momenteel ligt het terrein braak en is de 
kans aangegrepen om dit terrein volwaardig aan te laten sluiten 
op de bestaande wijk, met de bijbehorende gelijkwaardige 
stedenbouwkundige uitgangspunten.

De nieuwe wijk Tinga in de jaren 80. Het aquaduct en het nieuwe tracee van de 
“Rijksweg &” zijn nog niet gerealiseerd.

Sneek staat in de ogen van velen, ook in het buitenland, synoniem 
voor water. Met het Geeuw aquaduct werd de eerste aanzet voor 
het oorsponkelijke plan Waterstad Sneek gerealiseerd waarin de 
houten bruggen nieuwe iconen voor de stad vormen. De visie 
Waterstad Sneek is echter geen onderlegger geweest voor de 
verdere ontwikkeling van het stedenbouwkundige plan “het Perk”.
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Stedenbouwkundige context - omliggende wijk

12

13

15

21

6

16

22

18

17
07

14

11

23

10

19

20

9

8

10 11

12

13

14



 9BEELDKWALITEITSPLAN HET PERK SNEEK

17 20 23

16 19 22

15 18 21



 10 BEELDKWALITEITSPLAN HET PERK SNEEK

Stedenbouwkundig Plan en uitgangspunten

Structuur en plek
Stedenbouw gaat over de ‘longue durée’ van een ontwikkeling 
van de stad in z’n geheel, waar dit plan onderdeel van vormt. De 
structuur van de stad vormt de basis van nieuwe ontwikkelingen.  
We verdelen het plan in drie morfologisch- typologische zones.

Stedelijkheid
Voor velen is een rit over de A7 een eerste kennismaking met 
Sneek. Dit plan moet de kwaliteiten van de stad direct presenteren. 
Mede om het water-imago van Sneek te markeren is ervoor 
gekozen de vaarverbinding langs de A7 naar de Geeuw vorm te 
geven. De woningen langs de A7 staan letterlijk aan de waterrand, 
met een terras op het zuiden. Dit geeft levendigheid aan deze zijde 
van het plan.

Het plan wordt een hoogwaardige woonbuurt, mede door de 
aandacht die is besteed aan het openbare terrein. Hierin is ruimte 
om het parkeren op te lossen, groenstroken met bomen te voorzien 

Deelgebieden
Om een goede afstemming op de bestaande situatie te bereiken 
zijn er drie deelgebieden bepaald waarbij de verschillende 
kwaliteiten van de verschillende randen van het plan en de directe 
omgeving worden versterkt.

Deelgebied A: Waterwoningen
Parallel aan de A7 wordt aan het water een sterke rand gemaakt 
met een stedelijke allure, in de vorm van een veelvoud van 
ritmisch geschakelde gearranggeerde woonblokken. Deze 
eengezinswoningen zijn twee lagen hoog, hebben een kap en 
krijgen een geluidsafschermende gevel richting de N7. Deze 
eensgezinswoningen kennen een duidelijke parcelering. De kappen 
van deze woningen geven de rand een kenmerkende gekartelde, 
stedelijke uitstraling als “stad aan het water”.Perforaties tussen 
de blokken geven het plan de nodige transparantie en maken 
zichtlijnen vanuit de wijk mogelijk. 

Deelgebied B: Perkwoningen
In het binnengebied wordt uitgegaan van een orthogonale 
verkaveling, gebaseerd op de orthogonale verkaveling in de 
omliggende wijk. De woningen hebben twee lagen met kap in 
de vorm van een zadeldak. De geschakelde woningen kennen 
door de verschillende rijlengtes met een in dieptemaat afwijkende 
kopwoning geregisseerde willekeurige verspringingen. Hierdoor 
ontstaat er een kleinschalige sfeer met eindige zichtlijnen. 
Ter plaatse van een beeindiging wordt ruimte gelaten aan 
openbaarheid zoals groenstoken of toegangen tot het achtergebied.

Deelgebied C: Appartementen
In oostelijke richting wordt de rij waterwoningen beeindigd in 
een accent in de vorm van een appartementengebouw, een 
markant gebouw dat de verbinding vormt tussen de strenge 
orthogonale structuur van de wijk en de houten brug over de N7. 
Het appartementengebouw bevindt zich op de verdraaiing in de 
bebouwingsstructuur aan het perk en de bebouwing aan het oosten. 
Deze plek op het scharnierpunt van deze twee richtingen, naast 
de beeldbepalenden houten brug vraagt om markant gebouw dat 
eveneens de toegang tot de wijk visueel markeert.  
Dit gebouw voorziet in sociale huur-appartementen en is maximaal 
5 lagen hoog om de juiste verhoudingen t.o.v. naastliggende brug 
te krijgen en de nieuwe skyline af te maken.

en openbare toegang tot het water te maken. Het stratenpatroon 
kent daarbij een logisch ruimtelijke opzet, is op een natuurlijke 
wijze aangeloten op het bestaande stratenpatroon in de wijk. De 
bebouwingsrichting is in lijn met de omgeving vormgegeven en is 
op strategische punten onderbroken om toegang via voetpaden 
mogelijk te maken. Zowel de straten, voetpaden en bebouwing 
zijn geinspireerd op de bestaande bebouwingsrichtingen in de 
omgeving, waardoor de nieuwe wijk hier bij aansluit.

Morfologie
Door perforaties te maken in de lange lijnstructuur van de 
perkwoningen maar ook in de structuur van de waterwoningen, 
wordt licht en lucht in het plan gebracht, waardoor het water ook 
enige openbare kwaliteit krijgt. Grenzend aan de openbare ruimte, 
met groen en openbare taluds naar het water kan, net zoals de 
nieuwe wijk, ook de achterliggende wijk (visueel) contact maken 
met water en zo geeft het nieuwe plan iets terug in de vorm van 
nieuwe kwaliteit. 
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Plankaart

Hierin wordt het stedenbouwkundige plan weergegeven, dit bestaat 
uit het exploitatiegebied en de directe omgeving daarvan. 

Plankaart
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Groen en parkeren

Voor de openbare rimte wordt een inrichtingsplan opgesteld door een 
landschapsarchitect. Volgende globale denkrichtingen geven we mee:

Parkeren
In verband met het aantal geeiste parkeerplaatsen is het van belang 
dat er parkeeroplossingen worden bedacht zodat het parkeren in  
belans met het groen is. Dit kan o.a. bereikt worden door parkeren  op 
bepaalde plekken te verdichten waardoor er op andere plekken meer 
groen ontstaat. Versnipperd groen moet worden voorkomen. 

Langsparkeren
Het langsparkeren parallel aan de rijwoningen wordt gedaan op het 
verhoging, gelijk met het voetpad. Op enkele punten kan het parkeren 
worden onderbroken door groen in de vorm van bijvoorbeeld hagen of 
heesters zodat auto’s enigszins aan het zicht worden onttrokken.

Haaks parkeren
Het haaksparkeren gebeurt in groene zones. Het langs- en 
haaksparkeren heeft een steenachtig karakter, er wordt geparkeerd op 
het zelfde niveau als de stoep.

Parkeren op het parkeerterrein
Het parkeerterrein bij het appartementengebouw wordt vormgegeven in 
groene parkeerkoffers met hagen.

Parkeren op eigen terrein (waterwoningen)
Er wordt op eigen kavel geparkeerd tussen de buitenbergingen. De 
buitenberging wordt afgescheiden van de straat door een haag.

Bosplantsoen
Aan de oostzijde van de appartementen is een bosplantsoen voorzien 
met wat wilder groen t.b.v. biodiversiteit.

Groene oevers
De natuurvriendelijke oevers tussen de waterwoningen en ten zuiden van 
de appartementen worden groen uitgevoerd d.m.v. gras, heesters, riet en 
lage begroeiing. Steenachtige of houten kades zijn niet toegestaan.

Speelveld
Er is een speelveld/grasveld opgenomen in het hart van het plan. Hier 
kan bijvoorbeeld gevoetbald worden of een kinderspeeltoestel geplaatst 
worden.

Zicht op het water
Tussen de waterwoningen worden groene taluds gemaakt zodat het 
water zichtbaar is vanuit de wijk.

Langsparkeren door groen onderbroken

Groene parkeerkofferts met hagen

Veldje met speeltoestelHagen Groene oevers

Carports tussen bergingen

Afscheiding van auto’s door een haag

Groene oeversGroene oevers
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Typologie
Parallel aan de N7 wordt een sterke rand gemaakt met 
stedelijke allure, in de vorm van een veelvoud van ritmisch 
geschakelde gearranggeerde woonblokken. Samen met 
het appartementengebouw vormen de waterwoningen een 
samenhangend stedelijk front aan de N7. De woningen kennen 
een sterke grafische signatuur. Oneigenlijke of historiserende 
architectuur is niet toegestaan. 
Deze eengezinswoningen zijn twee lagen hoog met een kap en 
krijgen een geluidsafschermende gevel. 
Het uitgangspunt voor deze woningen is geinspireerd op de 
vormgeving van watertypologien zoals watergebonden pakhuizen. 
Deze eensgezinswoningen kennen een duidelijke parcellering 
die wordt versterkt door de individuele dwarskappen. De 
kappen geven de rand een kenmerkende gekartelde, stedelijke 
uitstraling. Perforaties tussen de blokken geven het plan de nodige 
transparantie en maken zichtlijnen mogelijk. 

Plaatsing 
De woningen worden aan de zuidkant van het kavel geplaatst, op 
de rooilijn direct aan het water. 

Oriëntatie
De woningen zijn door hun plaatsing naast de oriëntatie op de 
straat eveneens georiënteerd op het water, hierdoor wordt de 
waterkant de tweede voorkant. Er moet voorkomen worden dat de 
straatgevels gaan ogen als een achtergevel.

Hoofdvorm
De woningen zijn twee lagen hoog met een kap. De nokrichting 
is dwars op de weg. De dwarskappen worden vormgegeven als 
zadeldaken. De zadeldaken kunnen asymmetrisch vormgegeven 
worden waardoor er een meer gevarieerd beeld ontstaat. Hierdoor 
wordt de parcelering versterkt en ontstaat er een individueel 
karakter. De dakhelling is minimaal 40 graden.

Detail en materiaal
De detaillering en vormgeving is geinspireerd op pakhuizen en 
ademen een nautische sfeer. De gevel krijgt een verticale geleding 
om de hoogte te benadrukken. De woningen hebben een eigentijds 
karakter. Het gevelmateriaal bestaat uit warme, levendige materialen 
zoals rood-oranje of rood-bruin metselwerk al dan niet gecombineerd 
met hout, mits niet vergrijzend. 
Het dak bestaat uit grijs-antracieten dakpannen zodat het dak en de 
gevel duidelijk als apart materiaal waargenomen wordt en eventuele 
zonnepanelen in dezelfde kleur meegenomen kunnen worden.

Parkeren
Er wordt op eigen kavel geparkeerd tussen de buitenbergingen. Het 
afschermen van de auto met de tuin gebeurd door door het gebruik 
van hagen. Het is niet toegestaan hier schuttingen of dichte wanden 
te plaatsen. 

Berging
Aan de straatzijde krijgen alle woningen een buitenberging die 
gepositioneerd wordt achter een haag op eigen kavel. De berging 
is niet gekoppeld aan de woning en wordt integraal ontworpen met 
de parkeerplaatsen op eigen terrein. Bergingen onderling worden 
waar mogelijk achter elkaar gekoppeld zodat een zo groot mogelijke 
openheid richting het kavel wordt gewaarborgd. Tussen de bergingen 
bevindt zich een pergola waaronder de autos worden geparkeerd.
De materialisering van alle bergingen en pergola’s is gelijk en wordt 
in eenheid ontworpen zodat de uitstraling richting openbare weg 
uniform is. 
De opstelplaats van de containers is gekoppeld aan de berging zodat 
deze aan het zicht wordt onttrokken vanuit de openbare weg.

Steiger
Aan de zuidzijde worden niet-openbare steigers toegepast, behorend 
bij de woning. De steigers dienen als terras voor de woning, zijn van 
hout en zijn naturel van kleur. 

Geluidswerende maatregelen
Eventuele geluidswerende maatregelen in de gevels alswel aan de 
steigers worden integraal onderdeel van de architectuur.

Steigeromheiningen zijn transparant (glas) aan de waterrand, er 
worden geen dichte delen toegepast. De detailering van geluids- of 
windschermen is zorgvuldig en minimalistisch. Denk aan ingeklemde 
hardglazen schermen of schermen geplaatst tussen houten palen, 
passende bij de steiger.
Als scheiding tussen de kavels mogen dichte privacyschermen 
toegepast worden. Wat betreft vorm, materialisatie en detaillering 
worden de omheiningen en privacyschermen in balans ontworpen 
met de woning en bijbehorende steiger. 

 Deelgebied A -Waterwoningen
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Detail Gevel Dak
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Typologie
In het binnengebied wordt uitgegaan van een orthogonale 
verkaveling. De eengezinswoningen zijn geschakeld en hebben 
een voor- en achtertuin. De woningen herrinneren qua typologie 
aan de  jaren zestig, maar laten middels een sterk grafische 
gevelbehandeling zien dat ze hedendaags zijn. Historiserende 
architectuur is niet toegestaan.

Plaatsing 
De plaatsing op het kavel is dicht bij de straatzijde. Er is plek 
voor een kleine voortuin. Zo wordt de achtertuin zo ruim mogelijk 
gehouden.

Oriëntatie
De woningen zijn gericht op de weg en hebben een modern dorps 
karakter. 

Hoofdvorm
De rijwoningen hebben 2 lagen en een zolderverdieping onder een 
zadelkap. Ze hebben hoofdzakelijk een langskap. 
Het einde van een rij wordt benadrukt door een architectonische 
ingreep. Deze woningen markeren namelijk het begin en het 
einde van de rij. Zij krijgen een verbijzondering door het draaien 
van de nokrichting (dwarskap) aan de voorzijde van de woning. 
Mansardekappen zijn niet toegestaan. Daarnaast zal de voorgevel 
van deze kopwoningen maximaal 50 cm uitsteken ten opzichte van 
de naastgelegen voorgevels. 
Het is toegestaan om het einde van een rij te benadrukken door het 
toepassen van een afwijkende kleur metselwerk.
De dakhelling is tussen 30 en 50 graden.

Detail en materiaal
De woningen zijn sculpturaler, er is een grote rijkdom in de 
architectuur. Deze rijkdom wordt gevonden in vier elementen:
-de vorm en richting van de kappen
-detailniveau en eigenheid van de entrees
-bijzonder metselwerk
-kleur- en materiaal accenten

De woningen hebben een eigentijds karakter. Het gevelmateriaal 
bestaat uit rood-oranje gemeleerd metselwerk in combinatie 
met witte kozijnen en dakgoten. Per blok kan er een nuance 
aangebracht worden in kleur metselwerk. Er kan gebruik gemaakt 
worden van accenten in wit metselwek.  De kleinschaligheid van 
de dorpse straten mag tot uiting komen in de geveldetails. Er 
kan gedacht worden aan een bijzonder metselwerkverband met 
handvorm stenen, of een combinatie van twee kleuren metselwerk. 
Het dak bestaat uit grijs-antracieten dakpannen zodat het dak 
en de gevel duidelijk als apart materiaal waargenomen wordt en 
eventuele zonnepanelen in dezelfde kleur meegenomen kunnen 
worden.

In de lange rij mogen zich verbijzonderingen voordoen om deze 
lengte te breken. Dit gebeurt door het toepassen van een ander 
soort metselwerk of bijzonder metselwerkverband of door het 
toepassen van lichtkleurige sierelementen van beton. Een dergelijke 
verbijzondering kan 1 of 2 keer voorkomen in de rij.

Parkeren
Er wordt op de openbare weg geparkeerd.

Tuinafscheidingen aan de straat
Voortuinen grenzen aan de straat door middel van hagen van 60cm 
hoog. 
Achtertuinafscheidingen die grenzen aan het openbare gebied 
worden in samenhang met de woningen ontworpen. De 
woninggevel vormt een geheel met de tuinmuur die opgetrokken 
wordt in dezelfde materialen en kleurstelling als gebruikt worden 
voor de woningen. Er mogen combinaties in hout of metalen 
hekwerken toegepast worden.

Achterpaden
De woningen zijn bereikbaar vanaf de achterzijde via een 
achterpad. De ingangen van de achterpaden zijn toegankelijk 
vanaf de straat door een opening in de steenachtige 
achtertuinafscheidingen De niet aan de straat gelegen achterpaden 
mogen in een afwijkend materiaal (bijvoorbeeld houten schuttingen) 
worden uitgevoerd. 

 Deelgebied B - Perkwoningen

Tuinafscheidingen in samenhang met woning

Witte accenten en / of sierelementen in beton

Verbijzondering door het draaien van de kaprichting aan de kop
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Typologie
In oostelijke richting wordt de bebouwingsstructuur van de 
waterwoningen en de rijwoningen verbonden middels het 
appartementengebouw met portiekontsluiting. Dit markante 
gebouw, geinspireerd op watertypologien zoals werven 
en watergebonden pakhuizen, voorziet in (sociale huur-) 
appartementen en is drie tot maximaal vijf lagen hoog. 
Samen met de waterwoningen vormt dit gebouw een 
samenhangend stedelijk front aan de N7 met lef. Het gebouw 
kent een sterke grafische signatuur. Oneigenlijke of historiserende 
architectuur is niet toegestaan.

Plaatsing
Het woongebouw wordt geplaatst met een grote openheid aan het 
water. De toren is heeft geen duidelijke voor- of achterkant vanwege 
zijn tweezijdige orientatie.

Oriëntatie
De entrees liggen aan de noordzijde aan het parkeerterrein. Aan 
de zuidzijde, de waterkant met natuurvriendelijke oevers wordt geen 
bestrating toegepast.

Hoofdvorm
Het volume bestaat uit twee hoofddelen die enigszins uit 
elkaar worden geschoven. Om de twee delen meer te kunnen 
onderscheiden wordt er een hoogteverschil toegepast van 1 of 
2 verdiepingen. Zo wordt er een geleidelijke overgang gemaakt 
tussen de drielaagse rijwoningen en de hogere naastgelegen brug 

 Deelgebied C - Appartementengebouw

Het gebouw heeft een duidelijke, herkenbare vorm die een relatie 
heeft met de naastgelegen eengezinswoningen. Aan de bovenkant 
wordt een zadeldak toegepast met de nokrichting loodrecht op het 
water. De dakhelling is maximaal 15 graden.

De dakvorm wordt zo strak mogelijk gehouden en wordt niet 
onderbroken door opbouwen of installaties. Verschillende 
materialen zoals bijvoorbeeld eventuele (lamellen)roosters i.v.m. 
installaties worden toegepast in hetzelfde vlak zodat de dakvorm 
niet aangetast wordt.
Losse toevoegingen aan het hoofdvolume zoals geluidswering, 
vluchtwegen, balkons, dakkapellen, installaties e.d. moeten worden 
voorkomen. 

Detail en materiaal
De detaillering en materialisering dient voldoende architectonische 
samenhang te hebben met de waterwoningen. De kleurstelling 
bestaat hoofdzakelijk uit metselwerk met grijze en antracieten 
tinten. Voor de accenten in de gevel is het mogelijk dat er zwarte 
of vergrijsde houten tinten worden toegepast voor bijvoorbeeld de 
kozijnen, loggia’s, balkons luiken e.d.
De keuze voor het materiaal van het dak is belangrijk in verband 
met de zichtbaarheid vanaf de N7 en de hoger gelegen brug. 
Naast dakpannen is het mogelijk metaal zoals gepatineerd zink toe 
te passen. De dakbedekking heeft een donkergrijze tot zwarte kleur. 
Zonnepanelen op het dak zijn mogelijk, mits deze lager worden 
geplaatst dan de dakranden zodat ze vanaf straatniveau minder 
zichtbaar zijn.

Geluidwering
T.b.v. geluidwering tegen het verkeersgeluid van de N7 is 
het mogelijk lichte transparante, glazen verdiepingshoge 
balkonafsheidingen te maken om de openheid aan de zuidzijde te 
behouden. Deze dienen integraal met de architectuur te worden 
ontworpen. Balkons of loggia’s zijn onderdeel van het hoofdvolume 
en worden niet los aangehangen. 

Parkeren
Er wordt geparkeerd op een gezamenlijk parkeerterrein. De 
auto’s worden aan het zicht onttrokken door de toepassing van 
overvloedig groen in de vorm van bomen en hagen.

Geluidswering dmv glazen balkonafscheidingen

Inpandige balkons

Open naar het zuiden en het water
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1 Inleiding 

In opdracht van de Friso Bouwgroep is door Antea Group in januari 2017 een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een perceel aan Het Perk te Sneek. 

Aanleiding en doel 
De aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen transactie van en de toekomstige 
nieuwbouw op de locatie. 
Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 
bodem (grond en grondwater).  

Onderzoeksstrategie en kwaliteit 
Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740 (Onderzoeksstrategie bij 
verkennend bodemonderzoek, NEN 2016). 

De verantwoording van de werkzaamheden is opgenomen in bijlage 8. Met betrekking tot de 
kwaliteitsaspecten, de toegepaste methoden en de betrouwbaarheid/garanties van het 
onderzoek wordt verwezen naar bijlage 9. 

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de resultaten 
van het onderzoek beschreven. 



Verkennend bodemonderzoek  
Locatie aan Het Perk te Sneek (kadastraal perceel gemeente Sneek, sectie C, nr 4022) 
projectnummer 414566 
26 januari 2017 revisie 00 

Blad 2 van 11 

2 Vooronderzoek en onderzoeksopzet 

Bij toepassing van de NEN 5740 wordt een hypothese opgesteld omtrent de aan-/afwezigheid, de 
aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. 

Ten behoeve van het opstellen van een hypothese voor het onderzoek naar de milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem dient een vooronderzoek te worden uitgevoerd op basis van de NEN5725 
(Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, NNI, 
januari 2009). Op basis van de verzamelde basisinformatie, de aanleiding van het onderzoek en 
de mate van verdachtheid van de onderzoekslocatie is gekozen voor een beperkt vooronderzoek. 

In het kader van dit vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
- Bodeminformatiesysteem van de provincie Fryslân (Nazca-i) 
- Historische kaarten 
- Gemeente Sudwest Fryslân 

Tevens is voorafgaand aan de werkzaamheden een terreininspectie uitgevoerd.  

Gegevens vooronderzoek 
De gegevens omtrent de onderzoekslocatie, zoals die bij het kadaster bekend zijn, zijn 
onderstaand opgenomen: 

Het terrein is momenteel braakliggend. Het zuidwestelijke deel is iets lager gelegen, waardoor ter 
plaatse het terrein drassig is, waarbij rietgroei is ontstaan. Het overige terrein is bedekt met gras. 
Het terrein betreft een voormalige school.  

De uitdraai van het bodeminformatiesysteem (Nazca-i) is opgenomen in bijlage 1. De kaart 
hiervan is in onderstaande figuur weergegeven. 

Figuur 1: kaart bodeminformatiesysteem (Nazca-i) 
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Hieruit blijkt dat ter plaatse van de noordelijke ‘punt’ van de locatie sprake is van een gedempte 
sloot. Ter plaatse van het oostelijke deel is sprake van een voormalige erfverharding (volgens 
Nazca-i naar voren gekomen uit een luchtfoto uit 1970). Verder zijn er in het 
bodeminformatiesysteem geen bijzonderheden naar voren gekomen. 

Onderstaand staan een aantal luchtfoto’s van de locatie weergegeven van 2008 tot 2016.  

Foto 2008 

Foto 2009 

Foto 2012 
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Foto 2015 

Foto 2016 

Op de foto van 2008 is het voormalige schoolgebouw nog aanwezig. In 2009 heeft de sloop reeds 
plaatsgevonden. In 2015 is op het westelijke deel van de locatie sprake van een gronddepot.  

Gemeente Sudwest Fryslân 
De gemeente Sudwest Fryslân geeft aan niet over aanvullende informatie te beschikken 
betreffende de onderzoekslocatie, buiten hetgeen beschikbaar is in het 
bodeminformatiesysteem. Ook is niet bekend of  

Terreininspectie 
Tijdens de terreininspectie zijn geen bijzonderheden waargenomen. Wel is geconstateerd dat een 
deel van het terrein drassig is (water op het maaiveld). Enkele foto’s die zijn genomen tijdens de 
terreininspectie zijn opgenomen in bijlage 1. 

Conclusie vooronderzoek en hypothese 
Op de locatie zijn een aantal verdachte deellocaties:  

- Demping (noordelijke deel locatie) 
- Voormalige depotlocatie (westelijk deel locatie) 
- Voormalige verharding (oostelijk deel locatie) 

De verzamelde informatie van het overige terrein geeft geen aanwijzingen voor de aanwezigheid 
van (voormalige) bodembedreigende activiteiten op de onderzoekslocatie.  
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Met het onderzoek wordt de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem vastgesteld. De opzet van 
het onderzoek is gebaseerd op de voorschriften van de NEN 5740. Voor de locatie is uitgegaan 
van een combinatie van verdachte deellocaties (VEP) en een onverdachte, niet lijnvormige locatie 
(ONV-NL).  
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3 Uitgevoerde werkzaamheden 

Het veldwerk is uitgevoerd op 16 en 24 januari 2017 door de heren V. Dorresteijn van 
Antea Group respectievelijk H. Postma van Bodemvisie.  

Tijdens de terreininspectie binnen het onderzoeksgebied en bij het uitvoeren van de boringen is 
aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbestverdachte materialen op het maaiveld of in 
het opgeboorde materiaal. 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn van de boringen profielbeschrijvingen volgens de NEN 5104 
gemaakt. Deze zijn opgenomen in bijlage 2. 

De verrichte onderzoekswerkzaamheden staan weergegeven in tabel 3.1. De samenstelling van 
de grondmengmonsters is weergegeven in tabel 3.2. 

Tabel 3.1: Verrichte werkzaamheden verkennend bodemonderzoek

Deelgebied Veldwerkzaamheden Laboratoriumonderzoek

Aantal boringen
(diepte in m –mv) 

Aantal 
peilbuizen 

Analyses grond Analyses grondwater

Gehele perceel 
(1,16 hectare) 

15x (0,5)
4x (2,0) 

1x 3x standaardpakket 
bovengrond 
2x standaardpakket 
ondergrond 

1x standaardpakket 
grondwater 

Demping 
(noordelijke deel 
locatie) 

2x (2,0) (combinatie 
met gehele 
perceel) 

1x standaardpakket 
grond 

(combinatie met 
gehele perceel) 

Voormalige 
depotlocatie (westelijk 
deel locatie) 

4x (0,5)
1x (2,0) 

(combinatie 
met gehele 
perceel) 

1x standaardpakket 
grond 

(combinatie met 
gehele perceel) 

Voormalige verharding 
(oostelijk deel locatie) 

4x (0,5)
1x (2,0) 

1x 1x standaardpakket 
grond 

1x standaardpakket 
grondwater 

* standaardpakket grond: zware metalen (9), PCB’s, PAK 10 VROM, minerale olie (GC), organische stof en lutum. 
 standaardpakket grondwater: zware metalen (9), vluchtige aromaten (BTEXN), vluchtige gehalogeneerde 

koolwaterstoffen (17 stuks), minerale olie (GC). 
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Tabel 3.2: Samenstelling mengmonsters (grond)

Analyse-
monster 

Traject Deelmonsters Analysepakket

MM1 bo 0,00 - 0,50 01 (0,00 - 0,35), 02 (0,00 - 0,50), 03 (0,00 - 0,50), 04 
(0,25 - 0,50), 05 (0,00 - 0,50), 06 (0,00 - 0,50), 07 
(0,00 - 0,50), 18 (0,00 - 0,50), 

Standaardpakket incl LUOS

MM2 on 1,00 - 1,55 01 (1,05 - 1,55), 05 (1,00 - 1,50), 07 (1,00 - 1,50) Standaardpakket incl LUOS

MM3 ged sloot 0,40 - 0,90 S1 (0,40 - 0,90), S2 (0,50 - 0,80) Standaardpakket incl LUOS

MM4 bo 0,00 - 0,50 09 (0,00 - 0,15), 10 (0,00 - 0,50), 11 (0,00 - 0,50), 12 
(0,00 - 0,25), 14 (0,00 - 0,50), 17 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket incl LUOS

MM5 bo 0,00 - 0,50 13 (0,15 - 0,50), 15 (0,00 - 0,50), 16 (0,00 - 0,50), 25 
(0,15 - 0,50), 26 (0,00 - 0,20) 

Standaardpakket incl LUOS

MM 6 bo 'verh' 
locatie 

0,00 - 0,50 20 (0,00 - 0,50), 21 (0,00 - 0,50), 22 (0,15 - 0,50), 23 
(0,00 - 0,20), 24 (0,00 - 0,30) 

Standaardpakket incl LUOS

MM 7 bo depot 
locatie 

0,00 - 0,50 D01 (0,00 - 0,30), D02 (0,00 - 0,50), D03 (0,00 - 0,50), 
D05 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket incl LUOS

20-2 on klei 0,50 - 1,00 20 (0,50 - 1,00) Standaardpakket incl LUOS

De boorlocaties zijn weergegeven op situatietekening 414556-S1 in bijlage 10. 

De analyses zijn uitgevoerd door het door RvA geaccrediteerde laboratorium van Eurofins B.V. te 
Barneveld. 



Verkennend bodemonderzoek  
Locatie aan Het Perk te Sneek (kadastraal perceel gemeente Sneek, sectie C, nr 4022) 
projectnummer 414566 
26 januari 2017 revisie 00 

Blad 8 van 11 

4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen 

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn 
opgenomen in bijlage 2. 

Bij het uitvoeren van het veldonderzoek zijn zintuiglijk plaatselijk enkele bijzonderheden 
aangetroffen (zie tabel 4.1). 

    Tabel 4.1 Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden 
Boring Diepte boring

(m -mv) 
Traject
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden

03 0,50 0,00 - 0,50 Zand sporen puin

09 0,15 - 0,50 Zand sporen puin

19 2,50 1,20 - 1,80 Klei sporen puin

20 0,00 - 0,50 Zand sporen puin

25 0,15 - 0,50 Zand sporen puin

26 0,00 - 0,20 Zand sporen puin

S1 2,00 0,40 - 1,10 Klei sporen roest

Er zijn geen asbestverdachte materialen op het maaiveld of in het opgeboorde materiaal 
aangetroffen. Dit is een indicatieve waarneming aangezien het veldwerk niet conform de norm 
voor asbestonderzoek (NEN 5707) heeft plaatsgevonden.  

De grondwatergegevens zijn weergegeven in tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Veldgegevens grondwater

Peilbuis-
nummer 

Filterstelling
(in m –mv) 

Grondwaterstand
(in m –mv) 

Zuurgraad
(pH) 

Elektrische geleidbaarheid
(EC) (µS/cm) 

Troebelheid
(NTU) 

PB07 0,00 - 2,50 0,41 6,8 950 194

PB19 0,00 - 2,50 0,59 6,9 1230 236

De zuurgraad (pH) en het elektrische-geleidingsvermogen (EC) zijn niet afwijkend van een 
natuurlijke situatie. 

In het bemonsterde grondwater is een verhoogde troebelheid (> 10 NTU) vastgesteld. Een 
verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een overschatting van de gehalten aan 
PAK, PCB, OCB, dioxines of andere matig/slecht oplosbare organische parameters. Dergelijke 
stoffen zijn in dit onderzoek niet onderzocht. Aanvullend onderzoek naar de verhoogde 
troebelheid is daarom niet uitgevoerd. 

4.2 Toetsingskader grond en grondwater 

De getoetste analyseresultaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn 
weergegeven in bijlage 3 en 4. De analysecertificaten zijn toegevoegd in bijlage 5. 

De resultaten zijn getoetst aan de actuele achtergrond-, streef- en interventiewaarden uit de 
Regeling Bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013. Hiervoor is gebruik 
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gemaakt van BOTOVA-gevalideerde software. De achtergrond-/streef- en interventiewaarden zijn 
opgenomen in bijlage 6. Een toelichting op het toetsingskader is opgenomen in bijlage 7. 

In de tekst zal de term 'verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de achtergrond- of 
streefwaarden en lager dan de interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij 
gehalten hoger dan of gelijk aan de interventiewaarden. Tevens is bij de getoetste waarden een 
index opgenomen. Deze index is als volgt berekend: Index = (GSSD - AW) / (I - AW). 
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (= GSSD) 
lager is dan de achtergrondwaarde (= AW) (zie bijlage 7).  

4.3 Analyseresultaten grond 

In tabel 4.3 zijn de parameters weergegeven, die de achtergrond- of interventiewaarde 
overschrijden. 

Tabel 4.3: Overschrijdingen grond

Mengmonster Traject Parameters

>AW en index <0,5 Index > 0,5 en < I > I

MM1 bo 0,00 - 0,50 PCB (0,03) - -

MM2 on 1,00 - 1,55 - - -

MM3 ged sloot 0,40 - 0,90 -

MM4 bo 0,00 - 0,50 -

MM5 bo 0,00 - 0,50 PCB (0,01), PAK (0,01)

MM 6 bo 'verh' 
locatie 

0,00 - 0,50 -

MM 7 bo depot 
locatie 

0,00 - 0,50 -

20-2 on klei 0,50 - 1,00 Lood (0,28)

Verklaring tabel:
- : Geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde
Index weergegeven tussen ()

In een drietal grond(meng)monsters zijn licht verhoogde gehalten aangetroffen aan PCB, PAK 
en/of lood. Verder zijn er in de grondmonsters geen overschrijdingen aan de onderzochte 
parameters aangetoond. 

De resultaten van het grondonderzoek zijn eveneens indicatief getoetst aan het generieke kader 
van het Besluit bodemkwaliteit. Uit deze toetsing blijkt dat de grond over het algemeen is 
beoordeeld als ‘vrij toepasbaar‘. Voor MM1 bo is echter sprake van ‘Industrie’ en voor 20-2 klei 
van ‘Wonen’ (zie toetsingsresultaten in bijlage 3).  

4.4 Analyseresultaten grondwater 

In tabel 4.4 zijn de parameters weergegeven die de streef- of interventiewaarde overschrijden. 
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Tabel 4.4: Overschrijdingen grondwater

Grondwater-
Monster 

Filterstelling
In m -mv 

Parameters

>S en index <0,5 Index > 0,5 en < I > I

PB07 0,00 - 2,50 Barium [Ba] (0,26) - -

PB19 0,00 - 2,50 Barium [Ba] (0,03)

Verklaring tabel:
Index weergegeven ()
- : Geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde

In het grondwater is barium in licht verhoogde waarden gemeten. Verder zijn er geen verhoogde 
waarden gemeten.  
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

In opdracht van de Friso Bouwgroep is door Antea Group in januari 2017 een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een perceel aan Het Perk te Sneek. 

De aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen transactie van en de toekomstige 
nieuwbouw op de locatie. Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen van de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater).  

Hieronder worden de conclusies en aanbevelingen weergegeven. 

5.1 Samenvatting 

• Zintuiglijk zijn plaatselijk sporen puin waargenomen. Verder zijn er zintuiglijk geen 
bijzonderheden waargenomen. 

• Er zijn geen asbestverdachte materialen op het maaiveld of in het opgeboorde materiaal 
aangetroffen (indicatieve waarneming). 

• In een drietal grond(meng)monsters zijn licht verhoogde gehalten aangetroffen aan PCB, PAK 
en/of lood. Verder zijn er in de grondmonsters geen overschrijdingen aan de onderzochte 
parameters aangetoond. 

• In het grondwater is barium in licht verhoogde waarden gemeten. Dit heeft naar verwachting 
een natuurlijke oorsprong. Verder zijn er geen verhoogde waarden gemeten.  

5.2 Conclusies en aanbevelingen 

De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van vervolgonderzoek, omdat 
de gemeten concentraties kleiner zijn dan de betreffende interventiewaarden. Er zijn maximaal 
enkele licht verhoogde waarden in de grond en het grondwater gemeten. De resultaten vormen 
geen milieuhygiënische belemmering voor het gebruik van de locatie en de geplande 
werkzaamheden. 

Op basis van een indicatieve toetsing van de grondanalyses aan het Besluit bodemkwaliteit blijkt 
dat de grond over het algemeen is beoordeeld als ‘vrij toepasbaar‘. Voor MM1 bo is echter 
sprake van ‘Industrie’ en voor 20-2 klei van ‘Wonen’.  

Het bodemonderzoek volgens de NEN5740 doet geen formele uitspraak over de mogelijke 
aanwezigheid van asbest. Hiervoor is de NEN5707 (asbestonderzoek in grond) van toepassing. 
Tijdens het veldwerk zijn echter in de opgeboorde grond geen asbestverdachte materialen 
waargenomen. Omdat in de grond bovendien (nagenoeg) geen puin is waargenomen wordt de 
kans op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen zeer klein geacht. 

Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke waarnemingen en 
analyseresultaten van dit onderzoek. 

Antea Group 
Heerenveen, januari 2017 
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Bijlage 1 Uitdraai bodeminformatie en foto’s 
terreininspectie 
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Bijlage 2 Profielbeschrijvingen en zintuiglijke 
waarnemingen  



Projectcode: 414566 Projectnaam: het perk sneek 

Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: 01
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gras0

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 

grijsbruin, Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, matig siltig, 
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Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 

humeus, neutraalgrijs, Edelmanboor
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Boring: 02
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1
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Zand, zeer fijn, matig siltig, 

neutraalgrijs, Edelmanboor
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Boring: 03
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Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 

puin, neutraalgrijs, Edelmanboor
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Boring: 04
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Klei, zwak zandig, matig humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor25

Zand, zeer fijn, matig siltig, licht 

grijsbruin, Edelmanboor
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Boring: 05
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Klei, zwak zandig, donkergrijs, 

Edelmanboor
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Boring: 06
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Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: 07
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Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 
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Edelmanboor
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Veen, mineraalarm, neutraalbruin, 

Edelmanboor
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Boring: 08
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schelphoudend, antropogeen, 
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Boring: 09
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Zand, zeer fijn, kleiïg, zwak humeus, 

donker grijsbruin, Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 

puin, antropogeen, neutraal witgrijs, 

Edelmanboor
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Boring: 10
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Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 

witgrijs, Edelmanboor
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Boring: 11
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Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
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Boring: 12

0
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
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beigebruin, Edelmanboor

50

Boring: 13
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donker grijsbruin, Edelmanboor
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stenen, antropogeen, zwak 

schelphoudend, antropogeen, 

neutraal witgrijs, Edelmanboor
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Boring: 14
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Zand, matig fijn, zwak siltig, brokken 

klei, antropogeen, sporen schelpen, 
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Schaal 1: 50

getekend volgens NEN 5104

Boring: 15
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witbeige, Edelmanboor
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Zand, zeer fijn, matig siltig, sporen 

wortels, licht grijsbruin, Edelmanboor
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Klei, matig siltig, sporen puin, 

donkergrijs, Edelmanboor
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Veen, mineraalarm, neutraalbruin, 

Edelmanboor
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Boring: 20
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 

humeus, sporen puin, antropogeen, 

donker bruingrijs, Edelmanboor
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Veen, sterk kleiïg, donker grijsbruin, 

Edelmanboor
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humeus, donker bruingrijs, 

Edelmanboor

50

Boring: 22
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Edelmanboor
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Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 

witbeige, Edelmanboor
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Boring: 23
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Edelmanboor

20

Klei, matig zandig, neutraal grijsbruin, 

Edelmanboor
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Boring: 24
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Boring: 25
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donker grijsbruin, Edelmanboor
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Boring: 26
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getekend volgens NEN 5104

Boring: D05
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brokken veen, donker grijsbruin, 

Edelmanboor
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Boring: S2
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Klei, matig siltig, matig humeus, 

brokken veen, donker grijsbruin, 

Edelmanboor

200



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Bijlage 3 Analyseresultaten grondmonsters  
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Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster MM1 bo MM2 on MM3 ged sloot

Certificaatcode 2017005224 2017005224 2017005224

Boring(en) 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 18 01, 05, 07 S1, S2

Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 1,00 - 1,55 0,40 - 0,90

Humus % ds 0,70 0,70 5,3

Lutum % ds 2,1 2,0 31

Datum van toetsing 25-1-2017 25-1-2017 25-1-2017

Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

Grondsoort Zand Zand Klei

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds <20 <54 (6) <20 <54 (6) 34 29 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 <0,2 -0,03 <0,2 <0,2 -0,03 <0,2 <0,2 -0,03

Kobalt [Co] mg/kg ds <3 <7 -0,05 <3 <7 -0,05 8,1 6,9 -0,05

Koper [Cu] mg/kg ds <5 <7 -0,22 <5 <7 -0,22 13 13 -0,18

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,05 <0,05 -0 <0,05 <0,05 -0 <0,05 <0,03 -0

Lood [Pb] mg/kg ds <10 <11 -0,08 <10 <11 -0,08 28 28 -0,05

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 -0 <1,5 <1,1 -0 <1,5 <1,1 -0

Nikkel [Ni] mg/kg ds <4 <8 -0,42 <4 <8 -0,42 23 20 -0,23

Zink [Zn] mg/kg ds <20 <33 -0,18 <20 <33 -0,18 71 67 -0,13

PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Fenanthreen mg/kg ds 0,091 0,091 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Anthraceen mg/kg ds 0,056 0,056 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Fluorantheen mg/kg ds 0,18 0,18 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,1 0,1 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Chryseen mg/kg ds 0,11 0,11 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,073 0,073 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

PAK 10 VROM mg/kg ds 0,75 -0,02 <0,35 -0,03 <0,35 -0,03

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 11 (6) <3 11 (6) <3 4 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 18 (6) <5 18 (6) <5 7 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds <5 18 (6) <5 18 (6) <5 7 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds <11 39 (6) <11 39 (6) <11 15 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 6 30 (6) <5 18 (6) 8,7 16,4 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 21 (6) <6 21 (6) <6 8 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <123 -0,01 <35 <123 -0,01 <35 <46 -0,03

PCB`S

PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,001

PCB 52 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,001

PCB 101 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,001

PCB 118 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,001

PCB 138 mg/kg ds 0,0025 0,0125 <0,001 <0,004 <0,001 <0,001

PCB 153 mg/kg ds 0,0026 0,0130 <0,001 <0,004 <0,001 <0,001

PCB 180 mg/kg ds 0,002 0,010 <0,001 <0,004 0,0014 0,0026

PCB (som 7) mg/kg ds 0,050 0,03 <0,025 0,01 0,011 -0,01
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Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster MM4 bo MM5 bo

Certificaatcode 2017008725 2017008725

Boring(en) 09, 10, 11, 12, 14, 17 13, 15, 16, 25, 26

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

Humus % ds 2,2 1,7

Lutum % ds 7,5 2,0

Datum van toetsing 25-1-2017 25-1-2017

Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

Grondsoort Zand Zand

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds <20 <32 (6) <20 <54 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 <0,2 -0,03 <0,2 <0,2 -0,03

Kobalt [Co] mg/kg ds 3,9 8,6 -0,04 <3 <7 -0,05

Koper [Cu] mg/kg ds <5 <6 -0,23 <5 <7 -0,22

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,05 <0,05 -0 <0,05 <0,05 -0

Lood [Pb] mg/kg ds <10 <10 -0,08 <10 <11 -0,08

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 -0 <1,5 <1,1 -0

Nikkel [Ni] mg/kg ds 7,3 14,6 -0,31 <4 <8 -0,42

Zink [Zn] mg/kg ds 24 44 -0,17 <20 <33 -0,18

PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Fenanthreen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,25 0,25

Anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,46 0,46

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,2 0,2

Chryseen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,2 0,2

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,096 0,096

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,17 0,17

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,11 0,11

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,13 0,13

PAK 10 VROM mg/kg ds <0,35 -0,03 1,7 0,01

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 10 (6) <3 11 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 16 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 5 23 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds <11 35 (6) 11 55 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 13 59 (6) 11 55 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 19 (6) <6 21 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <111 -0,02 <35 <123 -0,01

PCB`S

PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004

PCB 52 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004

PCB 101 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004

PCB 118 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004

PCB 138 mg/kg ds <0,001 <0,003 0,001 0,005

PCB 153 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004

PCB 180 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004

PCB (som 7) mg/kg ds <0,022 0 0,026 0,01
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Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster 20-2 on klei MM 6 bo 'verh' locatie MM 7 bo depot locatie

Certificaatcode 2017008725 2017008725 2017008725

Boring(en) 20 20, 21, 22, 23, 24 D01, D02, D03, D05

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

Humus % ds 8,6 3,5 1,9

Lutum % ds 39 3,4 3,9

Datum van toetsing 25-1-2017 25-1-2017 25-1-2017

Monsterconclusie Overschrijding Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

Grondsoort Klei Zand Zand

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds 30 20 (6) <20 <46 (6) <20 <44 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 <0,1 -0,04 <0,2 <0,2 -0,03 <0,2 <0,2 -0,03

Kobalt [Co] mg/kg ds 11 8 -0,04 <3 <6 -0,05 3,7 10,8 -0,02

Koper [Cu] mg/kg ds 11 9 -0,21 <5 <7 -0,22 <5 <7 -0,22

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,05 <0,03 -0 <0,05 <0,05 -0 <0,05 <0,05 -0

Lood [Pb] mg/kg ds 210 182 0,28 <10 <10 -0,08 <10 <11 -0,08

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 -0 <1,5 <1,1 -0 <1,5 <1,1 -0

Nikkel [Ni] mg/kg ds 29 21 -0,22 <4 <7 -0,43 6 15 -0,31

Zink [Zn] mg/kg ds 73 56 -0,14 <20 <30 -0,19 <20 <30 -0,19

PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Fenanthreen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,062 0,062 <0,05 <0,04

Anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,12 0,12 <0,05 <0,04

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,058 0,058 <0,05 <0,04

Chryseen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,052 0,052 <0,05 <0,04

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

PAK 10 VROM mg/kg ds <0,35 -0,03 0,50 -0,03 <0,35 -0,03

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 2 (6) <3 6 (6) <3 11 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 4 (6) <5 10 (6) 6,5 32,5 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds <5 4 (6) <5 10 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds <11 9 (6) <11 22 (6) <11 39 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 11 13 (6) 23 66 (6) 14 70 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 5 (6) <6 12 (6) <6 21 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <28 -0,03 <35 <70 -0,02 <35 <123 -0,01

PCB`S

PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,002 <0,001 <0,004

PCB 52 mg/kg ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,002 <0,001 <0,004

PCB 101 mg/kg ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,002 <0,001 <0,004

PCB 118 mg/kg ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,002 <0,001 <0,004

PCB 138 mg/kg ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,002 <0,001 <0,004

PCB 153 mg/kg ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,002 <0,001 <0,004

PCB 180 mg/kg ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,002 <0,001 <0,004

PCB (som 7) mg/kg ds <0,0057 -0,01 <0,014 -0,01 <0,025 0,01
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< : 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 2.0.0 -
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Tabel 4: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster MM1 bo MM2 on MM3 ged sloot

Humus (% ds) 0,70 0,70 5,3

Lutum (% ds) 2,1 2,0 31

Datum van toetsing 25-1-2017 25-1-2017 25-1-2017

Monster getoetst als partij partij partij

Bodemklasse monster Klasse industrie Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar

Zintuiglijke bijmengingen sporen puin sporen roest

Grondsoort Zand Zand Klei

Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds <20 <54 (6) <20 <54 (6) 34 29 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Kobalt [Co] mg/kg ds <3 <7 <3 <7 8,1 6,9

Koper [Cu] mg/kg ds <5 <7 <5 <7 13 13

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,03

Lood [Pb] mg/kg ds <10 <11 <10 <11 28 28

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 <1,5 <1,1 <1,5 <1,1

Nikkel [Ni] mg/kg ds <4 <8 <4 <8 23 20

Zink [Zn] mg/kg ds <20 <33 <20 <33 71 67

PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Fenanthreen mg/kg ds 0,091 0,091 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Anthraceen mg/kg ds 0,056 0,056 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Fluorantheen mg/kg ds 0,18 0,18 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,1 0,1 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Chryseen mg/kg ds 0,11 0,11 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,073 0,073 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

PAK 10 VROM mg/kg ds 0,75 <0,35 <0,35

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 11 (6) <3 11 (6) <3 4 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 18 (6) <5 18 (6) <5 7 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds <5 18 (6) <5 18 (6) <5 7 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds <11 39 (6) <11 39 (6) <11 15 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 6 30 (6) <5 18 (6) 8,7 16,4 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 21 (6) <6 21 (6) <6 8 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <123 <35 <123 <35 <46

PCB`S

PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,001

PCB 52 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,001

PCB 101 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,001

PCB 118 mg/kg ds <0,001 <0,004 <0,001 <0,004 <0,001 <0,001

PCB 138 mg/kg ds 0,0025 0,0125 <0,001 <0,004 <0,001 <0,001

PCB 153 mg/kg ds 0,0026 0,0130 <0,001 <0,004 <0,001 <0,001

PCB 180 mg/kg ds 0,002 0,010 <0,001 <0,004 0,0014 0,0026

PCB (som 7) mg/kg ds 0,050 <0,025 0,011
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Tabel 5: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster MM4 bo MM5 bo

Humus (% ds) 2,2 1,7

Lutum (% ds) 7,5 2,0

Datum van toetsing 25-1-2017 25-1-2017

Monster getoetst als partij partij

Bodemklasse monster Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar

Zintuiglijke bijmengingen sporen puin

Grondsoort Zand Zand

Meetw GSSD Meetw GSSD 

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds <20 <32 (6) <20 <54 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Kobalt [Co] mg/kg ds 3,9 8,6 <3 <7

Koper [Cu] mg/kg ds <5 <6 <5 <7

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Lood [Pb] mg/kg ds <10 <10 <10 <11

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 <1,5 <1,1

Nikkel [Ni] mg/kg ds 7,3 14,6 <4 <8

Zink [Zn] mg/kg ds 24 44 <20 <33

PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Fenanthreen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,25 0,25

Anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,46 0,46

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,2 0,2

Chryseen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,2 0,2

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,096 0,096

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,17 0,17

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,11 0,11

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,13 0,13

PAK 10 VROM mg/kg ds <0,35 1,7

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 10 (6) <3 11 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 16 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds 5 23 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds <11 35 (6) 11 55 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 13 59 (6) 11 55 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 19 (6) <6 21 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <111 <35 <123

PCB`S

PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004

PCB 52 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004

PCB 101 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004

PCB 118 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004

PCB 138 mg/kg ds <0,001 <0,003 0,001 0,005

PCB 153 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004

PCB 180 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,004

PCB (som 7) mg/kg ds <0,022 0,026



Verkennend bodemonderzoek  
Locatie aan Het Perk te Sneek (kadastraal perceel gemeente Sneek, sectie C, nr 4022) 
projectnummer 414566 
26 januari 2017 revisie 00 

Tabel 6: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster 20-2 on klei MM 6 bo 'verh' locatie MM 7 bo depot locatie

Humus (% ds) 8,6 3,5 1,9

Lutum (% ds) 39 3,4 3,9

Datum van toetsing 25-1-2017 25-1-2017 25-1-2017

Monster getoetst als partij partij partij

Bodemklasse monster Klasse wonen Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar

Zintuiglijke bijmengingen sporen puin

Grondsoort Klei Zand Zand

Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

METALEN

Barium [Ba] mg/kg ds 30 20 (6) <20 <46 (6) <20 <44 (6)

Cadmium [Cd] mg/kg ds <0,2 <0,1 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Kobalt [Co] mg/kg ds 11 8 <3 <6 3,7 10,8

Koper [Cu] mg/kg ds 11 9 <5 <7 <5 <7

Kwik [Hg] mg/kg ds <0,05 <0,03 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Lood [Pb] mg/kg ds 210 182 <10 <10 <10 <11

Molybdeen [Mo] mg/kg ds <1,5 <1,1 <1,5 <1,1 <1,5 <1,1

Nikkel [Ni] mg/kg ds 29 21 <4 <7 6 15

Zink [Zn] mg/kg ds 73 56 <20 <30 <20 <30

PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Fenanthreen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,062 0,062 <0,05 <0,04

Anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,12 0,12 <0,05 <0,04

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,058 0,058 <0,05 <0,04

Chryseen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04 0,052 0,052 <0,05 <0,04

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds <0,05 <0,04 <0,05 <0,04 <0,05 <0,04

PAK 10 VROM mg/kg ds <0,35 0,50 <0,35

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds <3 2 (6) <3 6 (6) <3 11 (6)

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds <5 4 (6) <5 10 (6) 6,5 32,5 (6)

Minerale olie C16 - C21 mg/kg ds <5 4 (6) <5 10 (6) <5 18 (6)

Minerale olie C21 - C30 mg/kg ds <11 9 (6) <11 22 (6) <11 39 (6)

Minerale olie C30 - C35 mg/kg ds 11 13 (6) 23 66 (6) 14 70 (6)

Minerale olie C35 - C40 mg/kg ds <6 5 (6) <6 12 (6) <6 21 (6)

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds <35 <28 <35 <70 <35 <123

PCB`S

PCB 28 mg/kg ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,002 <0,001 <0,004

PCB 52 mg/kg ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,002 <0,001 <0,004

PCB 101 mg/kg ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,002 <0,001 <0,004

PCB 118 mg/kg ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,002 <0,001 <0,004

PCB 138 mg/kg ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,002 <0,001 <0,004

PCB 153 mg/kg ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,002 <0,001 <0,004

PCB 180 mg/kg ds <0,001 <0,001 <0,001 <0,002 <0,001 <0,004

PCB (som 7) mg/kg ds <0,0057 <0,014 <0,025
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< : kleiner dan de detectielimiet
8,88 : <= Achtergrondwaarde
8,88 : Wonen
8,88 : Industrie
8,88 : Niet toepasbaar > Industrie
8,88 : Niet toepasbaar > Interventiewaarde
6 : Heeft geen normwaarde
# : verhoogde rapportagegrens
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -
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Bijlage 4 Analyseresultaten grondwatermonsters  
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Tabel 1: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster PB07-1-1 PB19-1-1

Datum 24-1-2017 24-1-2017

Filterdiepte (m -mv) 0,00 - 2,50 0,00 - 2,50

Datum van toetsing 25-1-2017 25-1-2017

Monsterconclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

METALEN

Barium [Ba] µg/l 200 200 0,26 65 65 0,03

Cadmium [Cd] µg/l <0,2 <0,1 -0,05 <0,2 <0,1 -0,05

Kobalt [Co] µg/l <2 <1 -0,24 3,3 3,3 -0,21

Koper [Cu] µg/l <2 <1 -0,23 2,3 2,3 -0,21

Kwik [Hg] µg/l <0,05 <0,04 -0,04 <0,05 <0,04 -0,04

Lood [Pb] µg/l <2 <1 -0,23 <2 <1 -0,23

Molybdeen [Mo] µg/l <2 <1 -0,01 <2 <1 -0,01

Nikkel [Ni] µg/l <3 <2 -0,22 11 11 -0,07

Zink [Zn] µg/l 12 12 -0,07 16 16 -0,07

AROMATISCHE VERBINDINGEN

Benzeen µg/l <0,2 <0,1 -0 <0,2 <0,1 -0

Tolueen µg/l <0,2 <0,1 -0,01 <0,2 <0,1 -0,01

Ethylbenzeen µg/l <0,2 <0,1 -0,03 <0,2 <0,1 -0,03

Xylenen (som) µg/l <0,21 0 <0,21 0

Naftaleen µg/l <0,02 <0,01 0 <0,02 <0,01 0

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

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

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

1,3-Dichloorpropaan µg/l <0,2 <0,1 <0,2 <0,1

Dichloorpropaan µg/l <0,42 -0 <0,42 -0

Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) µg/l 0,42 0,42

Dichloormethaan µg/l <0,2 <0,1 0 <0,2 <0,1 0

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l <0,2 <0,1 -0,01 <0,2 <0,1 -0,01

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l <0,1 <0,1 0,01 <0,1 <0,1 0,01

Tetrachlooretheen (Per) µg/l <0,1 <0,1 0 <0,1 <0,1 0

Trichlooretheen (Tri) µg/l <0,2 <0,1 -0,05 <0,2 <0,1 -0,05

1,1-Dichloorethaan µg/l <0,2 <0,1 -0,01 <0,2 <0,1 -0,01

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

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

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

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

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

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

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

1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 facto µg/l 0,14 0,14

Vinylchloride µg/l <0,1 <0,1 0,02 <0,1 <0,1 0,02

Tribroommethaan (bromoform) µg/l <0,2 <0,1(14) <0,2 <0,1(14)

CKW (som) µg/l <1,6 <1,6

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

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

Minerale olie C12 - C16 µg/l 18 18(6) <10 7(6)

Minerale olie C16 - C21 µg/l <10 7(6) <10 7(6)

Minerale olie C21 - C30 µg/l <15 11(6) <15 11(6)

Minerale olie C30 - C35 µg/l <10 7(6) <10 7(6)

Minerale olie C35 - C40 µg/l <10 7(6) <10 7(6)

Minerale olie C10 - C40 µg/l <50 <35 -0,03 <50 <35 -0,03
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< : kleiner dan de detectielimiet
8,88 : <= Streefwaarde
8,88 : > Streefwaarde
>T : Groter dan Tussenwaarde
8,88 : > Interventiewaarde
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 2.0.0 -
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Bijlage 5 Analysecertificaten  



T.a.v. G. van der Laan
Tolhuisweg 57
8440 AA  HEERENVEEN

Datum: 23-Jan-2017

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Jan-2017

het perk sneek

414566
2017005224/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



het perk sneek
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414566

Analysecertificaat

23-Jan-2017/11:57

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Jan-2017

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017005224/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 81.4% (m/m) 81.1 71.7Droge stof

S <0.7% (m/m) ds <0.7 5.3Organische stof

Q 99.2% (m/m) ds 99.5 92.6Gloeirest

S 2.1% (m/m) ds <2.0 30.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20 34Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 8.1Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0 13Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 23Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds <10 28Lood (Pb)

S <20mg/kg ds <20 71Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11Minerale olie (C21-C30)

6.0mg/kg ds <5.0 8.7Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

MM1 bo (0-50)

MM2 on (100-155)

MM3 ged sloot (40-90) 9358288

9358287

9358286

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Jan-2017

16-Jan-2017

16-Jan-2017

M: MCERTS erkend



het perk sneek
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414566

Analysecertificaat

23-Jan-2017/11:57

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Jan-2017

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017005224/1Certificaatnummer/Versie

S
2)

0.0025mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S 0.0026mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S 0.0020mg/kg ds <0.0010 0.0014PCB 180

S
1)

0.0099mg/kg ds 0.0049 0.0056PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.091mg/kg ds <0.050 <0.050Fenanthreen

S 0.056mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.18mg/kg ds <0.050 <0.050Fluorantheen

S 0.100mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.11mg/kg ds <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.073mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.75mg/kg ds 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

MM1 bo (0-50)

MM2 on (100-155)

MM3 ged sloot (40-90) 9358288

9358287

9358286

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

16-Jan-2017

16-Jan-2017

16-Jan-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017005224/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM1 bo (0-50) 9358286 01  0  35 05336691671

 9358286 02  0  50 05331121101

 9358286 03  0  50 05331121131

 9358286 05  0  50 05331121021

 9358286 06  0  50 05336692041

 9358286 07  0  50 05331121121

 9358286 18  0  50 05336692101

 9358286 04  25  50 05331121052

MM2 on (100-155) 9358287 05  100  150 05331121093

 9358287 07  100  150 05336691483

 9358287 01  105  155 05331121044

MM3 ged sloot (40-90) 9358288 S1  40  90 05336692112

 9358288 S2  50  80 05336691822

Eurofins Analytico B.V.
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3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Eurofins Analytico B.V.
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. G. van der Laan
Tolhuisweg 57
8440 AA  HEERENVEEN

Datum: 25-Jan-2017

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 24-Jan-2017

het perk sneek

414566
2017008725/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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het perk sneek

1 2 3 4 5
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414566

Analysecertificaat

25-Jan-2017/10:32

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-Jan-2017

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017008725/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 64.4% (m/m) 81.0 79.4 79.8 84.5Droge stof

S 8.6% (m/m) ds 3.5 1.9 2.2 1.7Organische stof

Q 88.6% (m/m) ds 96.3 97.9 97.2 98.2Gloeirest

S 39.4% (m/m) ds 3.4 3.9 7.5 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 30mg/kg ds <20 <20 <20 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 11mg/kg ds <3.0 3.7 3.9 <3.0Kobalt (Co)

S 11mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 29mg/kg ds <4.0 6.0 7.3 <4.0Nikkel (Ni)

S 210mg/kg ds <10 <10 <10 <10Lood (Pb)

S 73mg/kg ds <20 <20 24 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 6.5 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 <11 11Minerale olie (C21-C30)

11mg/kg ds 23 14 13 11Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

1

2

3

4

5

20-2 on klei (50-100)

MM 6 bo 'verh' locatie (0-50)

MM 7 bo depot locatie (0-50)

MM4 bo (0-50)

MM5 bo (0-50) 9368932

9368931

9368930

9368929

9368928
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

24-Jan-2017

24-Jan-2017

24-Jan-2017

24-Jan-2017

24-Jan-2017

M: MCERTS erkend



het perk sneek

1 2 3 4 5

2/2

414566

Analysecertificaat

25-Jan-2017/10:32

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-Jan-2017

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017008725/1Certificaatnummer/Versie

S
2)

<0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0052PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.062 <0.050 <0.050 0.25Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.12 <0.050 <0.050 0.46Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.058 <0.050 <0.050 0.20Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.20Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.096Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.052 <0.050 <0.050 0.17Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.11Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.13Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)

0.35mg/kg ds 0.50 0.35 0.35 1.7PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

20-2 on klei (50-100)

MM 6 bo 'verh' locatie (0-50)

MM 7 bo depot locatie (0-50)

MM4 bo (0-50)

MM5 bo (0-50) 9368932

9368931

9368930

9368929

9368928
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

24-Jan-2017

24-Jan-2017

24-Jan-2017

24-Jan-2017

24-Jan-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017008725/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

20-2 on klei (50-100) 9368928 20  50  100 Y61842402

MM 6 bo 'verh' locatie (0-50) 9368929 20  0  50 Y61842571

 9368929 21  0  50 A95947361

 9368929 23  0  20 A95947541

 9368929 24  0  30 A95947331

 9368929 22  15  50 A95947512

MM 7 bo depot locatie (0-50) 9368930 D01  0  30 Y61842521

 9368930 D02  0  50 Y61842371

 9368930 D03  0  50 Y61842421

 9368930 D05  0  50 Y61842171

MM4 bo (0-50) 9368931 09  0  15 A95947301

 9368931 10  0  50 A95947481

 9368931 11  0  50 A95947411

 9368931 12  0  25 Y61842591

 9368931 14  0  50 Y61832381

 9368931 17  0  50 Y61832411

MM5 bo (0-50) 9368932 15  0  50 Y61842491

 9368932 16  0  50 Y61842451

 9368932 26  0  20 Y61842481

 9368932 13  15  50 A95947502

 9368932 25  15  50 A95947322
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TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017008725/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017008725/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. G. van der Laan
Tolhuisweg 57
8440 AA  HEERENVEEN

Datum: 25-Jan-2017

Antea Group

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 24-Jan-2017

het perk sneek

414566
2017008894/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
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IBAN: NL71BNPA0227924525 
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



het perk sneek

1 2

Haaye Postma 1/2

414566

Analysecertificaat

25-Jan-2017/08:57

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-Jan-2017

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Water (AS3000)

2017008894/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 200µg/L 65Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L 3.3Kobalt (Co)

S <2.0µg/L 2.3Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L 11Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S 12µg/L 16Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

PB07-1-1 (0-250)

PB19-1-1 (0-250) 9369241

9369240
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

24-Jan-2017

24-Jan-2017

M: MCERTS erkend



het perk sneek
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414566

Analysecertificaat

25-Jan-2017/08:57

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
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Analyse Eenheid

A,B,C

24-Jan-2017

Projectcode 3400 - Antea - Project Netwerkbeheerders

Monstermatrix Water (AS3000)

2017008894/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

18µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

PB07-1-1 (0-250)

PB19-1-1 (0-250) 9369241

9369240
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3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

24-Jan-2017

24-Jan-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017008894/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

PB07-1-1 (0-250) 9369240 PB07  0  250 06801650561

 9369240 PB07  0  250 08004610622

PB19-1-1 (0-250) 9369241 PB19  0  250 06801650993

 9369241 PB19  0  250 08004919994
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017008894/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017008894/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage 6 Normwaarden  
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Tabel: Achtergrondwaarden en interventiewaarden grond9 (gehalten in mg/kg .d.s.) 

Stof Achtergrond- 
waarde 

Interventie- 
waarde 

1. Metalen 

Antimoon 4,0* 22 

Arseen 20 76 

Barium - -
8

Cadmium 0,60 13 

Chroom III 55 180 

Chroom VI - 78 

Kobalt 15 190 

Koper 40 190 

Kwik (anorganisch) 0,15 36 

Kwik (organisch) - 4 

Lood 50 530 

Molybdeen 1,5* 190 

Nikkel 35 100 

Zink 140 720 

Beryllium - 30
#

Seleen - 100
#

Tellurium - 600
#

Thallium - 15
#

Tin 6,5 900
#

Vanadium 80 250
#

Zilver - 15
#

2. Overige organische stoffen

Cyanide (vrij)
5 

3,0 20 

Cyanide (complex)
6 

5,5 50 

Thiocyanaat 6,0 20 

3. Aromatische verbindingen

Benzeen 0,20* 1,1 

Ethylbenzeen 0,20* 110 

Tolueen 0,20* 32 

Xylenen (som)1 0,45* 17 

Styreen (vinylbenzeen) 0,25* 86 

Fenol 0,25 14 

Cresolen (som)
1

0,30* 13 

Dodecylbenzeen 0,35* 1000#

Aromatische oplosmiddelen
1, 7

2,5* 200
#

Dihydroxybenzenen (som)
12

- 8
#

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) 

PAK’s (totaal) (som 10)
1

1,5 40 

5. Gechloreerde koolwaterstoffen 

A. (Vluchtige koolwaterstoffen) 

Monochlooretheen (Vinylchloride) 0,10* 0,1
2

Dichloormethaan 0,10 3,9 

1,1-dichloorethaan 0,20* 15 

1,2-dichloorethaan 0,20* 6,4 

1,1-dichlooretheen
2

0,30* 0,3 

1,2-dichlooretheen (som)
1

0,30* 1 

Dichloorpropanen (som)
1

0,80* 2 

Trichloormethaan (chloroform) 0,25* 5,6 

1,1,1-trichloorethaan 0,25* 15 

1,1,2-trichloorethaan 0,3* 10 

Trichlooretheen (Tri) 0,25* 2,5 

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,3* 0,7 

Tetrachlooretheen (Per) 0,15 8,8 

B. Chloorbenzenen

Monochloorbenzeen 0,2* 15 

Dichloorbenzenen (som)
1

2,0* 19 

Trichloorbenzenen (som)
1

0,015* 11 

Tetrachloorbenzenen (som)
1

0,0090* 2,2 

Pentachloorbenzenen 0,0025 6,7 

Hexachloorbenzeen 0,0085 2 

C. Chloorfenolen 

Monochloorfenolen (som)
1

0,045 5,4 

Dichloorfenolen (som)
1

0,20* 22 

Trichloorfenolen (som)
1

0,0030* 22 

Tetrachloorfenolen (som)
1

0,015* 21 

Pentachloorfenol 0,0030* 12 

Stof Achtergrond- 
waarde 

Interventie- 
waarde 

D. Polychloorbifenylen (PCB's) 

PCB’s (som 7)1 0,020 1 

E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen

Monochlooranilinen (som)
1

0,20* 50 

Dioxine (som TEQ)
1

0,000055* 0,00018 

Chloornaftaleen (som)
1

0,070* 23 

Dichlooranilinen - 50#

Trichlooranilinen - 10#

Tetrachlooranilinen - 30
#

Pentachlooranilinen 0,15* 10
#

4-chloormethylfenolen 0,60* 15#

6. Bestrijdingsmiddelen

A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen

Chloordaan (som)
1

0,0020 4 

DDT (som)
1

0,20 1,7 

DDE (som)1 0,10 2,3 

DDD (som)1 0,020 34 

Aldrin - 0,32 

Drins (som)
1

0,015 4 

α-endosulfan 0,00090 4 

α-HCH 0,0010 17 

β-HCH 0,0020 1,6 

γ-HCH (lindaan) 0,0030 1,2 

Heptachloor 0,00070 4 

Heptachloorepoxide (som)1 0,0020 4 

Hexachloorbutadieen 0,003* - 

organochloorhoudende bestrijdingsmiddelen 
(som landbodem) 

0,40 - 

C. Organotinbestrijdingsmiddelen

Organotinverbindingen (som)1, 10 0,15 2,5 

tributyltin (TBT)2, 10 0,065 - 

D. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden

MCPA 0,55* 4 

E. Overige bestrijdingsmiddelen

Atrazine 0,035* 0,71 

Carbaryl 0,15* 0,45 

Carbofuran
13

0,017* 0,017
2

niet chloorhoudende bestrijdingsmiddelen 0,090* - 

Azinfosmethyl 0,0075* 2#

Maneb - 22#

7. Overige stoffen

Asbest
3

0 100 

Cyclohexanon 2,0* 150 

Dimethyl ftalaat11 0,045* 82 

Diethyl ftalaat11 0,045* 53 

Di-isobutyl ftalaat
11

0,045* 17 

Dibutyl ftalaat
11

0,070* 36 

Butyl benzylftalaat11 0,070* 48 

Dihexyl ftalaat11 0,070* 220 

Di(2-ethylhexyl)ftalaat11 0,045* 60 

Minerale olie
4

190 5000 

Pyridine 0,15* 11 

Tetrahydrofuran 0,45 7 

Tetrahydrothiofeen 1,5* 8,8 

Tribroommethaan (bromoform) 0,20* 75 

Acrylonitril 0,1* 0,1
#

Butanol 2,0* 30#

1,2 butylacetaat 2,0* 200#

Ethylacetaat 2,0* 75
#

Diethyleen glycol 8,0 270
#

Ethyleen glycol 5,0 100
#

Formaldehyde 0,1* 0,1#

Isopropanol 0,75 220#

Methanol 3,0 30
#

Methylethylketon 2,0* 35
#

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE) 0,20* 100#
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Toelichting:

* Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data beschikbaar zijn 
om een betrouwbare P95 af te leiden.

# Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, het gehalte betreft een niveau voor ernstige verontreiniging (INEV).
1 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit. 

Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van 
meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. 

2 De interventiewaarde voor grond voor deze stof is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien 
de stof wordt aangetoond moeten de risico's nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen in grond 
moet tevens het grondwater worden onderzocht. 

3 Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest).
4 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld 

benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is 
om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische differentiatie worden bestudeerd. 

5 Bij gehalten die de achtergrondwaarden overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. Wanneer 
uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, moet bij overschrijding van de achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht 
en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht). 

6 Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN-EN-ISO 14403-
1:2012, NEN-EN-ISO 14403-2:2012 en NEN-ISO 17380:2006. Indien geen cyanide-vrij wordt verwacht, mag het gehalte cyanide-complex 
gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten). 

7 De achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 16 componenten, die tot deze 
somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De hoogte van de achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen 
vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de achtergrondwaarde 
van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Voor de componenten, die niet individueel zijn genormeerd, 
geldt per component een maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds, voor de achtergrondwaarde. 

8 De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in 
de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een 
antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg. Deze 
voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarde voor de meeste andere metalen en is voor 
barium inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s. 

9 Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de 
Regeling bodemkwaliteit. 

10 De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds.
11 Het is onzeker of de achtergrondwaarden voor ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van een 

knelpunt. 
12 Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon
13 De maximale waarden bodemfunctieklasse wonen en industrie van deze stoffen zijn gelijk aan de interventiewaarden bodemsanering en zijn 

gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader 
worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht. 
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Tabel: Streefwaarden en interventiewaarden grondwater9 (concentraties in μg/l)
Stof Streefwaarde

7

Ondiep 
(< 10 m -mv.)

Diep 
(> 10 m -mv.)

Interventie-
waarde 

1. Metalen 

Antimoon - 0,15* 20 

Arseen 10 7,2 60 

Barium 50 200 625 

Cadmium 0,4 0,06 6 

Chroom 1 2,5 30 

Kobalt 20 0,7* 100 

Koper 15 1,3* 75 

Kwik 0,05 0,01* 0,3 

Lood 15 1,7* 75 

Molybdeen 5 3,6 300 

Nikkel 15 2,1* 75 

Zink 65 24 800 

Beryllium - 0,05 15
#

Seleen - 0,07 160
#

Tellurium - – 70#

Thallium - 2* 7
#

Tin - 2,2* 50
#

Vanadium - 1,2* 70
#

Zilver - – 40
#

2. Overige organische stoffen

Chloride 100000 - 

Cyanide (vrij) 5 1500 

Cyanide (complex) 10 1500 

Thiocyanaat - 1500 

3. Aromatische verbindingen

Benzeen 0,2 30 

Ethylbenzeen 4 150 

Tolueen 7 1000 

Xylenen (som)
1

0,2 70 

Styreen (vinylbenzeen) 6 300 

Fenol 0,2 2000 

Cresolen (som)
1

0,2 200 

Dodecylbenzeen - 0,02
#

Aromatische oplosmiddelen1 - 150#

Catechol (o-dihydroxybenzeen) 0,2 1250#

Resorcinol (m-dihydroxybenzeen) 0,2 600#

Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen) 0,2 800#

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)5 

Naftaleen 0,01* 70 

Fenantreen 0,003* 5 

Antraceen 0,0007* 5 

Fluorantheen 0,003* 1 

Chryseen 0,003* 0,2 

Benzo(a)antraceen 0,0001* 0,5 

Benzo(a)pyreen 0,0005* 0,05 

Benzo(k)fluorantheen 0,0004* 0,05 

Indeno(1,2,3cd)pyreen 0,0004* 0,05 

Benzo(ghi)peryleen 0,0003* 0,05 

5. Gechloreerde koolwaterstoffen 

A. (Vluchtige koolwaterstoffen) 

Monochlooretheen (Vinylchloride) 0,01* 5 

Dichloormethaan 0,01* 1000 

1,1-dichloorethaan 7 900 

1,2-dichloorethaan 7 400 

1,1-dichlooretheen 0,01* 10 

1,2-dichlooretheen (som)
1

0,01* 20 

Dichloorpropanen (som)
1

0,8* 80 

Trichloormethaan (chloroform) 6 400 

1,1,1-trichloorethaan 0,01* 300 

1,1,2-trichloorethaan 0,01* 130 

Trichlooretheen (Tri) 24 500 

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,01* 10 

Tetrachlooretheen (Per) 0,01* 40 

B. Chloorbenzenen
5

Monochloorbenzeen 7 180 

Dichloorbenzenen (som)1 3 50 

Trichloorbenzenen (som)
1

0,01* 10 

Tetrachloorbenzenen (som)
1

0,01* 2,5 

Pentachloorbenzenen 0,003* 1 

Hexachloorbenzeen 0,00009* 0,5 

Stof Streefwaarde
7
 Interventie-

waarde 

C. Chloorfenolen5 

Monochloorfenolen (som)
1

0,3 100 

Dichloorfenolen (som)
1

0,2 30 

Trichloorfenolen (som)
1

0,03 10 

Tetrachloorfenolen (som)
1

0,01 10 

Pentachloorfenol 0,04 3 

D. Polychloorbifenylen (PCB's) 

PCB’s (som 7)1 0,01* 0,01 

E. Overige gechloreerde koolwaterstoffen

Monochlooranilinen (som)
1

- 30 

Chloornaftaleen (som)1 - 6 

Dichlooranilinen - 100#

Trichlooranilinen - 10#

Tetrachlooranilinen - 10
#

Pentachlooranilinen - 1#

4-chloormethylfenolen - 350#

Dioxine (som TEQ)
1

- 0,000001
#

6. Bestrijdingsmiddelen

A. Organochloor-bestrijdingsmiddelen

Chloordaan (som)
1

0,00002* 0,2 

DDT (som)
1

- - 

DDE (som)
1

- - 

DDD (som)
1

- - 

DDT/DDE/DDD (som)
1

0,000004* 0,01 

Aldrin 0,000009* - 

Dieldrin 0,0001* - 

Endrin 0,00004* - 

Drins (som)
1

- 0,1 

α-endosulfan 0,0002* 5 

α-HCH 0,033 - 

β-HCH 0,008* - 

γ-HCH (lindaan) 0,009* - 

HCH-verbindingen (som)
1

0,05 1 

Heptachloor 0,000005* 0,3 

Heptachloorepoxide (som)
1

0,000005* 3 

C. Organotinbestrijdingsmiddelen

Organotinverbindingen (som)
1

0,00005 - 0,016 0,7 

D. Chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden

MCPA 0,02 50 

E. Overige bestrijdingsmiddelen

Atrazine 0,029 150 

Carbaryl 0,002 60 

Carbofuran 0,009 100 

Azinfosmethyl 0,0001 2#

Maneb 0,00005 0,1#

7. Overige stoffen

Cyclohexanon 0,5 15000 

Dimethyl ftalaat - - 

Diethyl ftalaat - - 

Di-isobutyl ftalaat - - 

Dibutyl ftalaat - - 

Butyl benzylftalaat - - 

Dihexyl ftalaat - - 

Di(2-ethylhexyl)ftalaat - - 

Ftalaten (som)
1

0,5 5 

Minerale olie4 50 600 

Pyridine 0,5 30 

Tetrahydrofuran 0,5 300 

Tetrahydrothiofeen 0,5 5000 

Tribroommethaan (bromoform) - 630 

Acrylonitril 0,08 5
#

Butanol - 5600
#

1,2 butylacetaat - 6300
#

Ethylacetaat - 15000
#

Diethyleen glycol - 13000
#

Ethyleen glycol - 5500
#

Formaldehyde - 50
#

Isopropanol - 31000
#

Methanol - 24000
#

Methylethylketon - 6000
#

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE) - 9400
#
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Toelichting:
# Voor deze stof is geen interventiewaarde vastgesteld, de concentratie betreft een niveau voor ernstige verontreiniging (INEV).
1 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit. 

Voor de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit. Voor het optellen van 
meetwaarden beneden de bepalingsgrens wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. 

4 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van een verontreiniging met mengsels (bijvoorbeeld 
benzine of huisbrandolie) dan dient naast de alkaanconcentratie ook de concentratie aan aromatische en/of polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen bepaald te worden. Met deze somparameter is om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische en chemische 
differentiatie worden bestudeerd. 

5 Voor grondwater zijn de effecten van PAK's, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de individuele interventiewaarde, 
optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde stof B). Dit betekent dat een 
somformule moet worden gebruikt om te beoordelen of van overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er is sprake van 
overschrijding van de interventiewaarde voor de som van een groep stoffen indien Σ(Ci/Ii) >1, waarbij Ci= gemeten concentratie van een stof 
uit de betreffende groep en Ii= interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep. 

7 De streefwaarde grondwater voor een aantal stoffen (gemarkeerd met *) is lager dan of gelijk aan de vereiste rapportagegrens in bijlage G 
onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. Voor het beoordelen van meetwaarden beneden de rapportagegrens, wordt verwezen naar 
bijlage G. 

9 Voor het omgaan met meetwaarden beneden de bepalingsgrens van het laboratorium wordt verwezen naar bijlage G onderdeel IV van de 
Regeling bodemkwaliteit. 
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Bijlage 7 Toelichting normwaarden  
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Bijlage 7 Toelichting normwaarden  

Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarden en hun 
betekenis ingegaan. 

Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met betrekking tot 
het bepalen van de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overall-conclusie op monsterniveau 
afwijken ten opzichte van de conclusie op parameterniveau als gevolg van de toetsregel die in artikel 4.2.2 
van de Regeling Bodemkwaliteit staat. In dit artikel wordt beschreven wat onder het overschrijden van de 
achtergrondwaarden wordt verstaan. 

De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en 
geven de bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze 
achtergrondwaarden zijn vastgesteld op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- 
en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen 
aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft het concentratieniveau in grondwater aan waarboven wèl 
en waaronder géén sprake is van een aantoonbare verontreiniging.  

De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan 
waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate 
kunnen zijn verminderd.  
In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige bodem-verontreiniging, indien de 
gemiddelde concentratie aan één stof de interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of 
voor het grondwater in tenminste 100 m3 bodemvolume. 
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de 
interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak 
worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen 
conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval. 

Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend:  
Index = (GSSD - AW) / (I - AW).  
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde lager is dan de 
achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de 
interventiewaarde. Een index tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) 
onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde 
meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk 
aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmonster en/ of het uitvoeren van een nader onderzoek. Met 
een nader bodemonderzoek kan de ernst en spoedeisendheid van het geval wordt vastgesteld. Een nader 
onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging.  

Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden 
worden overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het 
grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen 
optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van 
verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte 
termijn (binnen maximaal enkele maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 m3 bodemvolume 
kan optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  

Bij de toetsing worden de gemeten gehalten aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehalten 
organisch stof en lutum met BOTOVA-gevalideerde software omgerekend naar zogenaamde 
standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Deze gestandaardiseerde 
meetwaarden worden vergeleken met de vaste normwaarden, zoals opgenomen in de voorgaande bijlage.  
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Barium 
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is 
ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van 
nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 
natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis 
van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. (voor standaardbodem). Analyses op 
barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, 
tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is. 
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Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën 
en betrouwbaarheid/garanties 

Betrouwbaarheid/garanties 
Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al 
dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de toepasselijke en van kracht zijnde 
regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten 
aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek. 

Het vorenstaande betekent dat Antea Group op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien 
van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group uitgevoerde 
bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw 
aanspreekpunt binnen Antea Group. 

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet 
altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Antea Group wel 
afhankelijk van deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van 
de verzamelde historische informatie. 

Certificatie/accreditatie 
Antea Group is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging 
Bodemonderzoek (VKB).  

Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-proces-certificaat 
voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Antea Group is volgens dit SIKB-procescertificaat 
gecertificeerd en erkend. Eventuele afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn zijn in voorliggend rapport 
vermeld. In het colofon staan de namen en parafen van de veldmedewerkers die de kritische functies 
binnen het veldwerk hebben uitgevoerd.  

De naleving van de kwaliteitseisen en -procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en 
externe auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. 

De onderzochte locatie is niet in eigendom van Antea Group of gerelateerde zusterbedrijven. 

De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Antea Group verrichten door 
een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent 
de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge 
betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema(AS)3000 zijn 
uitgevoerd. De analyseresultaten worden getoetst met BOTOVA-gevalideerde software. 

Toepassing grond en asbest 
Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het 
gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt 
afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet. 
Afhankelijk van de omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of het 
bevoegd gezag ter plaatse van de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid 
van een bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform 
de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht.  
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Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen onderdeel 
uitmaakt van onderzoek dat door Antea Group volgens de NEN 5740 is uitgevoerd. Als tijdens het veldwerk 
in de bodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in de profielbeschrijvingen en de 
conclusies naar voren. Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem dient volgens de 
NEN 5707 ‘Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in de bodem’ (NNI, april 2003) te zijn 
uitgevoerd.  
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Contactgegevens 
Tolhuisweg 57 
8443 DV  HEERENVEEN 
Postbus 24 
8440 AA  HEERENVEEN 
T. (0513) 63 42 65 
E. gerben.vanderlaan@anteagroup.com 

www.anteagroup.nl 

Copyright © 20157
Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar worden 
gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
elektronisch of op welke wijze dan ook, 
zonder schriftelijke toestemming van de 
auteurs. 

Over Antea Group 

Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 
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1 INLEIDING 

1.1 ALGEMEEN 

In opdracht van Frisoplan, is door Enviso Ingenieursbureau een aanvullend (asbest) bodemonderzoek 

conform de NEN 5740 en de NEN 5707 uitgevoerd ter plaatse van een braakliggend terrein aan Het 

Perk te Sneek. 

 

Op de locatie heeft in het verleden een school gestaan en een garagebedrijf. Beide locaties zijn gesloopt 

en de opdrachtgever is voornemens de locatie te ontwikkelen voor woningbouw. 

 

De regionale ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven in bijlage 1. 

 

1.2 AANLEIDING EN DOEL 

De aanleiding voor het uitvoeren van het aanvullend (asbest)bodemonderzoek is de voorgenomen 

ontwikkeling tot woningbouw van de locatie. 

 

Het doel van het aanvullend (asbest)bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische 

kwaliteit van zowel de grond als het grondwater op de locatie en tevens het bepalen of er 

asbesthoudende materialen in de grond aanwezig zijn. 
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2 VOORONDERZOEK 

2.1 ALGEMEEN 

Voor aanvang van de veldwerkzaamheden is een vooronderzoek conform de NEN 5725 uitgevoerd. 

Aangezien het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen woningbouw op de 

locatie, is een standaard vooronderzoek uitgevoerd. Als afbakening van het geografische 

besluitvormingsgebied heeft het vooronderzoek zich gericht op de kadastrale percelen van de locatie 

en de aangrenzende percelen tot 25 meter. De resultaten van het vooronderzoek worden navolgend 

beschreven. 

 

2.2 BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE 

De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in tabel 2.2.1. Voor de 

kadastrale kaart wordt verwezen naar bijlage 1. 

 
Tabel 2.2.1: Geografische gegevens 

Gemeente Sûdwest-Fryslân 

Adres Het Perk te Sneek 

Kadastraal Gemeente: Sneek Sectie: C Nummers: 4022, 5655, 5656, 5657, 

5659, 5658, 5662, 5664, 5663, 5665, 

6237 (deels) 

Coördinaten  X: 172.388 Y: 559.720 

Oppervlakte locatie aanvullend 

(asbest)bodemonderzoek 

22.531 m² 

Oppervlakte deellocaties (asbest) 

bodemonderzoek 

Deellocatie A (voormalige school)  11.600 m² 

Deellocatie B (onverdacht perceel)  4.920 m2 

Deellocatie C (voormalig garagebedrijf) 6.011 m2 

 

De onderzoekslocatie is ten noorden van de rijksweg N7 gelegen en ten zuiden van de doorgaande weg 

Het Perk te Sneek. Momenteel is de locatie braakliggend. Het terrein is grotendeels onverhard en een 

klein deel is verhard met asfalt en klinkers.  

 

Een overzichtstekening van de onderzoekslocatie is opgenomen in bijlage 3. 

 

2.3 BODEMOPBOUW 

De regionale bodemopbouw is ontleend aan het DINOLoket (Data en informatie van de Nederlandse 

ondergrond) van TNO. De regionale bodemopbouw van de locatie is weergegeven in tabel 2.3.1. 

 
Tabel 2.3.1: Regionale bodemopbouw 

Bodemtraject t.o.v. maaiveld (cm-mv) Bodemopbouw 

0 - 200 Antropogeen (door de mens teweeggebracht) 

200 - 250 Zand, matig fijn 

250 - 300 Veen 

300 - 350 Klei 

350 - 400 Veen 

400 - 500 Zand, matig fijn 

500 - 550 Kleiig zand, zandige klei of leem 

550 - 600 Zand, fijn 

 

Het maaiveld ter plaatse van de locatie bevindt zich tussen een hoogte van circa 0,2 m+NAP tot 0,3 m-

NAP. De stromingsrichting van het freatische grondwater is niet eenduidig te bepalen. Deze kan 

beïnvloed worden door lokale factoren zoals waterlopen, drainagesystemen, (lekke) rioleringen en 

dergelijke. De locatie bevindt zich niet binnen een grondwaterbeschermingsgebied. 
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2.4 HISTORISCH ONDERZOEK 

Voor het bepalen van de aanwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele 

bodemverontreiniging ter plaatse van de onderzoekslocatie is een historisch onderzoek verricht. Ten 

behoeve van het historisch vooronderzoek is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 

 

• Bodeminformatiesysteem (Nazca-i); 

• Gemeente Súdwest Fryslân; 

• Bodemkwaliteitskaart gemeente; 

• Topografie; 

• Opdrachtgever/locatie-inspectie. 

 

Bodeminformatiesysteem (Nazca-i) en gemeente Súdwest Fryslân 

Uit de verkregen gegevens is gebleken dat de onderzoeklocatie in de wijk Tinga gelegen is, welke eind 

jaren ’60 begin jaren ’70 van de vorige eeuw is aangelegd. Op het westelijke deel van de 

onderzoekslocatie is de Christelijke Middelbare Technische School (1970-2009) aanwezig geweest, het 

gebouw is in 2009 gesloopt. Op het oostelijke deel van de locatie is garagebedrijf Wander aanwezig 

geweest vanaf begin jaren ’80 van de vorige eeuw en gesloopt in 2014/2015. Het middendeel van de 

locatie is nooit bebouwd geweest, er was alleen een deel in gebruik als parkeerterrein voor de school.   

 

In het verleden hebben ter plaatse van de voormalige school en garagebedrijf Wander diverse 

bodemonderzoeken plaatsgevonden en bij het garagebedrijf heeft ook een sanering plaatsgevonden ter 

plaatse van het voormalige tankstation. Navolgend worden per locatie de kenmerken van de relevante 

rapporten en conclusies weergegeven: 

 

Voormalige school  

Ter plaatse van het westelijke deel van de locatie is in 2017 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 

met de volgende kenmerken: 

 

• Verkennend bodemonderzoek Het Perk te Sneek, AnteaGroup, kenmerk 414566, d.d. januari 2017. 

 

Uit het bovenstaande rapport is gebleken dat ter plaatse van de voormalige school plaatselijk zintuiglijk 

sporen puin zijn waargenomen. Verder zijn er zintuiglijk geen bijzonderheden waargenomen. Er zijn geen 

asbestverdachte materialen op het maaiveld of in het opgeboorde materiaal aangetroffen (indicatieve 

waarneming). In een drietal grond(meng)monsters zijn licht verhoogde gehalten aangetroffen aan PCB, 

PAK en/of lood. Verder zijn er in de grondmonsters geen overschrijdingen aan de onderzochte 

parameters aangetoond. In het grondwater is barium in licht verhoogde waarden gemeten. Dit heeft 

naar verwachting een natuurlijke oorsprong. Verder zijn er geen verhoogde waarden gemeten. 

 

Voormalige Garagebedrijf Wander 

Ter plaatse van Garagebedrijf Wander zijn in het verleden bodemonderzoeken uitgevoerd en is het 

voormalige tankstation gesaneerd. De kenmerken van de rapporten zijn: 

• Indicatief bodemonderzoek garage Wander BV Sneek, Heidemij, kenmerk 631/2173/2.3804, d.d. 24 

juli 1989; 

• Saneringsevaluatie garage Wander BV Sneek, kenmerk 31738, d.d. 17-05-1991; 

• Nulsituatie onderzoek garage Wander BV Sneek, EcoReest, kenmerk 990627, d.d. 01-09-1999; 

• Onderzoek pompeiland garage Wander Sneek, EcoReest, kenmerk 991224, d.d. 04-02-2000; 

• Verkennend en nader bodemonderzoek en saneringsplan, PJ Milieu BV, kenmerk 1009701A, d.d. 6 

april 2010; 

• Evaluatierapport bodemsanering Westhemstraat te Sneek, Jansma, kenmerk 1000-50/021, d.d. 28 

mei 2010. 
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Uit de rapporten is gebleken dat er voornamelijk onderzoek is verricht ter plaatse van het voormalige 

tankstation en hier hebben ook twee grondsaneringen plaatsgevonden (1991 en 2010). Uit het laatste 

rapport is gebleken dat in totaal 100,84 ton aan verontreinigde grond is afgevoerd. Uit de 

controlemonsters is gebleken dat in putwand 2 nog een lichte restverontreiniging aan minerale olie is 

achtergebleven.  

 

Volgens het bodeminformatiesysteem is ter plaatse van het voormalige garagebedrijf ook een 

mogelijke slootdemping aanwezig op het perceel. 

 

Een uitdraai van alle beschikbare gegevens uit het bodeminformatiesysteem Nazca-i is opgenomen in 

bijlage 2. 

 

Bodemkwaliteitskaart en PFAS 

Volgens de gemeentelijke bodemfunctiekaart valt de onderzoekslocatie in bodemfunctie ‘Wonen’. Op 

de bodemkwaliteitskaart valt de onderzoekslocatie in de klasse ‘Wonen’.  

 

Namens de Friese gemeenten is in opdracht van de FUMO onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen 

van PFAS en is een bodemkwaliteitskaart voor PFAS opgesteld (Antea Group, kenmerk rapport: 

0457469, d.d. 23 januari 2020). Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde gehalten PFAS in Friesland 

lager of gelijk zijn aan de door het Rijk vastgestelde tijdelijke achtergrondwaarden. Het college van de 

gemeente Súdwest Fryslân heeft de bodemkwaliteitskaart PFAS vastgesteld op 7 april 2020 en 

daarmee is grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart, onder de bekende voorwaarden, weer 

mogelijk.  

 

Aangezien er geen aanwijzingen zijn die duiden op activiteiten die verontreinigingen met PFAS hebben 

kunnen veroorzaken, zoals voormalige brand- of stortlocaties, textielverwerkende industrie, 

fluorpolymeerfabricage of metaalindustrie, is er geen aanleiding om PFAS te verwachten in de bodem. 

 

Topografie 

De topografische kaarten zijn via de website van Topotijdreis (www.topotijdreis.nl) geraadpleegd en 

deze zijn navolgend weergegeven. 
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Uit de kaartgegevens van Topotijdreis is gebleken dat de locatie tot circa eind jaren ’60 van de vorige 

eeuw altijd een agrarische bestemming heeft gehad. Daarna kreeg de locatie een woonbestemming 

en is de eerste bebouwing te zien. Sinds 2015 is er volgens de kaartgegevens geen bebouwing meer 

aanwezig op de onderzoekslocatie. 

 

Locatie-inspectie 

Voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden is een locatie-inspectie verricht. Hieruit 

bleek dat een gedeelte van het middenterrein is verhard met asfalt (ca. 1.500 m²) en drie delen met 

klinkers (ca. 1.000 m²). Het merendeel van de locatie is onverhard en braakliggend. Tijdens de inspectie 

zijn geen aanvullende gegevens verkregen welke eventueel duiden op de aanwezigheid van 

bodembedreigende activiteiten. Zintuiglijk zijn er geen asbestverdachte materialen aangetroffen op 

de locatie. 

 

2.5 CONCLUSIE VOORONDERZOEK 

Op basis van het vooronderzoek kan geconcludeerd worden dat er op de locatie van de voormalige 

school (westelijk terreindeel) reeds een bodemonderzoek is uitgevoerd, waardoor daar alleen nog 

onderzoek naar asbest in de grond uitgevoerd moet worden. Het middenterrein is onverdacht op het 

voorkomen van verontreinigingen en ter plaatse van het oostelijke terreindeel is een garagebedrijf 

aanwezig geweest en dit deel is verdacht op het voorkomen van verontreinigingen. Ter plaatse van het 

garagebedrijf is een slootdemping aanwezig en deze dient separaat onderzocht te worden. 
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3 ONDERZOEKSPROGRAMMA 

3.1 KWALITEITSBORGING EN ONAFHANKELIJKHEID 

Voor het bewijsbaar en zichtbaar maken van de kwaliteit (kwaliteitsborging) beschikt Enviso 

Ingenieursbureau over een kwaliteitssysteem dat is opgezet conform NEN-EN-ISO 9001.  

 

In het kader van Kwalibo zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd onder een procescertificaat, hetgeen 

is omschreven in de vigerende versie van de Beoordelingsrichtlijn SIKB 2000, protocollen 2001, 2002 

en 2018.  

 

Met betrekking tot de functiescheiding kan worden gesteld, dat er geen organisatorische relatie 

bestaat tussen Enviso Ingenieursbureau en de opdrachtgever of eigenaar van de onderzoekslocatie. 

 

3.2 ONDERZOEKSOPZET  

 

Verkennend bodemonderzoek 

Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek is een programma voor veld- en 

laboratoriumonderzoek opgesteld, waarbij de onderzoekslocatie ten behoeve van één deellocatie C 

op basis van de historie als ‘verdacht’ kan worden beschouwd. Voor het overige terrein (deellocatie B) 

wordt de onderzoekslocatie als ‘onverdacht’ beschouwd. Deellocatie A wordt enkel onderzocht 

volgens de NEN 5707 (asbest). Ten behoeve van het bodemonderzoek is de locatie opgedeeld in drie 

deellocaties, namelijk: 

A. Voormalige school (enkel asbest volgens de NEN 5707); 

B. Onverdacht perceel (NEN 5740 en NEN5707); 

C. Voormalig garagebedrijf (NEN 5740 en NEN5707). 

 

Chemisch bodemonderzoek (NEN 5740) 

Op basis van de NEN 5740 zijn het aantal boringen en analyses bepaald. De onderzoeksstrategie is 

weergegeven in tabel 3.2.1. 

 
Tabel 3.2.1: Strategie bodemonderzoek 

Deellocatie Opp. 

Locatie 
Strategie Boringen Analyseparameters1 

Grond Grondwater 

B. Onverdacht 

perceel 

4.920 m² ONV-NL 

(NEN5740) 

11x boring tot 0,5 m-mv 

3x boring tot grondwater 

1x boring met peilbuis 

3x NEN-g, + L+H 

 

1x NEN-gw 

C. Voormalig 

garagebedrijf 

 

 

Slootdemping 

6.011 m² VED-HE 

(NEN5740) 

 

 

Indicatief 

15x boring tot 0,5 m-mv 

3x boring tot grondwater 

2x boring met peilbuis 

 

3x boring tot 2m-mv 

3x NEN-g, + L+H 

1x MO, BTEXN 

 

 

1x NEN-g, + L+H 

2x NEN-gw 

1 Verklaring analyseparameters: 

 NEN-g = pakket NEN 5740 grond: droge stof, metalen (9), PAK (10), PCB (7) en minerale olie 

 NEN-gw = pakket NEN 5740 grondwater: metalen (9), vluchtige aromaten (5), VOCl (18) en minerale olie 

 L+H  = lutum en humus (organische stof) 

 

Bij alle boringen vindt een zintuiglijke beoordeling van het opgeboorde materiaal plaats. Hierbij wordt 

eveneens aandacht besteed aan de eventuele aanwezigheid van asbest. Voor aanvang van de 

grondwaterbemonstering worden de stijghoogte, het elektrisch geleidingsvermogen (EC), de 

zuurgraad (pH), de temperatuur (T) en de troebelheid (NTU) van het grondwater bepaald. 

 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen kunnen, afwijkend ten opzichte van tabel 3.2.1, aanvullende 

boringen worden uitgevoerd en aanvullende analyses worden ingezet.  
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Asbestbodemonderzoek 

Ten behoeve van het verkennend asbestbodemonderzoek is een programma voor veld- en 

laboratoriumonderzoek opgesteld, waarbij de onderzoekslocatie op basis van de historie als 

‘onverdacht’ kan worden beschouwd. Voor deellocatie C (voormalig garagebedrijf) wordt de locatie 

als ‘verdacht’ beschouwd. 

 

Het programma voor veld- en laboratoriumonderzoek is opgesteld op basis van de NEN 5707 strategie 

‘grootschalige onverdachte locaties’ (ONV-GR) voor deellocatie A, strategie ‘kleinschalige onverdachte 

locaties niet lijnvormig (ONV-NL) voor deellocatie B en de strategie ‘verdacht heterogeen verdeeld’ (VED-

HE) voor deellocatie C. De onderzoeksstrategie is weergegeven in tabel 3.2.2. Het 

asbestbodemonderzoek wordt in combinatie met het verkennend onderzoek uitgevoerd. 

 
Tabel 3.2.2: Strategie asbestbodemonderzoek  

Oppervlakte 

(m2) 

Strategie Gaten tot 0,5 m-mv 

(bovengrond) 

Boringen tot ongeroerde 

ondergrond 

Aantal te analyseren 

(meng)monsters 

Deellocatie A 

Ca. 11.600 m2 

ONV-GR 14 6 2x asbest in grond 

Deellocatie B 

Ca. 4.920 m2 

ONV-NL 14 4 2x asbest in grond 

Deellocatie C 

Ca. 6.011 m2 

VED-HE 18 4 2x asbest in grond 

 

Voorafgaand aan het onderzoek wordt het maaiveld visueel geïnspecteerd. Bij alle proefgaten en 

boringen vindt een zintuiglijke beoordeling van het opgegraven of opgeboorde materiaal plaats.  

 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen kunnen, afwijkend ten opzichte van tabel 3.2.2, aanvullende 

proefgaten en boringen worden uitgevoerd of indien er geen bijmenging aan ongedefinieerd puin 

aanwezig is kunnen minder analyses worden uitgevoerd. 
 

 



Aanvullend (asbest)bodemonderzoek Het Perk te Sneek 

 

Projectnummer: EN05644 10 

Kenmerk: 200806 

4 VELDWERKZAAMHEDEN 

4.1 GROND 

De veldwerkzaamheden voor het verkennend (asbest)bodemonderzoek zijn uitgevoerd op 7 en 8 

september 2020 door de heren W.K. Schuit en P. Stornebrink (in opleiding). Ten behoeve van het 

nemen van de grondwatermonsters zijn boringen B09, C01 en C02 gebruikt voor het plaatsen van 

peilbuizen. Boringen C21 t/m C23 zijn geplaatst ter plaatse van de mogelijke slootdemping. Voor de 

situering van de boringen en peilbuizen wordt verwezen naar tekening 05644-01 die is opgenomen in 

bijlage 3. 

 

Bij alle boringen heeft een zintuiglijke beoordeling van het opgeboorde materiaal plaatsgevonden. De 

lokale bodemopbouw is in tabel 4.1.1 weergegeven. Hierbij is uitgegaan van meetpunt B09. In bijlage 

4 zijn de bodemprofielen weergegeven. 

 
Tabel 4.1.1: Lokale bodemopbouw 

Traject (cm-mv) Grondsoort Kleur 

0 - 60 Zand, matig grof, matig siltig, zwak humeus Neutraal bruin 

60 - 140 Zand, matig grof, matig siltig Neutraal grijs / bruin 

140 - 200 Klei, zwak siltig, matig humeus Donker bruin / grijs 

200 - 250 Klei, matig siltig Neutraal grijs 

 

Tijdens het veldwerk zijn geen waarnemingen gedaan welke duiden op eventuele 

bodemverontreiniging. Alleen bij boring C02 (voormalig tankstation) is op een diepte van 220-240 cm-

mv een zeer lichte oliereactie waargenomen. Bij enkele boringen is lichte bijmenging aan 

ongedefinieerd puin aangetroffen. Er zijn zowel in de grond als op het maaiveld visueel geen 

asbestverdachte materialen aangetroffen. 

 

Asfalt 

Op een gedeelte van deellocatie B is een asfaltverharding aangetroffen. In overleg met de 

opdrachtgever is besloten om een drietal kernboringen te verrichten en een analyse uit te voeren om 

te bepalen of het asfalt teerhoudend is. 

 

4.2 ASBEST IN GROND 

De veldwerkzaamheden zijn eveneens, gecombineerd met het NEN 5740 onderzoek, uitgevoerd op 7 

en 8 september 2020 door de heren W.K. Schuit en P. Stornebrink (in opleiding). Voorafgaand aan het 

graven van de proefgaten en het verrichten van de boringen is het maaiveld visueel geïnspecteerd op 

eventuele aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Uit de visuele inspectie is gebleken dat op 

het maaiveld zintuiglijk geen asbestverdachte materialen zijn aangetroffen. 

 

Na de visuele inspectie is gestart met het (handmatig) graven van proefgaten (circa 30x30x50 cm) en 

het verrichten van grondboringen. De opgegraven en opgeboorde grond is uitgeharkt, gezeefd en 

zorgvuldig geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. Op basis de zintuiglijke 

waarnemingen kan worden gesteld dat tijdens het graven van de proefgaten en het uitvoeren van de 

boringen geen asbestverdachte materialen zijn aangetroffen in de grond.  

 

Daarnaast is vastgesteld dat ter plaatse van deellocatie A maar in 5 gaten (A04, A09, A12, A13 en A14) 

lichte bijmenging van puin is aangetroffen, bij deellocatie B in 4 gaten (B04, B05, B07 en B08) en bij 

deellocatie C in 7 gaten (C06, C09, C11, C12, C17, C18 en C19) en hierdoor is afwijkend van de 

onderzoeksopzet maar één mengmonster per deellocatie ingezet van de gaten waarin lichte 

bijmenging aanwezig is aan ongedefinieerd puin. 
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De situering van de proefgaten en de boringen is weergegeven op tekening 05644-01 die is opgenomen 

in bijlage 3. De bodemprofielen met foto’s zijn opgenomen in bijlage 4. 

 

4.3 GRONDWATER 

Het grondwater is voor het verkennend (asbest)bodemonderzoek op 15 september 2020 bemonsterd 

door de heer W.K. Schuit. Voor aanvang van de monsterneming van het grondwater zijn diverse 

metingen uitgevoerd. De resultaten van de metingen zijn weergegeven in tabel 4.3.1. 

 
Tabel 4.3.1: Meetgegevens grondwater 

Peilbuis Filterstelling (cm-mv) Stijghoogte (cm-mv) EC (µS/cm) pH  T (°C) NTU (0-10) 

Deellocatie B: 

B09 150 – 250 50 2820 7 18,1 27 

Deellocatie C: 

C01 150 – 250 61 2390 7,6 18,7 17,7 

C02 150 – 250 86 980 7,7 18,2 97 

 

Voor alle drie de grondwatermonsters is de troebelheid (NTU > 10) verhoogd. Dit is te relateren aan de 

siltige zandlagen die ter hoogte van de filterstellingen aanwezig zijn. Het verhoogde troebelheidsgehalte 

is echter niet van invloed geweest op de analyseresultaten. De resultaten van de metingen hebben geen 

aanleiding gegeven tot het bijstellen van het onderzoeksprogramma. 
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5 LABORATORIUMONDERZOEK 

5.1 CHEMISCHE ANALYSES 

Het aantal analyses en de te analyseren parameters zijn conform de onderzoeksopzet ingezet. Wel is 

aanvullend een asfalt monster geanalyseerd op de parameter PAK. De analyses zijn uitgevoerd door 

Eurofins Analytico B.V. te Barneveld dat geaccrediteerd is volgens het accreditatieschema ‘AS 3000’ 

onder nummer L010. 

 

De analyserapporten van de grond(meng)monsters, grondwatermonsters en het asfaltmonster zijn 

opgenomen in bijlage 5, 8 en 9. Om de resultaten te kunnen interpreteren worden deze vergeleken 

met de toetsingswaarden zoals deze zijn opgenomen in de ‘Circulaire bodemsanering 2013’ en het 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk).  

 

In bijlage 6 zijn de toetsingsresultaten (Wbb) voor de grond en het grondwater opgenomen en in 

bijlage 7 de indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit (grond). Een toelichting op de 

toetsingskaders is opgenomen in bijlage 10. 

 

5.2 GROND CHEMISCH (NEN5740) 

In tabel 5.2.1 is een overzicht van de toetsingsresultaten weergegeven met daarin de eventueel 

vastgestelde verontreinigingen. Tevens is de indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit 

weergegeven. 

 
Tabel 5.2.1: Toetsingsresultaten grond(meng)monsters 

Monstercode met bijbehorende 

meetpunten en -diepten (cm-mv) 

Toetsing Wbb Indicatieve toetsing Bbk 

Licht (>AW) Sterk (>I) 

Deellocatie B: 

MM1, B01: 25-75, B02: 30-70, B04: 0-50, 

B05: 0-50, B07: 0-50, B08: 0-50 

Lood, zink, PAK VROM (10) - Wonen 

MM2, B11: 0-50, B12: 0-50, B13: 0-50, 

B14: 0-50, B15: 0-50, B10: 0-50 

- - Achtergrondwaarde  

(Altijd toepasbaar) 

MM3, B01: 75-125, B02: 70-100,  

B05: 50-100, B05: 100-150 

Molybdeen - Achtergrondwaarde  

(Altijd toepasbaar) 

Deellocatie C: 

MM1, C06: 0-50, C09: 0-50, C11: 0-50, 

C12: 0-50, C17: 0-50, C18: 0-50,  

C19: 0-50 

- - Achtergrondwaarde  

(Altijd toepasbaar) 

MM2, C03: 0-50, C05: 0-50, C07: 0-50, 

C13: 0-50, C20: 0-50 

- - Achtergrondwaarde  

(Altijd toepasbaar) 

MM3, C01: 150-200, C04: 50-100,  

C09: 50-100, C18: 100-150 

Molybdeen, lood - Wonen 

slootdemping 

MM4, C21: 50-100, C22: 50-100,  

C22: 100-150, C23: 50-100, C23: 100-

150M5, C02: 220-240 

- - Achtergrondwaarde  

(Altijd toepasbaar) 

Voormalig tankstation 

M5, C02: 220-240 - - Achtergrondwaarde  

(Altijd toepasbaar) 

 

Uit de toetsingsresultaten blijkt dat in de bovengrond ter plaatse van het noordelijke deel van 

deellocatie B ten hoogste een licht verhoogd gehalte aan lood, zink en PAK VROM (10) is aangetoond. 

In de ondergrond van deellocatie B betreft dit enkel molybdeen. In de ondergrond van deellocatie C is 

analytisch een licht verhoogd gehalte aan molybdeen en lood vastgesteld. In de overige mengmonsters 

van deellocatie B en C zijn geen verhoogd gehalten aan onderzochte parameters vastgesteld.  
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Na indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit blijkt dat enkel het eerste mengmonster van 

de bovengrond ter plaatse van deellocatie B en de ondergrond van deellocatie C indicatief voldoet aan 

klasse ‘Wonen’. De overige mengmonsters voldoen indicatief aan de ‘Achtergrondwaarde (Altijd 

Toepasbaar)’. 

 

Asfalt 

Ten behoeve van bepaling van de teerhoudendheid is van de drie kernboringen ter plaatse van 

deellocatie B een monster samengesteld en geanalyseerd op het voorkomen van PAK (GC-MS-analyse). 

De verharding bestaat uit een asfaltvloer van circa 6 cm dik met daaronder gebroken asfalt met een 

dikte van circa 20 cm. Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 9. In tabel 5.2.2 is het 

analyseresultaat weergegeven. 

 
Tabel 5.2.2: Asfalt en analyseresultaat 

Monster Analyseresultaat (mg/kg ds) Teerhoudend (>75 mg/kgds) 

Asfalt deellocatie B 18 Nee 

 

Uit de resultaten van het asfaltonderzoek is gebleken dat het asfalt niet teerhoudend is. 

 

5.3 ASBEST IN GROND (NEN5707) 

Het (totale) asbestgehalte in de grond wordt bepaald op basis van de resultaten van de visuele 

inspectie van de grond (fractie groter dan 20 mm) afkomstig uit de proefgaten en de analyseresultaten 

van de samengestelde grond(meng)monsters. In tabel 5.3.1 is een overzicht van de analyseresultaten 

weergegeven. De analyserapporten van de analyses op asbest in grond zijn opgenomen in bijlage 8. 

Om de resultaten te kunnen interpreteren worden deze vergeleken met de toetsingswaarden zoals 

deze zijn opgenomen in de ‘Circulaire bodemsanering 2013’. In verband met de visuele waarnemingen 

in het veld zijn er minder analyses ingezet dan in de onderzoeksopzet was vastgesteld, alleen bij de 

gaten waar lichte bijmenging aan ongedefinieerd puin is aangetroffen is per deellocatie één 

mengmonster samengesteld.  

 
Tabel 5.3.1: Analyseresultaat asbestgehalte 

Monstercode met bijbehorende meetpunten  

en -diepten (cm-mv) 

Gewogen gehalte 

<20mm 

Gewogen gehalte 

>20mm 

Totaal gehalte 

asbest (gewogen) 

 mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds 

Deellocatie A 

A04 – A09 – A12 – A13    (0 – 50) 

A14      (0 – 25) 

4 - 4 

Deellocatie B 

B04 – B05 – B07 – B08    (0 – 50) <0,3 - <0,3 

Deellocatie C 

C06 – C09 – C11 – C12-C17 – C18 – C19 (0 – 50) <0,6 - <0,6 

- geen asbest aangetroffen in grond uit de proefgaten 

 

Uit de visuele inspectie en de analyseresultaten is gebleken dat er alleen in het mengmonster van 

deellocatie A een marginaal verhoogd gehalte aan asbest is aangetroffen. Het gehalte overschrijdt de 

norm voor nader onderzoek (50 mg/kg ds) echter niet. Ter plaatse van de deellocaties B en C zijn is 

geen asbesthoudend materiaal in de grond aangetroffen. 
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5.4 GRONDWATER 

In tabel 5.4.1 is een overzicht van de toetsingsresultaten weergegeven met daarin de eventueel 

vastgestelde verontreinigingen. 

 
Tabel 5.4.1: Toetsingsresultaten grondwatermonsters met concentraties in µg/l 

Meetpunt en filterstelling (cm-mv) Datum bemonstering Toetsing Wbb 

Licht  (>S) Sterk (>I) 

Deellocatie B: 

B09 : 150 – 250 15 september 2020 Barium, Kobalt, 

Molybdeen, Nikkel 

- 

Deellocatie C: 

C01: 150 – 250 15 september 2020 Barium - 

C02: 150 – 250 15 september 2020 Barium - 

 

Uit de toetsingsresultaten blijkt dat in het grondwater ter plaatse van deellocatie B een verhoogde 

concentratie aan barium, kobalt, molybdeen en nikkel is aangetoond ten opzichte van de 

streefwaarde. Ter plaatse van deellocatie C betreft dit enkel de parameter barium. Van barium is het 

bekend dat dit in lichte mate van nature kan voorkomen in het grondwater. De overige concentraties 

zijn echter van dien aard dat deze geen verdere aandacht behoeven. 
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6 SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

6.1 SAMENVATTING 

In opdracht van Frisoplan, is door Enviso Ingenieursbureau een aanvullend (asbest) bodemonderzoek 

conform de NEN 5740 en de NEN 5707 uitgevoerd ter plaatse van een braakliggend terrein aan Het 

Perk te Sneek. Op de locatie heeft in het verleden een school gestaan en een garagebedrijf. Beide locaties 

zijn gesloopt en de opdrachtgever is voornemens de locatie te ontwikkelen voor woningbouw. 

 

De aanleiding voor het uitvoeren van het aanvullend (asbest)bodemonderzoek is de voorgenomen 

ontwikkeling tot woningbouw op de locatie. Het doel van het aanvullend (asbest)bodemonderzoek is 

het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van zowel de grond als het grondwater op de locatie 

en tevens het bepalen of er asbesthoudende materialen in de grond aanwezig zijn. 

 

Vooronderzoek 

Op basis van het vooronderzoek kan geconcludeerd worden dat er op de locatie van de voormalige 

school (westelijk terreindeel) reeds een bodemonderzoek is uitgevoerd, waardoor daar alleen nog 

onderzoek naar asbest in de grond uitgevoerd moet worden. Het middenterrein is onverdacht op het 

voorkomen van verontreinigingen en ter plaatse van het oostelijke terreindeel is een garagebedrijf 

aanwezig geweest en dit deel is verdacht op het voorkomen van verontreinigingen. Ter plaatse van het 

garagebedrijf is een slootdemping aanwezig en deze dient separaat onderzocht te worden. 

 

Locatie-inspectie 

Voorafgaand aan de uitvoering van de veldwerkzaamheden is een locatie-inspectie verricht. Hieruit 

bleek dat een gedeelte van het middenterrein is verhard met asfalt (ca. 1.500 m²) en drie delen met 

klinkers (ca. 1.000 m²). Het merendeel van de locatie is onverhard en braakliggend. Tijdens de inspectie 

zijn geen aanvullende gegevens verkregen welke eventueel duiden op de aanwezigheid van 

bodembedreigende activiteiten. Zintuiglijk zijn er geen asbestverdachte materialen aangetroffen op 

de locatie. 

 

Zintuiglijke waarnemingen 

Tijdens het veldwerk zijn geen waarnemingen gedaan welke duiden op eventuele 

bodemverontreiniging, alleen bij boring C02 (voormalig tankstation) is op een diepte van 220-240 cm-

mv een zeer lichte oliereactie waargenomen. Bij enkele boringen is lichte bijmenging aan 

ongedefinieerd puin aangetroffen. Er zijn zowel in de grond als op het maaiveld visueel geen 

asbestverdachte materialen aangetroffen. 

 

Resultaten grond 

Uit de toetsingsresultaten blijkt dat er op het gehele onderzoeksterrein geen tot slechts licht 

verhoogde gehalten aan enkele parameters zijn vastgesteld. In de bovengrond van het noordelijke deel 

van deellocatie B en in de ondergrond van deellocatie C voldoet de grond, indicatief getoetst aan het 

Besluit bodemkwaliteit, aan Bodemkwaliteitsklasse Wonen en de grond op het overig terrein voldoet 

aan Bodemkwaliteitsklasse Achtergrondwaarde.  

 

Resultaten asbest in grond 

Uit de visuele inspectie en de analyseresultaten is gebleken dat er alleen in het mengmonster van 

deellocatie A een marginaal verhoogd gehalte aan asbest is aangetroffen, het gehalte overschrijdt de 

norm voor nader onderzoek (50 mg/kg ds) echter niet. Ter plaatse van de deellocaties B en C zijn is 

geen asbesthoudend materiaal in de grond aangetroffen. 
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Resultaten grondwater 

Uit de toetsingsresultaten blijkt dat in het grondwater ter plaatse van deellocatie B een verhoogde 

concentratie aan barium, kobalt, molybdeen en nikkel is aangetoond ten opzichte van de 

streefwaarde. Ter plaatse van deellocatie C betreft dit enkel de parameter barium. Van barium is het 

bekend dat dit in lichte mate van nature kan voorkomen in het grondwater. De overige concentraties 

zijn echter van dien aard dat deze geen verdere aandacht behoeven. 

 

Asfalt 

Uit de resultaten van het asfaltonderzoek is gebleken dat het asfalt niet teerhoudend is. 

 

6.2 CONCLUSIE 

Uit het uitgevoerde bodemonderzoek is gebleken dat er geen tot slechts licht verhoogde gehalten aan 

enkele parameters zijn vastgesteld in zowel de grond als het grondwater. Vanuit milieuhygiënisch 

oogpunt bestaan er geen belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling van woningbouw op de 

locatie.  

 

Indien grond van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het 

onderliggende bodemonderzoek mogelijk niet. Om definitief vast te stellen of de grond buiten de 

locatie kan worden hergebruikt, kan het bevoegd gezag (gemeente waar de grond zal worden 

toegepast) verzoeken om een partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit. 

 

 

ENVISO INGENIEURSBUREAU 
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Bijlage 1 
 

Regionale ligging en kadastrale kaart 

  



situat ie tekening Open Basis Kaart

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek
projectcode EN0 5 6 4 4

datum 1 5 -0 9 -2 0 2 0
paraaf
schaal 1 :2 5 .0 0 0  op A4

C01

N

500 m

peilbuis

boring < 0.5m

boring < 1m

boring < 1.5m

boring < 2m

boring > = 2m

inspect iegat

sleuf

slib

depot

overigen

w.schuit
Ovaal



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 15 september 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Sneek
C
4022

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: EN05644

w.schuit
Veelhoek

w.schuit
Rechthoek

w.schuit
Getypte tekst
Globale ligging onderzoekslocatie
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Bijlage 2 
 

Bodeminformatiesysteem Nazca-i 

 

  



Bodeminformatie
 Het Perk Sneek

  

Getoonde informatie in rapportage Zorgmaatregel

25-meter contour Slootdempingen

Locatie-ID Locaties

Onderzoek vlak Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks

Verontreinigingscontour Boringen

Saneringscontour
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Toelichting
 
Deze rapportage is automatisch tot stand gekomen. De informatie is afkomstig uit het bodeminformatiesysteem van de
Provincie Fryslân en de Friese gemeenten.
Voor het grondgebied van de gemeente Leeuwarden is alleen informatie opgenomen over waterbodemverontreiniging. Om
volledige informatie te krijgen over de bodemkwaliteit in de gemeente Leeuwarden dient u zich te richten tot deze gemeente.
 
Alle in deze rapportage geraadpleegde informatiebronnen zijn in juli 2009 samengevoegd in één centrale database. Hierbij
is geen inhoudelijke herbeoordeling van de samengevoegde informatie op de locaties uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding
van dit rapport nog stuiten op onduidelijkheden, dan kunt u contact opnemen met de betreffende gemeente waarin deze
locatie ligt. Als het noodzakelijk is om een herbeoordeling uit te voeren van de locatie en eventueel omliggende locaties, dan
zal de betreffende gemeente het dossier met eventuele aanvullende informatie opnieuw beoordelen en u voorzien van een
nieuwe rapportage.
                   

Beoordeling en advies
 
Deze rapportage geeft inzicht of in het kader van de saneringsregeling van de Wet bodembescherming nog acties
ondernomen moeten worden binnen de opgegeven contour. De rapportage geeft antwoorden op de volgende vragen.
Is er bodeminformatie op het opgegeven adres geregistreerd?
Is er bodeminformatie binnen de opgegeven contour bekend?
Zo ja:
Wat is de kans op aanwezigheid van bodemverontreiniging dan wel de ernst van de geconstateerde verontreiniging?
Welke vervolg actie is nodig of wordt geadviseerd?
Indien antwoord op deze vragen ontbreekt kunt u zelf aan de hand van eventueel beschikbare informatie van
bodembedreigende activiteiten en onderzoekssamenvattingen een eigen oordeel vormen. Mocht u behoefte hebben aan
een bevestiging van uw oordeel neem dan contact op met de betreffende gemeente.
 
Nadere informatie over de Wet bodembescherming, de geraadpleegde informatie bronnen en gebruikte termen treft u aan in
de bijlage van dit rapport.
                   

Disclaimer
 
De bodeminformatie is met zorg ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat deze informatie verouderd is, onvolledig is of
onjuistheden bevat. De Provincie Fryslân en de Friese gemeenten achten zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade die
het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie. U helpt de provincie en de
gemeenten door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.
                   

Leeswijzer
 
Met het plaatje op bladzijde 1 kunt u in één oogopslag zien wat voor relevante bodeminformatie aanwezig is:
- groen geeft aan dat er onderzoek is uitgevoerd;
- okergeel geeft aan dat er een verontreiniging zit
- bruin geeft aan dat er een sanering heeft plaatsgevonden
- zwart geeft aan de plekken waarop een zorgmaatregel (ook kadastraal geregistreerd) van toepassing is
- oranje lijnen geven de locatiecontour aan; kleine vierkantjes geven aan dat er gegevens over bedrijfsactiviteit aanwezig
zijn
- blauwe lijnen geven de plek aan van slootdempingen of (tram en spoor)traces
- donkergroene punten geven aan waar boringen zijn gezet
- rode driehoekjes geven aan waar tanks zitten of hebben gezeten.
Het lange nummer verwijst naar een locatie-ID waaronder u nadere informatie kunt vinden in deze rapportage.
In het hoofdstuk Samenvatting bodeminformatie is de informatie over locaties, onderzoeken en tanks opgenomen welke
(grafisch) binnen de opgegeven contour vallen.
Voor de gedetailleerde informatie behorende bij een locatie wordt u verwezen naar het hoofdstuk Aanvullende
bodeminformatie.
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 Locaties (overlap met contour) 

 Uitgevoerde onderzoeken (overlap met contour) 

 Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks 

 Aanvullende bodeminformatie
 

 183445 demping (niet gespecificeerd) Sneek 

LOC. ID Naam Beoordeling Wbb Vervolgactie Wbb

183445 demping (niet gespecificeerd)
Sneek

voldoende onderzocht

137944 SNEE, erfverharding met puin en/of
bouw en sloopafval!a

Uitvoeren historisch onderzoek

118587 SNEE, Westhemstraat 52 niet ernstig, licht tot matig
verontreinigd

voldoende gesaneerd

183402 demping (niet gespecificeerd)
Sneek

voldoende onderzocht

Loc. ID Naam+datum onderzoek Rapportnummer Onderzoeksbureau

118587 Sanerings evaluatie 28-05-2010 100519 Jansma Drachten BV

118587 Saneringsplan 06-04-2010 1009701A PJ Milieu BV

118587 Nader onderzoek: 4-2-2000 991224

118587 Verkennend onderzoek NVN 5740:
4-2-2000

991224

118587 Verkennend onderzoek NVN 5740:
1-9-1999

990627

118587 Sanerings evaluatie: 17-5-1991 31738  In dit rapport zijn
analyses a*

118587 Indicatief onderzoek: 24-7-1989 631/2173/2.3804 ARCADIS

Gegevens niet beschikbaar

Locatiecode NZ054425945

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats SNEEK

Gemeente Súdwest-Fryslân (1900)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op demping (niet gespecificeerd), NSX 1.9
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 Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 d e m p i n g  ( n i e t  g e s p e c i f i c e e r d ) 

 137944 SNEE, erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval!a 

bodemverontreiniging

Beoordeling Wbb

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

voldoende onderzocht

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

UBI-omschrijving NSX Onderzocht Start activiteit Eind activiteit Vervallen

demping (niet gespecificeerd) 1,9 onbekend 1970 Heden onbekend

Bedrijfsnaam

UBI-omschrijving demping (niet gespecificeerd)

UBI-klasse 2

Start activiteit

Einde activiteit

Vermelding uit de bron

Vindplaats Luchtfoto 1970

Dossiernummer 10H_noord

Locatiecode FR009101526

Straat Naamloos

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats SNEEK

Gemeente Súdwest-Fryslân (1900)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval, NSX 200

Beoordeling Wbb

Opgelegde beperkingen Wbb
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 Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 e r f v e r h a r d i n g  m e t  p u i n  e n / o f  b o u w  e n  s l o o p a f v a l 

 118587 SNEE, Westhemstraat 52 

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

Uitvoeren historisch onderzoek

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

UBI-omschrijving NSX Onderzocht Start activiteit Eind activiteit Vervallen

erfverharding met puin en/of
bouw en sloopafval

200 onbekend 1970 Heden onbekend

Bedrijfsnaam

UBI-omschrijving erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval

UBI-klasse 6

Start activiteit 1970

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats Luchtfoto 1970

Dossiernummer 10H_noord

Locatiecode FR009100234

Straat Westhemstraat

Huisnummer 52

Huisletter

Toevoeging

Postcode 8608BG

Plaats SNEEK

Gemeente Súdwest-Fryslân (1900)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

benzine-service-station, NSX 420

Beoordeling Wbb niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

voldoende gesaneerd
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Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

 S a n e r i n g s  e v a l u a t i e  2 8 - 0 5 - 2 0 1 0 

 S a n e r i n g s p l a n  0 6 - 0 4 - 2 0 1 0 

Gegevens niet beschikbaar

Rapportnummer 100519

Datum rapport 28-05-2010

Onderzoeksbureau Jansma Drachten BV

Aanleiding Civieltechnisch

Conclusie Zie opmerkingen

Opmerkingen Tijdens rioleringswerkzaamheden is een vreemde geur waargenomen, wat de
aanleiding was om luchtmetingen te doen. Plaatselijk is een concentratie aan
koolwaterstoffen gemeten van 55 ppm. Ter plaatse van de hoogst gemeten
luchtconcentratie is een grondmonster samengesteld voor onderzoek. De grond bleek
licht verontreinigd te zijn met ethylbenzeen en xylenen en bleek een gehalte boven de
detectiegrens aan naftaleen te bevatten. Op basis van een indicatieve toetsing aan
het besluit bodemkwaliteit bleek dat de grond niet toepasbaar was en dus niet kon
worden hergebruikt.

In totaal is 100.84 ton verontreinigde grond afgevoerd naar Jansma en Mosmans
Grondreiniging te Drachten. Tijdens de ontgraving zijn kabels en diverse
brandstofleidingen aangetroffen. De brandstofleidingen zijn verwijderd en afgevoerd.

Ter plaatse van putwand 2 is een lichte verontreiniging met minerale olie
achtergebleven, deze vormt geen probleem voor de verdere
rioleringswerkzaamheden.

Rapportnummer 1009701A

Datum rapport 06-04-2010

Onderzoeksbureau PJ Milieu BV

Aanleiding Nulsituatie

Conclusie Zie opmerkingen

Opmerkingen Dit betreft een verkennend en nader bodemonderzoek èn saneringsplan in 1.

Verkennend onderzoek:
ZW: geen bijzonderheden
Deellocatie A:
BG: -
OG: -
GW: -
Deellocatie B:
BG: niet onderzocht
OG: minerale olie>AW
GW: niet bemonsterd
Deellocatie C:
BG: niet onderzocht
OG: niet onderzocht
GW: minerale olie>I

Nader onderzoek:
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 K I W A - t a n k c e r t i f i c a a t :  2 0 - 2 - 2 0 0 6 

 V e r k e n n e n d  o n d e r z o e k  N V N  5 7 4 0 :  4 - 2 - 2 0 0 0 

ZW: bij diverse boringen lichte tot sterke olie-indicaties
Deellocatie C:
GR: boringen 103 (1.5-1.9 m-mv) en 107 (0.7-1.0 m-mv) minerale olie>I; boringen
102 (0.2-1.7 m-mv) en 113 (0.8-1.0 m-mv) minerale olie>T
GW: minerale olie>I; benzeen, naftaleen en xylenen>S
Afperkende peilbuizen zijn (nog) niet bemonsterd.
De kern van de verontreiniging is gelegen nabij het reeds verwijderde pompeiland. Er
is sprake van een nieuw geval van bodemverontreiniging en dus een saneringsplicht.

De omvang van de grondverontreiniging wordt geschat op 100 m3, de omvang van
de grondwaterverontreiniging wordt geschat op 150 m3.

Saneringsplan:
De sanering zal plaatsvinden dmv ontgraving. Voor zover technisch mogelijk zal
worden gesaneerd tot de achtergrondwaarden. Naar verwachting zal circa 100 m3
verontreinigde grond worden ontgraven.
Er zal grondwateronttrekking plaatsvinden tbv een droge ontgraving. het opgepompte
water zal via de nog aanwezige olie-waterafscheider worden geloosd op het riool.
Naar verwachting zullen de gehalten in het grondwater na afloop van de
grondsanering zijn afgenomen tot beneden de streefwaarde.

Rapportnummer W06012TA-06

Datum rapport 20-02-2006

Onderzoeksbureau Mokobouw bv

Aanleiding BOOT

Conclusie

Opmerkingen Archief provincie: FR009100234, W06012TA-06, 20-02-2006, K903 D12/E15 T=O

Rapportnummer 991224

Datum rapport 04-02-2000

Onderzoeksbureau

Aanleiding Vermoeden of melding verontreiniging

Conclusie Vervolg
geen vervolg

Analyse
wordt verder niet verteld in rapport.

Opmerkingen Archief gemeente: snee249 Refs: 1.777.212, snee, Wander bv, Garage, 0537-04 459
Refs: 1.777.212, 991224, 04-02-2000, Pompeiland

Zintuigelijk
lichte mate olie.

Prioriteit
-

Opmerking

Opdrachtgever: niet bekend  Onderzoeksbureau:Eco Reest  Lab: ALcontrol
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N a d e r  o n d e r z o e k :  4 - 2 - 2 0 0 0 

 V e r k e n n e n d  o n d e r z o e k  N V N  5 7 4 0 :  1 - 9 - 1 9 9 9 

 

Rapportnummer 991224

Datum rapport 04-02-2000

Onderzoeksbureau

Aanleiding Voorgaand

Conclusie Vervolg
nvt

Analyse
In lichte mate vervuild met olie.

Opmerkingen Archief gemeente: snee249 Refs: 1.777.212, snee, Wander bv, Garage, 0040-01 592
Refs: 1.777, 991224, 04-02-2000, Westhemstraat 52, pompeiland

Zintuigelijk
Zeer lichte oliereactie.

Prioriteit
Humane-, ecologische-, en verspreidingsrisico's zijn niet actueel

Opmerking
De aangetoonde verontreiniging vormt geen milieuhygiënische belemmering in relatie
tot de bestemming.
Opdrachtgever: MoKobouw Tankinstallaties b.v.
Onderzoeksbureau: EcoReest
Lab: Alcontrol Biochem

Rapportnummer 990627

Datum rapport 01-09-1999

Onderzoeksbureau

Aanleiding Nulsituatie

Conclusie Vervolg
Geen vervolg.  Afvalopslag: grond; PAK en minerale olie boven de streefwaarde.

Analyse
Pompeiland, ondergrondse tanks en vulpunten: grondwater; xyleen en benzeen
boven streefwaarde  Werkplaats met wasplaatsen en olie-opslag: ondergron*

Opmerkingen Archief gemeente: snee249 Refs: 1.777.212, snee, Wander bv, Garage, 0537-03 455
Refs: 1.777.212, 990627, 01-09-1999, Westhemstraat 52

Zintuigelijk
geen bijzonderheden.

Prioriteit
-

Opmerking
gesteld kan worden dat de verhoogde risico's voor de volksgezondheid en/of het
milieu tgv de aangetoonde milieuhiygienische bodemkwaliteit niet te verwachten zijn.
Opdrachtgever: Garage Wander BV  Onderzoeksbureau: Eco Reest
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S a n e r i n g s  e v a l u a t i e :  1 7 - 5 - 1 9 9 1 

 I n d i c a t i e f  o n d e r z o e k :  2 4 - 7 - 1 9 8 9 

Rapportnummer 31738  In dit rapport zijn analyses a*

Datum rapport 17-05-1991

Onderzoeksbureau

Aanleiding Voorgaand

Conclusie Vervolg
geen vervolg.  Ontgraven grond afgevoerd naar stortplaats. Ontgraving is aangevuld
met schoon zand. In Maart is de pomp uit de drainageput verwijderd.

Analyse
Rondom reeds verwijderde ondergrondse opslagtanks blijkt dat uit analyse da*

Opmerkingen Archief gemeente: snee249 Refs: 1.777.212, snee, Wander bv, Garage, 0537-02 453
Refs: 1.777.212, 31738  In dit rapport zijn analyses a*, 17-05-1991, Autobedrijf
Wander

Zintuigelijk
Grond:  Verontreinigde grond is ontgraven tot de A-waarde is bereikt. A-waarde
bepaald door organoleptische waarneming. Grondwater: verlaging van de
grondwaterstand noodzakelijk. Tijdens ontgraven is gebleken dat bronbemaling geen
debiet gaf.

Prioriteit
Aanbevolen wordt om de pomp eind 1991 nog eens te plaatsen in de drainageput.
Aanbevolen wordt: het in bedrijf stellen van de infiltratiedrain wanneer nog nalevering
gemeten wordt.

Opmerking
Nadat verontreinigd grond is verwijderd is er in de teen v/d ontgraving een drain
aangebracht. zo wordt er een grondwaterstroming op gang gebracht in de richting van
het tankstation. Naast funderingsbalk is een infiltratiedrain gelegd tbv spoelproces.
Opdrachtgever: autobedrijf Wander  Onderzoeksbureau: Inbodem  Lab: Biochem

Rapportnummer 631/2173/2.3804

Datum rapport 24-07-1989

Onderzoeksbureau ARCADIS

Aanleiding Onbekend

Conclusie Vervolg
Nader Onderzoek.

Analyse
bij pompeiland (b1 en 7) grond verontreinigd met olie en aromaten. bij de vulpunten
(b3) en ontluchtingen grond licht verontreinigd met olie. grondwater sterk
verontreinigd met vluchtige aromaten (omvang is ni*

Opmerkingen Archief gemeente: snee249 Refs: 1.777.212, snee, Wander bv, Garage, 0537-01 449
Refs: 1.777.212, 631/2173/2.3804, 24-07-1989, Wander Garage b.v.
Archief Provincie: bodemsanering Sneek algemeen, 9875, 1984/1995

Zintuigelijk
zintuigelijk niets waargenomen.

Prioriteit
nvt
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 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

 b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

 

Opmerking
1 kleine analyse aanwezig, niet bekend van welke boring (verder ook niet ingevoerd).
Onderzoeksbureau: Heidema  Opdrachtgever:Kuwait Petroleum Nederland  Lab:
Bodem

UBI-omschrijving NSX Onderzocht Start activiteit Eind activiteit Vervallen

benzine-service-station 420 onbekend 2000 Heden onbekend

benzine-service-station 420 onbekend 1996 Heden onbekend

benzine-service-station 420 onbekend 1993 Heden onbekend

benzine-service-station 420 onbekend 1990 Heden onbekend

benzine-service-station 420 onbekend 1990 1996 onbekend

benzine-service-station 420 onbekend 1980 Heden onbekend

benzine-service-station 420 onbekend 1980 1990 onbekend

benzine-service-station 420 onbekend 1979 1990 onbekend

vrachtwagenreparatiebedrijf 289 onbekend 1965 Heden onbekend

autoreparatiebedrijf 111 onbekend 1990 Heden onbekend

Bedrijfsnaam WANDER, GARAGE

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1993

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats MILIEU SNEEK

Dossiernummer

Bedrijfsnaam WANDER, GARAGE

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1996

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats MILIEU SNEEK

Dossiernummer
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b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

 b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

 b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

 v r a c h t w a g e n r e p a r a t i e b e d r i j f 

Bedrijfsnaam WANDER, GARAGE

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1979

Einde activiteit 1990

Vermelding uit de bron

Vindplaats MILIEU SNEEK

Dossiernummer

Bedrijfsnaam WANDER GARAGEBEDRIJVEN

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1980

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats GA SNEEK

Dossiernummer HWV/WESTHEMSTRAAT

Bedrijfsnaam WANDER, H.F./WESTERGO BV

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1990

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats GA SNEEK

Dossiernummer HWV/WESTHEMSTRAAT

Bedrijfsnaam

UBI-omschrijving vrachtwagenreparatiebedrijf

UBI-klasse 6

Start activiteit 1965

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron G

Vindplaats

Dossiernummer
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b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

 a u t o r e p a r a t i e b e d r i j f 

 b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

 b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

Bedrijfsnaam WANDER, GARAGE

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 2000

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats MILIEU SNEEK

Dossiernummer

Bedrijfsnaam WANDER, H.F./WESTERGO BV

UBI-omschrijving autoreparatiebedrijf

UBI-klasse 5

Start activiteit 1990

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats GA SNEEK

Dossiernummer HWV/WESTHEMSTRAAT

Bedrijfsnaam WANDER, GARAGE

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1980

Einde activiteit 1990

Vermelding uit de bron

Vindplaats MILIEU SNEEK

Dossiernummer

Bedrijfsnaam WANDER, GARAGE

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1990

Einde activiteit 1996

Vermelding uit de bron

Vindplaats MILIEU SNEEK

Dossiernummer
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183402 demping (niet gespecificeerd) Sneek 

 Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 d e m p i n g  ( n i e t  g e s p e c i f i c e e r d ) 

 Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks 

Locatiecode NZ054425902

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats SNEEK

Gemeente Súdwest-Fryslân (1900)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

demping (niet gespecificeerd), NSX 1.9

Beoordeling Wbb

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

voldoende onderzocht

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

UBI-omschrijving NSX Onderzocht Start activiteit Eind activiteit Vervallen

demping (niet gespecificeerd) 1,9 onbekend 1970 Heden onbekend

Bedrijfsnaam

UBI-omschrijving demping (niet gespecificeerd)

UBI-klasse 2

Start activiteit

Einde activiteit

Vermelding uit de bron

Vindplaats Luchtfoto 1970

Dossiernummer 10H_noord

Gegevens niet beschikbaar
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Informatie van locaties in een straal van 25 meter
rondom de locatie

 Locaties (overlap met contour) 

 Uitgevoerde onderzoeken (overlap met contour) 

 Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks 

 Aanvullende bodeminformatie
 

 210387 SNEE, N7, Toekomstige Watergang 

 Besluiten bij locatie 

 

LOC. ID Naam Beoordeling Wbb Vervolgactie Wbb

210387 SNEE, N7, Toekomstige Watergang niet ernstig, licht tot matig
verontreinigd

voldoende onderzocht

Loc. ID Naam+datum onderzoek Rapportnummer Onderzoeksbureau

210387 Verkennend onderzoek NEN 5740
02-04-2012

16546-245986.02 Oranjewoud

Gegevens niet beschikbaar

Locatiecode NZ190000442

Straat N7

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats Sneek

Gemeente Súdwest-Fryslân (1900)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

Beoordeling Wbb niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

voldoende onderzocht

Gegevens niet beschikbaar
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Onderzoeken bij locatie 

 V e r k e n n e n d  o n d e r z o e k  N E N  5 7 4 0  0 2 - 0 4 - 2 0 1 2 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks 

Rapportnummer 16546-245986.02

Datum rapport 02-04-2012

Onderzoeksbureau Oranjewoud

Aanleiding bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling

Conclusie ZW plastic, beton, baksteen, hout, puin en glas
BG Minerale Olie > AW
OG Molybdeen > AW
GW PB, ZN, BA, CO >S
geen belemmering voor het gebruik van de locatie en de geplande ontwikkeling

Opmerkingen

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar
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Bijlage:

1.	Wet bodembescherming
 
De Wet bodembescherming (Wbb) schrijft voor, dat een melding moet worden gedaan aan het bevoegde gezag als men
een bodemsanering of andere werkzaamheden in de verontreinigde bodem wil uitvoeren waarbij vermoed wordt dat het een
bodemverontreiniging betreft groter dan 25m3 of een grondwaterverontreiniging groter dan 100m3. Op zo’n melding neemt
het bevoegd gezag een ‘besluit’. Ook als een sanering is uitgevoerd neemt het bevoegd gezag over het evaluatierapport
een ‘besluit’.
 
					

Gemeenten en de Wet bodembescherming
 
In de meeste gevallen worden ter voorbereiding van de uitvoering van infrastructurele werkzaamheden, woningbouw,
milieuvergunningen en grondverplaatsing bodemonderzoeken uitgevoerd. Bij veel van deze onderzoeken is geen
bodemverontreiniging geconstateerd en bij sommige in beperkte mate waarbij het niet noodzakelijk was een melding zoals
bedoeld in de Wet bodembescherming door te geven aan het bevoegde gezag Wbb. Hoewel de gemeenten formeel de
uitgevoerde onderzoeken zullen hebben getoetst aan de Wet bodembescherming is het toetsingsresultaat in veel gevallen
niet vastgelegd in het bodeminformatiesysteem. Wel is bij elk rapport een conclusie of opmerking opgenomen met een
samenvatting van het rapport.
					

Bevoegd gezag Wet bodembescherming.
 
De Provincie Fryslân is bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). De gemeente Leeuwarden is
bevoegd gezag voor haar eigen grondgebied. Met de invoering van de Waterwet in 2009 is het Wetterskip Fryslân bevoegd
gezag voor de waterbodems (Provincie Fryslân is nog bij hoge uitzondering bevoegd gezag voor waterbodems).
De besluiten en beschikkingen die zijn opgenomen in deze rapportage zijn afgegeven door de Provincie Fryslân.
Alleen beschikkingen over grondverontreiniging, voor zover de interventiewaarde zijn overschreden, zijn geregistreerd bij
het Kadaster.
							

Het Kadaster en de Wet bodembescherming
 
Sinds 1995 worden ernstige gevallen van grondverontreinigingen ook geregistreerd bij het Kadaster.
Grondwaterverontreiniging en waterbodemverontreinigingen hoeven niet geregistreerd te worden bij het Kadaster. De
registraties in het kader van de Wet bodembescherming kunt u opvragen bij het Kadaster.
Nota Bene: Als er onderzoeken en saneringen zijn uitgevoerd voor 1995 dan zijn hier geen beschikkingen op afgegeven en
heeft ook geen registratie plaats gevonden bij het Kadaster.
							

Bedrijven en de Wet bodembescherming
 
Bedrijven zijn, in bepaalde gevallen, verplicht om bodemonderzoek te laten uitvoeren voor het verkrijgen van een
omgevingsvergunning (bouw- en/of milieudeel). Nieuw ontstane bodemverontreiniging (als gevolg van calamiteiten) dient
direct gemeld te worden bij het bevoegd gezag. De vervuiler zorgt onverwijld voor in beginsel een volledige verwijdering van
de vervuiling.
							

Burgers en de Wet bodembescherming
 
Als burger kunt u op meerdere manieren te maken krijgen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Veel voorkomende
situaties zijn:
• Aan- of verkoop van een woning.
• Aanvraag omgevingsvergunning.
Zijn er naar aanleiding van de rapportage vragen betreffende de bodem, neem dan contact op met de gemeente.
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2.	Welke gegevensbronnen zijn geraadpleegd voor deze rapportage?
 
De gegevensbronnen zijn:
1. Registraties van beschikkingen en besluiten op (mogelijke) gevallen van bodem-, grondwater- en
waterbodemverontreiniging en uitgevoerde saneringen zoals bedoeld is in het kader van de Wet bodembescherming (vanaf
1995).
2. Vermeldingen van bodemonderzoeken en bekende verontreinigingen en saneringen welke voor 1995 uitgevoerd zijn.
3. Uitgevoerde archiefonderzoeken naar mogelijk belastende (bedrijfs)activiteiten welke bodemverontreiniging hebben
kunnen veroorzaken.
4. Gegevens uit luchtfoto interpretaties waarna in vergelijking met eerder genomen luchtfoto’s sprake is van
slootdempingen, stortplaatsen en erfverhardingen waar mogelijk verontreinigd materiaal in is gebruikt.
5. Uitgevoerde waterbodem en slibonderzoeken en eventueel uitgevoerde baggerwerken en saneringen
6. Informatie uit bodem- en grondwateronderzoeken of partijkeuringen welke de gemeente vereist voor het afgeven van
omgevingsvergunningen, locatieontwikkeling of grondverplaatsing (Besluit bodemkwaliteit)
7. Brandstoftanks welke zijn verwijderd (Activiteitenbesluit) of nog aanwezig kunnen zijn met eventuele indicatie van
aanwezige verontreiniging. (deze info is niet volledig)
					



Bodeminformatie
 Westhemstraat 52 Sneek

  

Getoonde informatie in rapportage Zorgmaatregel

25-meter contour Slootdempingen

Locatie-ID Locaties

Onderzoek vlak Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks

Verontreinigingscontour Boringen

Saneringscontour
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Toelichting
 
Deze rapportage is automatisch tot stand gekomen. De informatie is afkomstig uit het bodeminformatiesysteem van de
Provincie Fryslân en de Friese gemeenten.
Voor het grondgebied van de gemeente Leeuwarden is alleen informatie opgenomen over waterbodemverontreiniging. Om
volledige informatie te krijgen over de bodemkwaliteit in de gemeente Leeuwarden dient u zich te richten tot deze gemeente.
 
Alle in deze rapportage geraadpleegde informatiebronnen zijn in juli 2009 samengevoegd in één centrale database. Hierbij
is geen inhoudelijke herbeoordeling van de samengevoegde informatie op de locaties uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding
van dit rapport nog stuiten op onduidelijkheden, dan kunt u contact opnemen met de betreffende gemeente waarin deze
locatie ligt. Als het noodzakelijk is om een herbeoordeling uit te voeren van de locatie en eventueel omliggende locaties, dan
zal de betreffende gemeente het dossier met eventuele aanvullende informatie opnieuw beoordelen en u voorzien van een
nieuwe rapportage.
                   

Beoordeling en advies
 
Deze rapportage geeft inzicht of in het kader van de saneringsregeling van de Wet bodembescherming nog acties
ondernomen moeten worden binnen de opgegeven contour. De rapportage geeft antwoorden op de volgende vragen.
Is er bodeminformatie op het opgegeven adres geregistreerd?
Is er bodeminformatie binnen de opgegeven contour bekend?
Zo ja:
Wat is de kans op aanwezigheid van bodemverontreiniging dan wel de ernst van de geconstateerde verontreiniging?
Welke vervolg actie is nodig of wordt geadviseerd?
Indien antwoord op deze vragen ontbreekt kunt u zelf aan de hand van eventueel beschikbare informatie van
bodembedreigende activiteiten en onderzoekssamenvattingen een eigen oordeel vormen. Mocht u behoefte hebben aan
een bevestiging van uw oordeel neem dan contact op met de betreffende gemeente.
 
Nadere informatie over de Wet bodembescherming, de geraadpleegde informatie bronnen en gebruikte termen treft u aan in
de bijlage van dit rapport.
                   

Disclaimer
 
De bodeminformatie is met zorg ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat deze informatie verouderd is, onvolledig is of
onjuistheden bevat. De Provincie Fryslân en de Friese gemeenten achten zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade die
het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie. U helpt de provincie en de
gemeenten door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.
                   

Leeswijzer
 
Met het plaatje op bladzijde 1 kunt u in één oogopslag zien wat voor relevante bodeminformatie aanwezig is:
- groen geeft aan dat er onderzoek is uitgevoerd;
- okergeel geeft aan dat er een verontreiniging zit
- bruin geeft aan dat er een sanering heeft plaatsgevonden
- zwart geeft aan de plekken waarop een zorgmaatregel (ook kadastraal geregistreerd) van toepassing is
- oranje lijnen geven de locatiecontour aan; kleine vierkantjes geven aan dat er gegevens over bedrijfsactiviteit aanwezig
zijn
- blauwe lijnen geven de plek aan van slootdempingen of (tram en spoor)traces
- donkergroene punten geven aan waar boringen zijn gezet
- rode driehoekjes geven aan waar tanks zitten of hebben gezeten.
Het lange nummer verwijst naar een locatie-ID waaronder u nadere informatie kunt vinden in deze rapportage.
In het hoofdstuk Samenvatting bodeminformatie is de informatie over locaties, onderzoeken en tanks opgenomen welke
(grafisch) binnen de opgegeven contour vallen.
Voor de gedetailleerde informatie behorende bij een locatie wordt u verwezen naar het hoofdstuk Aanvullende
bodeminformatie.
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 Locaties (overlap met contour) 

 Uitgevoerde onderzoeken (overlap met contour) 

 Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks 

 Aanvullende bodeminformatie
 

 118587 SNEE, Westhemstraat 52 

LOC. ID Naam Beoordeling Wbb Vervolgactie Wbb

118587 SNEE, Westhemstraat 52 niet ernstig, licht tot matig
verontreinigd

voldoende gesaneerd

183402 demping (niet gespecificeerd)
Sneek

voldoende onderzocht

Loc. ID Naam+datum onderzoek Rapportnummer Onderzoeksbureau

118587 Sanerings evaluatie 28-05-2010 100519 Jansma Drachten BV

118587 Saneringsplan 06-04-2010 1009701A PJ Milieu BV

118587 Nader onderzoek: 4-2-2000 991224

118587 Verkennend onderzoek NVN 5740:
4-2-2000

991224

118587 Verkennend onderzoek NVN 5740:
1-9-1999

990627

118587 Sanerings evaluatie: 17-5-1991 31738  In dit rapport zijn
analyses a*

118587 Indicatief onderzoek: 24-7-1989 631/2173/2.3804 ARCADIS

Gegevens niet beschikbaar

Locatiecode FR009100234

Straat Westhemstraat

Huisnummer 52

Huisletter

Toevoeging

Postcode 8608BG

Plaats SNEEK

Gemeente Súdwest-Fryslân (1900)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

benzine-service-station, NSX 420

Beoordeling Wbb niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt voldoende gesaneerd
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 Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

 S a n e r i n g s  e v a l u a t i e  2 8 - 0 5 - 2 0 1 0 

 S a n e r i n g s p l a n  0 6 - 0 4 - 2 0 1 0 

geadviseerd?

Gegevens niet beschikbaar

Rapportnummer 100519

Datum rapport 28-05-2010

Onderzoeksbureau Jansma Drachten BV

Aanleiding Civieltechnisch

Conclusie Zie opmerkingen

Opmerkingen Tijdens rioleringswerkzaamheden is een vreemde geur waargenomen, wat de
aanleiding was om luchtmetingen te doen. Plaatselijk is een concentratie aan
koolwaterstoffen gemeten van 55 ppm. Ter plaatse van de hoogst gemeten
luchtconcentratie is een grondmonster samengesteld voor onderzoek. De grond bleek
licht verontreinigd te zijn met ethylbenzeen en xylenen en bleek een gehalte boven de
detectiegrens aan naftaleen te bevatten. Op basis van een indicatieve toetsing aan
het besluit bodemkwaliteit bleek dat de grond niet toepasbaar was en dus niet kon
worden hergebruikt.

In totaal is 100.84 ton verontreinigde grond afgevoerd naar Jansma en Mosmans
Grondreiniging te Drachten. Tijdens de ontgraving zijn kabels en diverse
brandstofleidingen aangetroffen. De brandstofleidingen zijn verwijderd en afgevoerd.

Ter plaatse van putwand 2 is een lichte verontreiniging met minerale olie
achtergebleven, deze vormt geen probleem voor de verdere
rioleringswerkzaamheden.

Rapportnummer 1009701A

Datum rapport 06-04-2010

Onderzoeksbureau PJ Milieu BV

Aanleiding Nulsituatie

Conclusie Zie opmerkingen

Opmerkingen Dit betreft een verkennend en nader bodemonderzoek èn saneringsplan in 1.

Verkennend onderzoek:
ZW: geen bijzonderheden
Deellocatie A:
BG: -
OG: -
GW: -
Deellocatie B:
BG: niet onderzocht
OG: minerale olie>AW
GW: niet bemonsterd
Deellocatie C:
BG: niet onderzocht
OG: niet onderzocht
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 K I W A - t a n k c e r t i f i c a a t :  2 0 - 2 - 2 0 0 6 

 V e r k e n n e n d  o n d e r z o e k  N V N  5 7 4 0 :  4 - 2 - 2 0 0 0 

GW: minerale olie>I

Nader onderzoek:
ZW: bij diverse boringen lichte tot sterke olie-indicaties
Deellocatie C:
GR: boringen 103 (1.5-1.9 m-mv) en 107 (0.7-1.0 m-mv) minerale olie>I; boringen
102 (0.2-1.7 m-mv) en 113 (0.8-1.0 m-mv) minerale olie>T
GW: minerale olie>I; benzeen, naftaleen en xylenen>S
Afperkende peilbuizen zijn (nog) niet bemonsterd.
De kern van de verontreiniging is gelegen nabij het reeds verwijderde pompeiland. Er
is sprake van een nieuw geval van bodemverontreiniging en dus een saneringsplicht.

De omvang van de grondverontreiniging wordt geschat op 100 m3, de omvang van
de grondwaterverontreiniging wordt geschat op 150 m3.

Saneringsplan:
De sanering zal plaatsvinden dmv ontgraving. Voor zover technisch mogelijk zal
worden gesaneerd tot de achtergrondwaarden. Naar verwachting zal circa 100 m3
verontreinigde grond worden ontgraven.
Er zal grondwateronttrekking plaatsvinden tbv een droge ontgraving. het opgepompte
water zal via de nog aanwezige olie-waterafscheider worden geloosd op het riool.
Naar verwachting zullen de gehalten in het grondwater na afloop van de
grondsanering zijn afgenomen tot beneden de streefwaarde.

Rapportnummer W06012TA-06

Datum rapport 20-02-2006

Onderzoeksbureau Mokobouw bv

Aanleiding BOOT

Conclusie

Opmerkingen Archief provincie: FR009100234, W06012TA-06, 20-02-2006, K903 D12/E15 T=O

Rapportnummer 991224

Datum rapport 04-02-2000

Onderzoeksbureau

Aanleiding Vermoeden of melding verontreiniging

Conclusie Vervolg
geen vervolg

Analyse
wordt verder niet verteld in rapport.

Opmerkingen Archief gemeente: snee249 Refs: 1.777.212, snee, Wander bv, Garage, 0537-04 459
Refs: 1.777.212, 991224, 04-02-2000, Pompeiland

Zintuigelijk
lichte mate olie.

Prioriteit
-

Opmerking
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 N a d e r  o n d e r z o e k :  4 - 2 - 2 0 0 0 

 V e r k e n n e n d  o n d e r z o e k  N V N  5 7 4 0 :  1 - 9 - 1 9 9 9 

Opdrachtgever: niet bekend  Onderzoeksbureau:Eco Reest  Lab: ALcontrol

Rapportnummer 991224

Datum rapport 04-02-2000

Onderzoeksbureau

Aanleiding Voorgaand

Conclusie Vervolg
nvt

Analyse
In lichte mate vervuild met olie.

Opmerkingen Archief gemeente: snee249 Refs: 1.777.212, snee, Wander bv, Garage, 0040-01 592
Refs: 1.777, 991224, 04-02-2000, Westhemstraat 52, pompeiland

Zintuigelijk
Zeer lichte oliereactie.

Prioriteit
Humane-, ecologische-, en verspreidingsrisico's zijn niet actueel

Opmerking
De aangetoonde verontreiniging vormt geen milieuhygiënische belemmering in relatie
tot de bestemming.
Opdrachtgever: MoKobouw Tankinstallaties b.v.
Onderzoeksbureau: EcoReest
Lab: Alcontrol Biochem

Rapportnummer 990627

Datum rapport 01-09-1999

Onderzoeksbureau

Aanleiding Nulsituatie

Conclusie Vervolg
Geen vervolg.  Afvalopslag: grond; PAK en minerale olie boven de streefwaarde.

Analyse
Pompeiland, ondergrondse tanks en vulpunten: grondwater; xyleen en benzeen
boven streefwaarde  Werkplaats met wasplaatsen en olie-opslag: ondergron*

Opmerkingen Archief gemeente: snee249 Refs: 1.777.212, snee, Wander bv, Garage, 0537-03 455
Refs: 1.777.212, 990627, 01-09-1999, Westhemstraat 52

Zintuigelijk
geen bijzonderheden.

Prioriteit
-

Opmerking
gesteld kan worden dat de verhoogde risico's voor de volksgezondheid en/of het
milieu tgv de aangetoonde milieuhiygienische bodemkwaliteit niet te verwachten zijn.
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 S a n e r i n g s  e v a l u a t i e :  1 7 - 5 - 1 9 9 1 

 I n d i c a t i e f  o n d e r z o e k :  2 4 - 7 - 1 9 8 9 

Opdrachtgever: Garage Wander BV  Onderzoeksbureau: Eco Reest

Rapportnummer 31738  In dit rapport zijn analyses a*

Datum rapport 17-05-1991

Onderzoeksbureau

Aanleiding Voorgaand

Conclusie Vervolg
geen vervolg.  Ontgraven grond afgevoerd naar stortplaats. Ontgraving is aangevuld
met schoon zand. In Maart is de pomp uit de drainageput verwijderd.

Analyse
Rondom reeds verwijderde ondergrondse opslagtanks blijkt dat uit analyse da*

Opmerkingen Archief gemeente: snee249 Refs: 1.777.212, snee, Wander bv, Garage, 0537-02 453
Refs: 1.777.212, 31738  In dit rapport zijn analyses a*, 17-05-1991, Autobedrijf
Wander

Zintuigelijk
Grond:  Verontreinigde grond is ontgraven tot de A-waarde is bereikt. A-waarde
bepaald door organoleptische waarneming. Grondwater: verlaging van de
grondwaterstand noodzakelijk. Tijdens ontgraven is gebleken dat bronbemaling geen
debiet gaf.

Prioriteit
Aanbevolen wordt om de pomp eind 1991 nog eens te plaatsen in de drainageput.
Aanbevolen wordt: het in bedrijf stellen van de infiltratiedrain wanneer nog nalevering
gemeten wordt.

Opmerking
Nadat verontreinigd grond is verwijderd is er in de teen v/d ontgraving een drain
aangebracht. zo wordt er een grondwaterstroming op gang gebracht in de richting van
het tankstation. Naast funderingsbalk is een infiltratiedrain gelegd tbv spoelproces.
Opdrachtgever: autobedrijf Wander  Onderzoeksbureau: Inbodem  Lab: Biochem

Rapportnummer 631/2173/2.3804

Datum rapport 24-07-1989

Onderzoeksbureau ARCADIS

Aanleiding Onbekend

Conclusie Vervolg
Nader Onderzoek.

Analyse
bij pompeiland (b1 en 7) grond verontreinigd met olie en aromaten. bij de vulpunten
(b3) en ontluchtingen grond licht verontreinigd met olie. grondwater sterk
verontreinigd met vluchtige aromaten (omvang is ni*

Opmerkingen Archief gemeente: snee249 Refs: 1.777.212, snee, Wander bv, Garage, 0537-01 449
Refs: 1.777.212, 631/2173/2.3804, 24-07-1989, Wander Garage b.v.
Archief Provincie: bodemsanering Sneek algemeen, 9875, 1984/1995

Zintuigelijk
zintuigelijk niets waargenomen.
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 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

 b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

Prioriteit
nvt

Opmerking
1 kleine analyse aanwezig, niet bekend van welke boring (verder ook niet ingevoerd).
Onderzoeksbureau: Heidema  Opdrachtgever:Kuwait Petroleum Nederland  Lab:
Bodem

UBI-omschrijving NSX Onderzocht Start activiteit Eind activiteit Vervallen

benzine-service-station 420 onbekend 2000 Heden onbekend

benzine-service-station 420 onbekend 1996 Heden onbekend

benzine-service-station 420 onbekend 1993 Heden onbekend

benzine-service-station 420 onbekend 1990 Heden onbekend

benzine-service-station 420 onbekend 1990 1996 onbekend

benzine-service-station 420 onbekend 1980 Heden onbekend

benzine-service-station 420 onbekend 1980 1990 onbekend

benzine-service-station 420 onbekend 1979 1990 onbekend

vrachtwagenreparatiebedrijf 289 onbekend 1965 Heden onbekend

autoreparatiebedrijf 111 onbekend 1990 Heden onbekend

Bedrijfsnaam WANDER, GARAGE

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1993

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats MILIEU SNEEK

Dossiernummer

Bedrijfsnaam WANDER, GARAGE

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1996

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats MILIEU SNEEK

Dossiernummer
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b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

 b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

 b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

 v r a c h t w a g e n r e p a r a t i e b e d r i j f 

Bedrijfsnaam WANDER, GARAGE

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1979

Einde activiteit 1990

Vermelding uit de bron

Vindplaats MILIEU SNEEK

Dossiernummer

Bedrijfsnaam WANDER GARAGEBEDRIJVEN

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1980

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats GA SNEEK

Dossiernummer HWV/WESTHEMSTRAAT

Bedrijfsnaam WANDER, H.F./WESTERGO BV

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1990

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats GA SNEEK

Dossiernummer HWV/WESTHEMSTRAAT

Bedrijfsnaam

UBI-omschrijving vrachtwagenreparatiebedrijf

UBI-klasse 6

Start activiteit 1965

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron G

Vindplaats

Dossiernummer
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b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

 a u t o r e p a r a t i e b e d r i j f 

 b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

 b e n z i n e - s e r v i c e - s t a t i o n 

Bedrijfsnaam WANDER, GARAGE

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 2000

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats MILIEU SNEEK

Dossiernummer

Bedrijfsnaam WANDER, H.F./WESTERGO BV

UBI-omschrijving autoreparatiebedrijf

UBI-klasse 5

Start activiteit 1990

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats GA SNEEK

Dossiernummer HWV/WESTHEMSTRAAT

Bedrijfsnaam WANDER, GARAGE

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1980

Einde activiteit 1990

Vermelding uit de bron

Vindplaats MILIEU SNEEK

Dossiernummer

Bedrijfsnaam WANDER, GARAGE

UBI-omschrijving benzine-service-station

UBI-klasse 7

Start activiteit 1990

Einde activiteit 1996

Vermelding uit de bron

Vindplaats MILIEU SNEEK

Dossiernummer
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183402 demping (niet gespecificeerd) Sneek 

 Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 d e m p i n g  ( n i e t  g e s p e c i f i c e e r d ) 

 Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks 

Locatiecode NZ054425902

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats SNEEK

Gemeente Súdwest-Fryslân (1900)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

demping (niet gespecificeerd), NSX 1.9

Beoordeling Wbb

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

voldoende onderzocht

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

UBI-omschrijving NSX Onderzocht Start activiteit Eind activiteit Vervallen

demping (niet gespecificeerd) 1,9 onbekend 1970 Heden onbekend

Bedrijfsnaam

UBI-omschrijving demping (niet gespecificeerd)

UBI-klasse 2

Start activiteit

Einde activiteit

Vermelding uit de bron

Vindplaats Luchtfoto 1970

Dossiernummer 10H_noord

Gegevens niet beschikbaar
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Informatie van locaties in een straal van 25 meter
rondom de locatie

 Locaties (overlap met contour) 

 Uitgevoerde onderzoeken (overlap met contour) 

 Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks 

 Aanvullende bodeminformatie
 

 210387 SNEE, N7, Toekomstige Watergang 

LOC. ID Naam Beoordeling Wbb Vervolgactie Wbb

210387 SNEE, N7, Toekomstige Watergang niet ernstig, licht tot matig
verontreinigd

voldoende onderzocht

137944 SNEE, erfverharding met puin en/of
bouw en sloopafval!a

Uitvoeren historisch onderzoek

162935 demping (niet gespecificeerd)
Sneek

voldoende onderzocht

Loc. ID Naam+datum onderzoek Rapportnummer Onderzoeksbureau

210387 Verkennend onderzoek NEN 5740
02-04-2012

16546-245986.02 Oranjewoud

Gegevens niet beschikbaar

Locatiecode NZ190000442

Straat N7

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats Sneek

Gemeente Súdwest-Fryslân (1900)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

Beoordeling Wbb niet ernstig, licht tot matig verontreinigd

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

voldoende onderzocht
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Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

 V e r k e n n e n d  o n d e r z o e k  N E N  5 7 4 0  0 2 - 0 4 - 2 0 1 2 

 Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 137944 SNEE, erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval!a 

 Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

Gegevens niet beschikbaar

Rapportnummer 16546-245986.02

Datum rapport 02-04-2012

Onderzoeksbureau Oranjewoud

Aanleiding bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling

Conclusie ZW plastic, beton, baksteen, hout, puin en glas
BG Minerale Olie > AW
OG Molybdeen > AW
GW PB, ZN, BA, CO >S
geen belemmering voor het gebruik van de locatie en de geplande ontwikkeling

Opmerkingen

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

Locatiecode FR009101526

Straat Naamloos

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats SNEEK

Gemeente Súdwest-Fryslân (1900)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval, NSX 200

Beoordeling Wbb

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

Uitvoeren historisch onderzoek

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar
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Gebruiken bij locatie 

 Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 e r f v e r h a r d i n g  m e t  p u i n  e n / o f  b o u w  e n  s l o o p a f v a l 

 162935 demping (niet gespecificeerd) Sneek 

 Besluiten bij locatie 

 Onderzoeken bij locatie 

 Gebruiken bij locatie 

UBI-omschrijving NSX Onderzocht Start activiteit Eind activiteit Vervallen

erfverharding met puin en/of
bouw en sloopafval

200 onbekend 1970 Heden onbekend

Bedrijfsnaam

UBI-omschrijving erfverharding met puin en/of bouw en sloopafval

UBI-klasse 6

Start activiteit 1970

Einde activiteit Onbekend

Vermelding uit de bron

Vindplaats Luchtfoto 1970

Dossiernummer 10H_noord

Locatiecode NZ054405435

Straat

Huisnummer

Huisletter

Toevoeging

Postcode

Plaats SNEEK

Gemeente Súdwest-Fryslân (1900)

Land-/ Waterbodem Landbodem

Bedrijfsactiviteit + kans op
bodemverontreiniging

demping (niet gespecificeerd), NSX 1.9

Beoordeling Wbb

Opgelegde beperkingen Wbb

Welke vervolgactie is nodig of wordt
geadviseerd?

voldoende onderzocht

Gegevens niet beschikbaar

Gegevens niet beschikbaar

UBI-omschrijving NSX Onderzocht Start activiteit Eind activiteit Vervallen

demping (niet gespecificeerd) 1,9 onbekend 1970 Heden onbekend
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Verontreinigingsbronnen uit het Historisch Bodembestand (HBB) 

 d e m p i n g  ( n i e t  g e s p e c i f i c e e r d ) 

 Nog aanwezige dan wel gesaneerde tanks 

Bedrijfsnaam

UBI-omschrijving demping (niet gespecificeerd)

UBI-klasse 2

Start activiteit

Einde activiteit

Vermelding uit de bron

Vindplaats Luchtfoto 1970

Dossiernummer 10H_noord

Gegevens niet beschikbaar
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Bijlage:

1.	Wet bodembescherming
 
De Wet bodembescherming (Wbb) schrijft voor, dat een melding moet worden gedaan aan het bevoegde gezag als men
een bodemsanering of andere werkzaamheden in de verontreinigde bodem wil uitvoeren waarbij vermoed wordt dat het een
bodemverontreiniging betreft groter dan 25m3 of een grondwaterverontreiniging groter dan 100m3. Op zo’n melding neemt
het bevoegd gezag een ‘besluit’. Ook als een sanering is uitgevoerd neemt het bevoegd gezag over het evaluatierapport
een ‘besluit’.
 
					

Gemeenten en de Wet bodembescherming
 
In de meeste gevallen worden ter voorbereiding van de uitvoering van infrastructurele werkzaamheden, woningbouw,
milieuvergunningen en grondverplaatsing bodemonderzoeken uitgevoerd. Bij veel van deze onderzoeken is geen
bodemverontreiniging geconstateerd en bij sommige in beperkte mate waarbij het niet noodzakelijk was een melding zoals
bedoeld in de Wet bodembescherming door te geven aan het bevoegde gezag Wbb. Hoewel de gemeenten formeel de
uitgevoerde onderzoeken zullen hebben getoetst aan de Wet bodembescherming is het toetsingsresultaat in veel gevallen
niet vastgelegd in het bodeminformatiesysteem. Wel is bij elk rapport een conclusie of opmerking opgenomen met een
samenvatting van het rapport.
					

Bevoegd gezag Wet bodembescherming.
 
De Provincie Fryslân is bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). De gemeente Leeuwarden is
bevoegd gezag voor haar eigen grondgebied. Met de invoering van de Waterwet in 2009 is het Wetterskip Fryslân bevoegd
gezag voor de waterbodems (Provincie Fryslân is nog bij hoge uitzondering bevoegd gezag voor waterbodems).
De besluiten en beschikkingen die zijn opgenomen in deze rapportage zijn afgegeven door de Provincie Fryslân.
Alleen beschikkingen over grondverontreiniging, voor zover de interventiewaarde zijn overschreden, zijn geregistreerd bij
het Kadaster.
							

Het Kadaster en de Wet bodembescherming
 
Sinds 1995 worden ernstige gevallen van grondverontreinigingen ook geregistreerd bij het Kadaster.
Grondwaterverontreiniging en waterbodemverontreinigingen hoeven niet geregistreerd te worden bij het Kadaster. De
registraties in het kader van de Wet bodembescherming kunt u opvragen bij het Kadaster.
Nota Bene: Als er onderzoeken en saneringen zijn uitgevoerd voor 1995 dan zijn hier geen beschikkingen op afgegeven en
heeft ook geen registratie plaats gevonden bij het Kadaster.
							

Bedrijven en de Wet bodembescherming
 
Bedrijven zijn, in bepaalde gevallen, verplicht om bodemonderzoek te laten uitvoeren voor het verkrijgen van een
omgevingsvergunning (bouw- en/of milieudeel). Nieuw ontstane bodemverontreiniging (als gevolg van calamiteiten) dient
direct gemeld te worden bij het bevoegd gezag. De vervuiler zorgt onverwijld voor in beginsel een volledige verwijdering van
de vervuiling.
							

Burgers en de Wet bodembescherming
 
Als burger kunt u op meerdere manieren te maken krijgen met (mogelijke) bodemverontreiniging. Veel voorkomende
situaties zijn:
• Aan- of verkoop van een woning.
• Aanvraag omgevingsvergunning.
Zijn er naar aanleiding van de rapportage vragen betreffende de bodem, neem dan contact op met de gemeente.
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2.	Welke gegevensbronnen zijn geraadpleegd voor deze rapportage?
 
De gegevensbronnen zijn:
1. Registraties van beschikkingen en besluiten op (mogelijke) gevallen van bodem-, grondwater- en
waterbodemverontreiniging en uitgevoerde saneringen zoals bedoeld is in het kader van de Wet bodembescherming (vanaf
1995).
2. Vermeldingen van bodemonderzoeken en bekende verontreinigingen en saneringen welke voor 1995 uitgevoerd zijn.
3. Uitgevoerde archiefonderzoeken naar mogelijk belastende (bedrijfs)activiteiten welke bodemverontreiniging hebben
kunnen veroorzaken.
4. Gegevens uit luchtfoto interpretaties waarna in vergelijking met eerder genomen luchtfoto’s sprake is van
slootdempingen, stortplaatsen en erfverhardingen waar mogelijk verontreinigd materiaal in is gebruikt.
5. Uitgevoerde waterbodem en slibonderzoeken en eventueel uitgevoerde baggerwerken en saneringen
6. Informatie uit bodem- en grondwateronderzoeken of partijkeuringen welke de gemeente vereist voor het afgeven van
omgevingsvergunningen, locatieontwikkeling of grondverplaatsing (Besluit bodemkwaliteit)
7. Brandstoftanks welke zijn verwijderd (Activiteitenbesluit) of nog aanwezig kunnen zijn met eventuele indicatie van
aanwezige verontreiniging. (deze info is niet volledig)
					



 

 

Projectnummer: EN05644  

Kenmerk: 200806 

 

 

 

Bijlage 3 
 

Overzichtstekening onderzoekslocatie 

(tekeningnummer 05644-01) 

 

  





 

 

Projectnummer: EN05644  

Kenmerk: 200806 

 

 

 

Bijlage 4 
 

Bodemprofielen 

  



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

A0 1 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 15.0%, 
donker bruin, grijs, schep

m eetpunt  A01
22645995

A0 2 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, bv: 15.0%, licht  bruin, grijs, 
schep

m eetpunt  A02
22645994

A0 3 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 15.0%, 
neut raal bruin, grijs, schep

-50

-120

zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, 
edelm an

m eetpunt  A03
22609402



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

A0 4 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 15.0%, 
neut raal bruin, grijs, brokken 
baksteen, schep

-50

-100

zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, 
edelm an

-100

-130

klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, edelm an

A0 5 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 15.0%, 
neut raal bruin, grijs, schep

m eetpunt  A05
22645996

A0 6 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 15.0%, 
neut raal bruin, grijs, schep

m eetpunt  A06
22645997



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

A0 7 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

150

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, bv: 15.0%, 
donker bruin, grijs, schep

-50

-150

klei, m at ig, silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, edelm an

m eetpunt  A07
22645998

A0 8 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-10
klinker

-10

-60

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, bv: 15.0%, licht  bruin, grijs, 
schep

m eetpunt  A08
22609395

A0 9 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 15.0%, 
neut raal bruin, grijs, resten 
baksteen, schep

m eetpunt  A09
22609401



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

A1 0 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, bv: 15.0%, licht  bruin, grijs, 
zwak wortels, schep

-50

-90

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
bruin, grijs, edelm an

-90

-120

klei, zwak silt ig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, edelm an

m eetpunt  A10
22609400

A1 1 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, bv: 15.0%, licht  bruin, grijs, 
zwak wortels, schep

m eetpunt  A11
22609399

A1 2 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, m at ig 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin, 
grijs, zwak wortels, sporen baksteen, 
schep

m eetpunt  A12
22609398



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

A1 3 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, m at ig 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin, 
grijs, zwak wortels, brokken beton, 
resten baksteen, schep

-50

-70

zand, m at ig grof, sterk silt ig, 
neut raal grijs, bruin, edelm an

-70

-120

klei, zwak silt ig, neut raal grijs, 
edelm an

m eetpunt  A13
22609397

A1 4 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-25

30x30cm , zand, m at ig grof, m at ig 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin, 
grijs, zwak wortels, brokken beton, 
schep

-25

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, bv: 15.0%, licht  bruin, grijs, 
schep

m eetpunt  A14
22609396

B0 1 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

150

200

0

-6

donker zwart , grijs, volledig asfalt , 
kernboor

-6

-25

donker bruin, ram guts, funderings 
laag

-25

-170

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, 
edelm an

-170

-200

veen, sterk kleiig, neut raal grijs, 
bruin, edelm an

1

2

3

m eetpunt  B01
22646011



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

B0 2 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

0

-6

donker zwart , grijs, volledig asfalt , 
kernboor

-6

-30

donker bruin, ram guts, funderings 
laag

-30

-70

klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, resten 
baksteen, edelm an, geroerd

-70

-100

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, 
edelm an

1

2

3

m eetpunt  B02
22646012

B0 3 asfalt , m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

0

-6

donker zwart , grijs, volledig asfalt , 
kernboor

-6

-25

donker bruin, ram guts, funderings 
laag

-25

-60

zand, m at ig grof, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, 
edelm an, geroerd

-60

-120

zand, m at ig grof, sterk silt ig, 
neut raal grijs, edelm an

1

2

3

m eetpunt  B03
22646013

B0 4 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
grijs, resten baksteen, schep

1

m eetpunt  B04
22646000



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

B0 5 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

150

0

-50

30x30cm , klei, zwak zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
grijs, resten baksteen, schep

-50

-150

klei, sterk silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, grijs, edelm an

1

2

3

m eetpunt  B05
22646001

B0 6 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , klei, zwak zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
grijs, schep

m eetpunt  B06
22646002

B0 7 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , klei, zwak zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
grijs, resten baksteen, schep

1

m eetpunt  B07
22646003



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

B0 8 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , klei, zwak zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
grijs, brokken baksteen, schep

1

m eetpunt  B08
22646004

B0 9 braak, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

150

200

250

0

-60

zand, m at ig grof, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, edelm an

-60

-140

zand, m at ig grof, m at ig silt ig, 
neut raal grijs, bruin, resten schelpen, 
edelm an

-140

-200

klei, zwak silt ig, m at ig hum eus, 
donker bruin, grijs, edelm an

-200

-250

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, 
edelm an

1

2

3

4

1

150

250

-33

m eetpunt  B09
22645999

B1 0 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , klei, zwak zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
grijs, schep

1

m eetpunt  B10
22646005



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

B1 1 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
grijs, schep

1

m eetpunt  B11
22646009

B1 2 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
grijs, schep

1

m eetpunt  B12
22646006

B1 3 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
grijs, schep

1

m eetpunt  B13
22646008



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

B1 4 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
grijs, schep

1

m eetpunt  B14
22646010

B1 5 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
grijs, schep

1

m eetpunt  B15
22646007

C0 1 braak, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 7 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester S. Koen
x 1 7 2 4 5 4 .1 6
y 5 5 9 6 7 0 .7 3

0

50

100

150

200

250

0

-10

klei, sterk zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, zwart , ow: geen, 
edelm an

-10

-150

zand, zeer fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, ow: geen, edelm an

-150

-250

klei, sterk silt ig, neut raal grijs, bruin, 
ow: geen, zwak puin, edelm an

1

2

3

4

5

6

1

150

250

-50

m eetpunt  C01
22610547



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

C0 2 braak, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

150

200

250

300

0

-190

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
bruin, ow: geen, edelm an

-190

-270

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
grijs, ow: zwak, zuigerboor

-270

-300

veen, zwak kleiig, neut raal bruin, ow: 
geen, zuigerboor

1

2

3

4

5

7

6

1

150

250

m eetpunt  C02
22646014

C0 3 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
schep

1

m eetpunt  C03
22646015



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

C0 4 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

150

200

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
schep

-50

-150

klei, zwak zandig, zwak hum eus, 
donker bruin, grijs, edelm an, geroerd

-150

-180

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, 
edelm an

-180

-200

veen, sterk kleiig, donker bruin, 
edelm an

1

2

3

4

m eetpunt  C04
22646016

C0 5 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
schep

1

m eetpunt  C05
22646017

C0 6 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, bv: 15.0%, licht  
bruin, grijs, brokken beton, schep

1

C0 7 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, bv: 15.0%, licht  bruin, grijs, 
schep

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

C0 8 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, bv: 15.0%, licht  bruin, grijs, 
schep

1

C0 9 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

150

200

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, bv: 15.0%, licht  
bruin, grijs, brokken beton, schep

-50

-100

klei, sterk silt ig, m at ig hum eus, 
donker bruin, grijs, edelm an, geroerd

-100

-180

klei, sterk silt ig, licht  grijs, edelm an

-180

-200

veen, sterk kleiig, donker bruin, 
edelm an

1

2

3

C1 0 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, bv: 15.0%, licht  bruin, grijs, 
schep

1

m eetpunt  C10
22646018

C1 1 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, bv: 15.0%, licht  
bruin, grijs, brokken beton, schep

1

m eetpunt  C11
22646019



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

C1 2 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, bv: 15.0%, licht  bruin, grijs, 
brokken beton, schep

1

C1 3 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
schep

1

m eetpunt  C13
22646020

C1 4 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-15

30x30cm , zand, m at ig grof, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, bv: 15.0%, licht  
bruin, grijs, schep

-15

-40

30x30cm , zand, m at ig grof, sterk 
silt ig, sterk grindig, zwak hum eus, 
bv: 15.0%, neut raal bruin, ram guts, 
verhardingslaag / grind etc / com pact

-40

-70

zand, m at ig grof, sterk silt ig, zwak 
hum eus, donker grijs, edelm an

1

2 3

m eetpunt  C14
22646024

C1 5 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
schep

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

C1 6 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, bv: 15.0%, licht  bruin, grijs, 
schep

1

C1 7 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, bv: 15.0%, licht  
bruin, grijs, brokken tegel, schep

1

m eetpunt  C17
22646021

C1 8 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

150

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, bv: 15.0%, licht  
bruin, grijs, brokken beton, resten 
baksteen, schep

-50

-100

zand, m at ig grof, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, edelm an

-100

-150

klei, m at ig, silt ig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, grijs, edelm an

1

2

3

m eetpunt  C18
22646022

C1 9 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , zand, m at ig grof, m at ig 
silt ig, zwak hum eus, bv: 15.0%, licht  
bruin, grijs, brokken beton, resten 
baksteen, schep

1

m eetpunt  C19
22646023



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

C2 0 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

0

-50

30x30cm , klei, sterk zandig, m at ig 
hum eus, bv: 15.0%, donker bruin, 
schep

1

C2 1 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

150

200

0

-50

zand, m at ig grof, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, 
edelm an

-50

-120

zand, m at ig grof, m at ig silt ig, 
neut raal grijs, edelm an

-120

-200

klei, sterk silt ig, neut raal grijs, 
edelm an

1

2

3

C2 2 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

150

200

0

-50

zand, m at ig grof, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, 
edelm an

-50

-200

zand, m at ig grof, m at ig silt ig, 
neut raal grijs, edelm an

1

2

3



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Aanvullend bodem onderzoek Het  Perk t e  Sneek

projectcode EN0 5 6 4 4

getekend conform NEN 5 1 0 4

C2 3 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 0 8 -0 9 -2 0 2 0

boorm eester W K Schuit

0

50

100

150

200

0

-50

zand, m at ig grof, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, 
edelm an

-50

-200

zand, m at ig grof, m at ig silt ig, 
neut raal grijs, edelm an

1

2

3



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 

 

Projectnummer: EN05644  

Kenmerk: 200806 

 

 

 

Bijlage 5 
 

Analyserapporten grond en grondwater 

  



T.a.v. Wim Schuit
De Meerpaal 11
9206 AJ  DRACHTEN

Datum: 11-Sep-2020

Enviso Ingenieursbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-Sep-2020

Grond DL B

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

EN05644
2020137491/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

1 2 3

Wim Schuit 1/2

EN05644

Grond DL B

Analysecertificaat

11-Sep-2020/15:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-Sep-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020137491/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 77.6% (m/m) 76.9 64.8Droge stof

S 4.9% (m/m) ds 3.7 4.6Organische stof

94% (m/m) ds 95 92Gloeirest

S 20.9% (m/m) ds 10.9 43.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 56mg/kg ds 24 73Barium (Ba)

S 0.26mg/kg ds <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 5.8mg/kg ds 5.0 9.9Kobalt (Co)

S 24mg/kg ds 7.9 27Koper (Cu)

S 0.13mg/kg ds <0.050 0.075Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 1.8Molybdeen (Mo)

S 15mg/kg ds 9.2 27Nikkel (Ni)

S 130mg/kg ds 18 52Lood (Pb)

S 130mg/kg ds 52 100Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

16mg/kg ds 26 <11Minerale olie (C21-C30)

15mg/kg ds 25 9.5Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 9.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 41mg/kg ds 66 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

MM1, B01: 25-75, B02: 30-70, B04: 0-50, B05: 0-50, B07: 0-50, B08: 0-50

MM2, B11: 0-50, B12: 0-50, B13: 0-50, B14: 0-50, B15: 0-50, B10: 0-50

MM3, B01: 75-125, B02: 70-100, B05: 50-100, B05: 100-150 11563360

11563359

11563358

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Sep-2020

07-Sep-2020

07-Sep-2020



Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

1 2 3

Wim Schuit 2/2

EN05644

Grond DL B

Analysecertificaat

11-Sep-2020/15:59

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-Sep-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020137491/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.19mg/kg ds 0.083 <0.050Fenanthreen

S 0.075mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.57mg/kg ds 0.15 <0.050Fluorantheen

S 0.26mg/kg ds 0.073 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.27mg/kg ds 0.084 <0.050Chryseen

S 0.13mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.28mg/kg ds 0.071 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.19mg/kg ds 0.051 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.19mg/kg ds 0.060 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

2.2mg/kg ds 0.68 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

MM1, B01: 25-75, B02: 30-70, B04: 0-50, B05: 0-50, B07: 0-50, B08: 0-50

MM2, B11: 0-50, B12: 0-50, B13: 0-50, B14: 0-50, B15: 0-50, B10: 0-50

MM3, B01: 75-125, B02: 70-100, B05: 50-100, B05: 100-150 11563360

11563359

11563358

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Sep-2020

07-Sep-2020

07-Sep-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020137491/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11563358 B04  0  50 0538303812 MM1, B01: 25-75, B02: 30-70, B04: 0-50, B05: 0-50,

 11563358 B05  0  50 0538303815 MM1, B01: 25-75, B02: 30-70, B04: 0-50, B05: 0-50,

 11563358 B07  0  50 0538303817 MM1, B01: 25-75, B02: 30-70, B04: 0-50, B05: 0-50,

 11563358 B08  0  50 0538303940 MM1, B01: 25-75, B02: 30-70, B04: 0-50, B05: 0-50,

 11563358 B01  25  75 0538303527 MM1, B01: 25-75, B02: 30-70, B04: 0-50, B05: 0-50,

 11563358 B02  30  70 0538303531 MM1, B01: 25-75, B02: 30-70, B04: 0-50, B05: 0-50,

 11563359 B10  0  50 0538303807 MM2, B11: 0-50, B12: 0-50, B13: 0-50, B14: 0-50, B

 11563359 B12  0  50 0538303804 MM2, B11: 0-50, B12: 0-50, B13: 0-50, B14: 0-50, B

 11563359 B15  0  50 0538303803 MM2, B11: 0-50, B12: 0-50, B13: 0-50, B14: 0-50, B

 11563359 B13  0  50 0538303810 MM2, B11: 0-50, B12: 0-50, B13: 0-50, B14: 0-50, B

 11563359 B11  0  50 0538303808 MM2, B11: 0-50, B12: 0-50, B13: 0-50, B14: 0-50, B

 11563359 B14  0  50 0538303809 MM2, B11: 0-50, B12: 0-50, B13: 0-50, B14: 0-50, B

 11563360 B05  50  100 0538303821 MM3, B01: 75-125, B02: 70-100, B05: 50-100, B05: 1

 11563360 B05  100  150 0538303811 MM3, B01: 75-125, B02: 70-100, B05: 50-100, B05: 1

 11563360 B01  75  125 0538303856 MM3, B01: 75-125, B02: 70-100, B05: 50-100, B05: 1

 11563360 B02  70  100 0538303541 MM3, B01: 75-125, B02: 70-100, B05: 50-100, B05: 1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020137491/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020137491/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11563358
Certificate no.: 2020137491
Sample description.: MM1, B01: 25-75, B02: 30-70, B04: 0-50, B05: 0-50,
  V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11563359
Certificate no.: 2020137491
Sample description.: MM2, B11: 0-50, B12: 0-50, B13: 0-50, B14: 0-50, B
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T.a.v. Wim Schuit
De Meerpaal 11
9206 AJ  DRACHTEN

Datum: 14-Sep-2020

Enviso Ingenieursbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-Sep-2020

Grond DL C

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

EN05644
2020137527/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459
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Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

1 2 3 4 5

Wim Schuit 1/2

EN05644

Grond DL C

Analysecertificaat

14-Sep-2020/08:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-Sep-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020137527/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 85.6% (m/m) 81.4 82.0 81.3Droge stof

S % (m/m) 59.2Droge stof

S 1.1% (m/m) ds 3.8 10.9 <0.7Organische stof

99% (m/m) ds 96 87 99Gloeirest

S 3.3% (m/m) ds 5.6 33.5 2.5Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 23 62 36Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 0.29 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 8.0 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 5.9 24 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.14 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 3.3 <1.5Molybdeen (Mo)

S 7.9mg/kg ds 7.1 22 6.1Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 13 66 <10Lood (Pb)

S 20mg/kg ds 72 94 30Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S mg/kg ds <0.050Benzeen

S mg/kg ds <0.050Tolueen

S mg/kg ds <0.050Ethylbenzeen

S mg/kg ds <0.050o-Xyleen

S mg/kg ds <0.050m,p-Xyleen

S
1)

mg/kg ds 0.070Xylenen (som) (factor 0,7)

mg/kg ds <0.25BTEX (som)

S mg/kg ds <0.010Naftaleen

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

1

2

3

4

5

MM1, C06: 0-50, C09: 0-50, C11: 0-50, C12: 0-50, C17: 0-50, C18: 0-50, C19: 0-50

MM2, C03: 0-50, C05: 0-50, C07: 0-50, C13: 0-50, C20: 0-50

MM3, C01: 150-200, C04: 50-100, C09: 50-100, C18: 100-150

MM4, C21: 50-100, C22: 50-100, C22: 100-150, C23: 50-100, C23: 100-150

M5, C02: 220-240 11563500

11563499

11563498

11563497

11563496

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld
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Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99
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IBAN: NL71BNPA0227924525 
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Sep-2020

08-Sep-2020

08-Sep-2020

07-Sep-2020

08-Sep-2020



Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

1 2 3 4 5

Wim Schuit 2/2

EN05644

Grond DL C

Analysecertificaat

14-Sep-2020/08:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-Sep-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020137527/1Certificaatnummer/Versie

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 5.4Minerale olie (C16-C21)

15mg/kg ds 12 21 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

6.6mg/kg ds 13 18 <5.0 5.4Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 47 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.067 0.059 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.100 0.16 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.057 0.074 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.054 0.082 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.052 0.074 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.068 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.35mg/kg ds 0.50 0.66 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

MM1, C06: 0-50, C09: 0-50, C11: 0-50, C12: 0-50, C17: 0-50, C18: 0-50, C19: 0-50

MM2, C03: 0-50, C05: 0-50, C07: 0-50, C13: 0-50, C20: 0-50

MM3, C01: 150-200, C04: 50-100, C09: 50-100, C18: 100-150

MM4, C21: 50-100, C22: 50-100, C22: 100-150, C23: 50-100, C23: 100-150

M5, C02: 220-240 11563500

11563499

11563498

11563497

11563496
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Sep-2020

08-Sep-2020

08-Sep-2020

07-Sep-2020

08-Sep-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020137527/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11563496 C11  0  50 0538303903 MM1, C06: 0-50, C09: 0-50, C11: 0-50, C12: 0-50, C

 11563496 C17  0  50 0538303900 MM1, C06: 0-50, C09: 0-50, C11: 0-50, C12: 0-50, C

 11563496 C18  0  50 0538303897 MM1, C06: 0-50, C09: 0-50, C11: 0-50, C12: 0-50, C

 11563496 C19  0  50 0538307008 MM1, C06: 0-50, C09: 0-50, C11: 0-50, C12: 0-50, C

 11563496 C06  0  50 0538303393 MM1, C06: 0-50, C09: 0-50, C11: 0-50, C12: 0-50, C

 11563496 C09  0  50 0538303389 MM1, C06: 0-50, C09: 0-50, C11: 0-50, C12: 0-50, C

 11563496 C12  0  50 0538303419 MM1, C06: 0-50, C09: 0-50, C11: 0-50, C12: 0-50, C

 11563497 C03  0  50 0538303395 MM2, C03: 0-50, C05: 0-50, C07: 0-50, C13: 0-50, C

 11563497 C05  0  50 0538307007 MM2, C03: 0-50, C05: 0-50, C07: 0-50, C13: 0-50, C

 11563497 C13  0  50 0538307005 MM2, C03: 0-50, C05: 0-50, C07: 0-50, C13: 0-50, C

 11563497 C07  0  50 0538303391 MM2, C03: 0-50, C05: 0-50, C07: 0-50, C13: 0-50, C

 11563497 C20  0  50 0538303574 MM2, C03: 0-50, C05: 0-50, C07: 0-50, C13: 0-50, C

 11563498 C01  150  200 0538303073 MM3, C01: 150-200, C04: 50-100, C09: 50-100, C18:

 11563498 C04  50  100 0538303938 MM3, C01: 150-200, C04: 50-100, C09: 50-100, C18:

 11563498 C18  100  150 0538303901 MM3, C01: 150-200, C04: 50-100, C09: 50-100, C18:

 11563498 C09  50  100 0538303573 MM3, C01: 150-200, C04: 50-100, C09: 50-100, C18:

 11563499 C21  50  100 0538303714 MM4, C21: 50-100, C22: 50-100, C22: 100-150, C23:

 11563499 C22  50  100 0538303717 MM4, C21: 50-100, C22: 50-100, C22: 100-150, C23:

 11563499 C22  100  150 0538303579 MM4, C21: 50-100, C22: 50-100, C22: 100-150, C23:

 11563499 C23  50  100 0538303705 MM4, C21: 50-100, C22: 50-100, C22: 100-150, C23:

 11563499 C23  100  150 0538303699 MM4, C21: 50-100, C22: 50-100, C22: 100-150, C23:

 11563500 C02  220  240 0550273595 M5, C02: 220-240
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Xylenen som AS/AP

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11563498
Certificate no.: 2020137527
Sample description.: MM3, C01: 150-200, C04: 50-100, C09: 50-100, C18:
  V
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T.a.v. Wim Schuit
Postbus 508
9200 AM  DRACHTEN

Datum: 18-Sep-2020

Enviso BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Sep-2020

LUOS M5

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

EN05644
2020141539/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459
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IBAN: NL71BNPA0227924525 
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Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

1

Wim Schuit 1/1

EN05644

LUOS M5

Analysecertificaat

18-Sep-2020/03:01

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

15-Sep-2020

Door u opgegeven monstermatrixGrond (AS3000)

2020141539/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

S 82.2% (m/m)Droge stof

S <0.7% (m/m) dsOrganische stof

99% (m/m) dsGloeirest

S 2.6% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

1 M5, C02: 220-240 11575784

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Uw datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Sep-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020141539/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11575784 C02  220  240 0550273595 M5, C02: 220-240
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020141539/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. Wim Schuit
De Meerpaal 11
9206 AJ  DRACHTEN

Datum: 18-Sep-2020

Enviso Ingenieursbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Sep-2020

Grondwater

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

EN05644
2020141538/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.
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Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

1 2 3

Wim Schuit 1/2

EN05644

Grondwater

Analysecertificaat

18-Sep-2020/17:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Sep-2020

Door u opgegeven monstermatrixWater (AS3000)

2020141538/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 250µg/L 190 55Barium (Ba)

S 0.21µg/L <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S 21µg/L <2.0 <2.0Kobalt (Co)

S 3.4µg/L <2.0 <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S 8.0µg/L <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S 43µg/L <3.0 <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0Lood (Pb)

S 11µg/L <10 <10Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)

0.21µg/L 0.21 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90 <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3

1, B09-1: 150-250

2, C01-1: 150-250

3, C02-1: 150-250 11575783

11575782

11575781
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3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Uw datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Sep-2020

15-Sep-2020

15-Sep-2020



Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

1 2 3

Wim Schuit 2/2

EN05644

Grondwater

Analysecertificaat

18-Sep-2020/17:41

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Sep-2020

Door u opgegeven monstermatrixWater (AS3000)

2020141538/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)1)

0.14µg/L 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 28Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 12Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

3

1, B09-1: 150-250

2, C01-1: 150-250

3, C02-1: 150-250 11575783

11575782

11575781

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Uw datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Sep-2020

15-Sep-2020

15-Sep-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020141538/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11575781 1  150  250 0680465220 1, B09-1: 150-250

 11575781 1  150  250 0680465226 1, B09-1: 150-250

 11575781 1  150  250 0800899028 1, B09-1: 150-250

 11575782 1  150  250 0680465224 2, C01-1: 150-250

 11575782 1  150  250 0680465250 2, C01-1: 150-250

 11575782 1  150  250 0800898844 2, C01-1: 150-250

 11575783 1  150  250 0680465232 3, C02-1: 150-250

 11575783 1  150  250 0680465225 3, C02-1: 150-250

 11575783 1  150  250 0800898821 3, C02-1: 150-250
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020141538/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020141538/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Projectnummer: EN05644  

Kenmerk: 200806 

 

 

 

Bijlage 6 
 

Toetsingstabellen grond en grondwater (Wbb)



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL B

07-09-2020

Wim Schuit

2020137491

08-09-2020

11-09-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

4,9

20,9

Uitgevoerd

% (m/m) 77,6 77,6

% (m/m) ds 4,9 4,9

% (m/m) ds 94

% (m/m) ds 20,9 20,9

mg/kg ds 56 64,54 20 190 555 920

mg/kg ds 0,26 0,3144 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 5,8 6,648 - 3 15 103 190

mg/kg ds 24 28,35 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,13 0,1405 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 15 16,99 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 130 145,8 * 10 50 290 530

mg/kg ds 130 151,6 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 4,286

mg/kg ds <5,0 7,143

mg/kg ds <5,0 7,143

mg/kg ds 16 32,65

mg/kg ds 15 30,61

mg/kg ds <6,0 8,571

mg/kg ds 41 83,67 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds 0,0049 0,01 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 0,075 0,075

mg/kg ds 0,57 0,57

mg/kg ds 0,26 0,26

mg/kg ds 0,27 0,27

mg/kg ds 0,13 0,13

mg/kg ds 0,28 0,28

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 2,2 2,19 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11563358

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

MM1, B01: 25-75, B02: 30-70, B04: 0-50, B05: 0-50,B07: 0-50, B08: 0-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL B

07-09-2020

Wim Schuit

2020137491

08-09-2020

11-09-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

3,7

10,9

Uitgevoerd

% (m/m) 76,9 76,9

% (m/m) ds 3,7 3,7

% (m/m) ds 95

% (m/m) ds 10,9 10,9

mg/kg ds 24 44,02 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,1984 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 5 8,907 - 3 15 103 190

mg/kg ds 7,9 11,97 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0434 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 9,2 15,41 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 18 23,68 - 10 50 290 530

mg/kg ds 52 82,49 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 5,676

mg/kg ds <5,0 9,459

mg/kg ds <5,0 9,459

mg/kg ds 26 70,27

mg/kg ds 25 67,57

mg/kg ds 9 24,32

mg/kg ds 66 178,4 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds 0,0049 0,0132 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,083 0,083

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 0,073 0,073

mg/kg ds 0,084 0,084

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,071 0,071

mg/kg ds 0,051 0,051

mg/kg ds 0,06 0,06

mg/kg ds 0,68 0,677 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11563359

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

MM2, B11: 0-50, B12: 0-50, B13: 0-50, B14: 0-50, B15: 0-50, B10: 0-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL B

07-09-2020

Wim Schuit

2020137491

08-09-2020

11-09-2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

4,6

43,1

Uitgevoerd

% (m/m) 64,8 64,8

% (m/m) ds 4,6 4,6

% (m/m) ds 92

% (m/m) ds 43,1 43,1

mg/kg ds 73 46,09 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,1377 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 9,9 6,334 - 3 15 103 190

mg/kg ds 27 22,28 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,075 0,0639 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds 1,8 1,8 * 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 27 17,8 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 52 45,24 - 10 50 290 530

mg/kg ds 100 75,19 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 4,565

mg/kg ds <5,0 7,609

mg/kg ds <5,0 7,609

mg/kg ds <11 16,74

mg/kg ds 9,5 20,65

mg/kg ds <6,0 9,13

mg/kg ds <35 53,26 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds 0,0049 0,0106 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 11563360

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM3, B01: 75-125, B02: 70-100, B05: 50-100, B05: 100-150

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL C

07-09-2020

Wim Schuit

2020137527

08-09-2020

14-09-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

1,1

3,3

Uitgevoerd

% (m/m) 85,6 85,6

% (m/m) ds 1,1 1,1

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 3,3 3,3

mg/kg ds <20 46,67 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2363 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,464 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 6,931 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0492 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 7,9 20,79 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,76 - 10 50 290 530

mg/kg ds 20 44,52 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds 15 75

mg/kg ds 6,6 33

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11563496

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM1, C06: 0-50, C09: 0-50, C11: 0-50, C12: 0-50, C17: 0-50, C18: 0-50, C19: 0-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL C

07-09-2020

Wim Schuit

2020137527

08-09-2020

14-09-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

3,8

5,6

Uitgevoerd

% (m/m) 81,4 81,4

% (m/m) ds 3,8 3,8

% (m/m) ds 96

% (m/m) ds 5,6 5,6

mg/kg ds 23 61,47 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2118 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 5,297 - 3 15 103 190

mg/kg ds 5,9 10,29 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0468 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 7,1 15,93 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 13 18,6 - 10 50 290 530

mg/kg ds 72 139 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 5,526

mg/kg ds <5,0 9,211

mg/kg ds <5,0 9,211

mg/kg ds 12 31,58

mg/kg ds 13 34,21

mg/kg ds <6,0 11,05

mg/kg ds <35 64,47 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds 0,0049 0,0128 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,067 0,067

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,1 0,1

mg/kg ds 0,057 0,057

mg/kg ds 0,054 0,054

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,052 0,052

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,5 0,505 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11563497

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM2, C03: 0-50, C05: 0-50, C07: 0-50, C13: 0-50, C20: 0-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL C

07-09-2020

Wim Schuit

2020137527

08-09-2020

14-09-2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

10,9

33,5

Uitgevoerd

% (m/m) ds 10,9 10,9

% (m/m) ds 87

% (m/m) ds 33,5 33,5

% (m/m) 59,2 59,2

mg/kg ds 62 48,66 20 190 555 920

mg/kg ds 0,29 0,2637 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 8 6,327 - 3 15 103 190

mg/kg ds 24 20,75 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,14 0,1272 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds 3,3 3,3 * 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 22 17,7 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 66 59,43 * 10 50 290 530

mg/kg ds 94 78,87 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 1,927

mg/kg ds <5,0 3,211

mg/kg ds <5,0 3,211

mg/kg ds 21 19,27

mg/kg ds 18 16,51

mg/kg ds <6,0 3,853

mg/kg ds 47 43,12 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds 0,0049 0,0044 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0321

mg/kg ds 0,059 0,0541

mg/kg ds <0,050 0,0321

mg/kg ds 0,16 0,1468

mg/kg ds 0,074 0,0678

mg/kg ds 0,082 0,0752

mg/kg ds <0,050 0,0321

mg/kg ds 0,074 0,0678

mg/kg ds 0,068 0,0623

mg/kg ds <0,050 0,0321

mg/kg ds 0,66 0,6028 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 11563498

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

MM3, C01: 150-200, C04: 50-100, C09: 50-100, C18:100-150

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Droge stof

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Organische stof

Gloeirest

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL C

07-09-2020

Wim Schuit

2020137527

08-09-2020

14-09-2020

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2,5

Uitgevoerd

% (m/m) 82 82

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 2,5 2,5

mg/kg ds 36 131,3 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2392 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,119 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0498 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 6,1 17,08 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,92 - 10 50 290 530

mg/kg ds 30 69,42 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 11563499

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

MM4, C21: 50-100, C22: 50-100, C22: 100-150, C23:50-100, C23: 100-150

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL C

07-09-2020

Wim Schuit

2020137527

08-09-2020

14-09-2020

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2,6

Uitgevoerd

% (m/m) 81,3 81,3

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds 5,4 27

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds 5,4 27

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,050 0,175 - 0,05 0,2 0,65 1,1

mg/kg ds <0,050 0,175 - 0,05 0,2 16,1 32

mg/kg ds <0,050 0,175 - 0,05 0,2 55,1 110

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds 0,07 0,35 - 0,1 0,45 8,72 17

mg/kg ds <0,25

mg/kg ds <0,010 0,007

mg/kg ds 0,875 -

Nr. Analytico-nr Monster

5 11563500

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

M5, C02: 220-240

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

m,p-Xyleen

Xylenen (som) (factor 0,7)

BTEX (som)

Naftaleen

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Minerale olie totaal (C10-C40)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Minerale olie

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grondwater

15-09-2020

Wim Schuit

2020141538

15-09-2020

18-09-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 250 250 * 20 50 337,5 625

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L 21 21 * 2 20 60 100

µg/L 3,4 3,4 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L 8 8 * 2 5 152,5 300

µg/L 43 43 * 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 11 11 - 10 65 432,5 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 503,5 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35,01 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 453,5 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 203,5 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,505 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10,01 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 11575781

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

1, B09-1: 150-250

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grondwater

15-09-2020

Wim Schuit

2020141538

15-09-2020

18-09-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 190 190 * 20 50 337,5 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 152,5 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <10 7 - 10 65 432,5 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 503,5 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35,01 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 453,5 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 203,5 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,505 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10,01 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

2 11575782

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

2, C01-1: 150-250

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grondwater

15-09-2020

Wim Schuit

2020141538

15-09-2020

18-09-2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 55 55 * 20 50 337,5 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 152,5 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <10 7 - 10 65 432,5 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 503,5 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35,01 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 453,5 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 203,5 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,505 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10,01 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L 28 28

µg/L 12 12

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

3 11575783

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

3, C02-1: 150-250

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer
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Toetsingstabellen grond (Bbk) 

  



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL B

07-09-2020

Wim Schuit

2020137491

08-09-2020

11-09-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

4,9

20,9

Uitgevoerd

% (m/m) 77,6 77,6

% (m/m) ds 4,9 4,9

% (m/m) ds 94

% (m/m) ds 20,9 20,9

mg/kg ds 56 64,54 20 920

mg/kg ds 0,26 0,3144 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 5,8 6,648 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 24 28,35 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,13 0,1405 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 15 16,99 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 130 145,8 Wonen 10 50 210 530 530

mg/kg ds 130 151,6 Wonen 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 4,286

mg/kg ds <5,0 7,143

mg/kg ds <5,0 7,143

mg/kg ds 16 32,65

mg/kg ds 15 30,61

mg/kg ds <6,0 8,571

mg/kg ds 41 83,67 <=AW 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds 0,0049 0,01 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 0,075 0,075

mg/kg ds 0,57 0,57

mg/kg ds 0,26 0,26

mg/kg ds 0,27 0,27

mg/kg ds 0,13 0,13

mg/kg ds 0,28 0,28

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 0,19 0,19

mg/kg ds 2,2 2,19 Wonen 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11563358

Klasse wonen

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

MM1, B01: 25-75, B02: 30-70, B04: 0-50, B05: 0-50,B07: 0-50, B08: 0-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL B

07-09-2020

Wim Schuit

2020137491

08-09-2020

11-09-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

3,7

10,9

Uitgevoerd

% (m/m) 76,9 76,9

% (m/m) ds 3,7 3,7

% (m/m) ds 95

% (m/m) ds 10,9 10,9

mg/kg ds 24 44,02 20 920

mg/kg ds <0,20 0,1984 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 5 8,907 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 7,9 11,97 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0434 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 9,2 15,41 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 18 23,68 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 52 82,49 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 5,676

mg/kg ds <5,0 9,459

mg/kg ds <5,0 9,459

mg/kg ds 26 70,27

mg/kg ds 25 67,57

mg/kg ds 9 24,32

mg/kg ds 66 178,4 <=AW 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds 0,0049 0,0132 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,083 0,083

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 0,073 0,073

mg/kg ds 0,084 0,084

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,071 0,071

mg/kg ds 0,051 0,051

mg/kg ds 0,06 0,06

mg/kg ds 0,68 0,677 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11563359

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

MM2, B11: 0-50, B12: 0-50, B13: 0-50, B14: 0-50, B15: 0-50, B10: 0-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL B

07-09-2020

Wim Schuit

2020137491

08-09-2020

11-09-2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

4,6

43,1

Uitgevoerd

% (m/m) 64,8 64,8

% (m/m) ds 4,6 4,6

% (m/m) ds 92

% (m/m) ds 43,1 43,1

mg/kg ds 73 46,09 20 920

mg/kg ds <0,20 0,1377 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 9,9 6,334 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 27 22,28 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,075 0,0639 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds 1,8 1,8 Wonen 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 27 17,8 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 52 45,24 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 100 75,19 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 4,565

mg/kg ds <5,0 7,609

mg/kg ds <5,0 7,609

mg/kg ds <11 16,74

mg/kg ds 9,5 20,65

mg/kg ds <6,0 9,13

mg/kg ds <35 53,26 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds 0,0049 0,0106 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 11563360

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

MM3, B01: 75-125, B02: 70-100, B05: 50-100, B05: 100-150

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL C

07-09-2020

Wim Schuit

2020137527

08-09-2020

14-09-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

1,1

3,3

Uitgevoerd

% (m/m) 85,6 85,6

% (m/m) ds 1,1 1,1

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 3,3 3,3

mg/kg ds <20 46,67 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2363 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds <3,0 6,464 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds <5,0 6,931 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0492 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 7,9 20,79 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds <10 10,76 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 20 44,52 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds 15 75

mg/kg ds 6,6 33

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11563496

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

MM1, C06: 0-50, C09: 0-50, C11: 0-50, C12: 0-50, C17: 0-50, C18: 0-50, C19: 0-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL C

07-09-2020

Wim Schuit

2020137527

08-09-2020

14-09-2020

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

3,8

5,6

Uitgevoerd

% (m/m) 81,4 81,4

% (m/m) ds 3,8 3,8

% (m/m) ds 96

% (m/m) ds 5,6 5,6

mg/kg ds 23 61,47 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2118 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds <3,0 5,297 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 5,9 10,29 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0468 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 7,1 15,93 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 13 18,6 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 72 139 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 5,526

mg/kg ds <5,0 9,211

mg/kg ds <5,0 9,211

mg/kg ds 12 31,58

mg/kg ds 13 34,21

mg/kg ds <6,0 11,05

mg/kg ds <35 64,47 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds <0,0010 0,0018

mg/kg ds 0,0049 0,0128 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,067 0,067

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,1 0,1

mg/kg ds 0,057 0,057

mg/kg ds 0,054 0,054

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,052 0,052

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,5 0,505 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11563497

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

MM2, C03: 0-50, C05: 0-50, C07: 0-50, C13: 0-50, C20: 0-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL C

07-09-2020

Wim Schuit

2020137527

08-09-2020

14-09-2020

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

10,9

33,5

Uitgevoerd

% (m/m) ds 10,9 10,9

% (m/m) ds 87

% (m/m) ds 33,5 33,5

% (m/m) 59,2 59,2

mg/kg ds 62 48,66 20 920

mg/kg ds 0,29 0,2637 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 8 6,327 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 24 20,75 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds 0,14 0,1272 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds 3,3 3,3 Wonen 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 22 17,7 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 66 59,43 Wonen 10 50 210 530 530

mg/kg ds 94 78,87 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 1,927

mg/kg ds <5,0 3,211

mg/kg ds <5,0 3,211

mg/kg ds 21 19,27

mg/kg ds 18 16,51

mg/kg ds <6,0 3,853

mg/kg ds 47 43,12 <=AW 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds <0,0010 0,0006

mg/kg ds 0,0049 0,0044 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,0321

mg/kg ds 0,059 0,0541

mg/kg ds <0,050 0,0321

mg/kg ds 0,16 0,1468

mg/kg ds 0,074 0,0678

mg/kg ds 0,082 0,0752

mg/kg ds <0,050 0,0321

mg/kg ds 0,074 0,0678

mg/kg ds 0,068 0,0623

mg/kg ds <0,050 0,0321

mg/kg ds 0,66 0,6028 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 11563498

Klasse wonen

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

MM3, C01: 150-200, C04: 50-100, C09: 50-100, C18:100-150

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Droge stof

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Organische stof

Gloeirest

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL C

07-09-2020

Wim Schuit

2020137527

08-09-2020

14-09-2020

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7

2,5

Uitgevoerd

% (m/m) 82 82

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99

% (m/m) ds 2,5 2,5

mg/kg ds 36 131,3 20 920

mg/kg ds <0,20 0,2392 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds <3,0 7 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds <5,0 7,119 <=AW 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0498 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 6,1 17,08 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds <10 10,92 <=AW 10 50 210 530 530

mg/kg ds 30 69,42 <=AW 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 11563499

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

MM4, C21: 50-100, C22: 50-100, C22: 100-150, C23:50-100, C23: 100-150

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



EN05644

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

Grond DL C

07-09-2020

Wim Schuit

2020137527

08-09-2020

14-09-2020

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

0,7 #

2,6 #

Uitgevoerd

% (m/m) 81,3 81,3

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds 5,4 27

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds 5,4 27

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1 1,1

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 32

mg/kg ds <0,050 0,175 <=AW 0,05 0,2 0,2 1,25 110

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds <0,050 0,175

mg/kg ds 0,07 0,35 <=AW 0,1 0,45 0,45 1,25 17

mg/kg ds <0,25

mg/kg ds <0,010 0,007

mg/kg ds 0,875 <= AW

Nr. Analytico-nr Monster

5 11563500

Altijd toepasbaar

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

M5, C02: 220-240

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

m,p-Xyleen

Xylenen (som) (factor 0,7)

BTEX (som)

Naftaleen

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Minerale olie totaal (C10-C40)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Minerale olie

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



 

 
Projectnummer: EN05644  

Kenmerk: 200806 

 

 

 

Bijlage 8 
 

Analyserapporten asbest in grond 

  



T.a.v. Wim Schuit
De Meerpaal 11
9206 AJ  DRACHTEN

Datum: 09-Sep-2020

Enviso Ingenieursbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-Sep-2020

Asbest DL A

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

EN05644
2020136522/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

1

Wim Schuit 1/1

EN05644

Asbest DL A

Analysecertificaat

09-Sep-2020/15:27

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Sep-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020136522/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

94.1% (m/m)Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)

14.1kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

7.4mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

8.8mgAsbest fractie 1-2mm
2)

13mgAsbest fractie 2-4mm
2)

23mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

52mgAsbest (som)
2)

4.0mg/kg dsAsbest in grond
2)

4.0mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

4.0mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

4.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 ASB-A1 11560391

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Sep-2020

NV



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020136522/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11560391 ASB-A1  0  50 1585807MG ASB-A1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020136522/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020136522/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

 pb. 3070-1 NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6441886
Uw referentie : ASB-A1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/09/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 09-09-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14080 g
Droge massa aangeleverde monster : 13249 g
Percentage droogrest : 94,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12660,1 97,0 12,7 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 140,3 1,1 21,5 15,32 5 9,1
1-2 mm 62,5 0,5 29,8 47,68 10 33,5
2-4 mm 40,5 0,3 40,5 100,00 8 103,1
4-8 mm 54,1 0,4 54,1 100,00 3 185,0
8-20 mm 92,5 0,7 92,5 100,00 0 0,0
>20 mm 1,7 0,0 1,7 100,00 0 0,0
Totaal 13051,7 100,0 252,8 26 330,7

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm +
0,5-1 mm 0,6 0,2 1,5 0,6 0,2 1,5 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,7 0,4 1,2 0,7 0,4 1,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 1,0 0,8 1,2 1,0 0,8 1,2 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 1,8 1,4 2,1 1,8 1,4 2,1 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 4,0 2,8 5,9 4,0 2,8 5,9 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 4,0 0,0 4,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 4,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 4,0 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1083568
Uw Project omschrijving : 2020136522-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: QYDI-DKIH-NTZI-TMFB Ref.: 1083568_certificaat_v1



Monstercode : 6441886
Uw referentie : ASB-A1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/09/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

0.5-1 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
1-2 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
2-4 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
4-8 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1083568
Uw Project omschrijving : 2020136522-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: QYDI-DKIH-NTZI-TMFB Ref.: 1083568_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1083568
Uw Project omschrijving : 2020136522-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QYDI-DKIH-NTZI-TMFB Ref.: 1083568_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6441886 ASB-A1 ASB-A1 0-.5 1585807MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1083568
Uw Project omschrijving : 2020136522-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QYDI-DKIH-NTZI-TMFB Ref.: 1083568_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1083568
Uw Project omschrijving : 2020136522-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QYDI-DKIH-NTZI-TMFB Ref.: 1083568_certificaat_v1



T.a.v. Wim Schuit
De Meerpaal 11
9206 AJ  DRACHTEN

Datum: 10-Sep-2020

Enviso Ingenieursbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-Sep-2020

Asbest DL B

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

EN05644
2020136520/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

1

Wim Schuit 1/1

EN05644

Asbest DL B

Analysecertificaat

09-Sep-2020/22:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Sep-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020136520/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

87.1% (m/m)Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)

14.9kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<3.6mgAsbest (som)
2)

<0.3mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.3mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.3mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 ASB-B1 11560389

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Sep-2020

NV



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020136520/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11560389 ASB-B1  0  50 1585806MG ASB-B1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020136520/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020136520/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

 pb. 3070-1 NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6441885
Uw referentie : ASB-B1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 07/09/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : R.L.
Datum geanalyseerd : 09-09-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14900 g
Droge massa aangeleverde monster : 12978 g
Percentage droogrest : 87,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11930,5 93,2 16,1 0,13 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 177,6 1,4 44,8 25,23 0 0,0
1-2 mm 161,7 1,3 69,9 43,23 0 0,0
2-4 mm 175,3 1,4 175,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 216,8 1,7 216,8 100,00 0 0,0
8-20 mm 130,9 1,0 130,9 100,00 0 0,0
>20 mm 10,9 0,1 10,9 100,00 0 0,0
Totaal 12803,7 100,0 664,7 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,3 <0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1083567
Uw Project omschrijving : 2020136520-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: VJDN-WKDX-VOPH-ESCC Ref.: 1083567_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1083567
Uw Project omschrijving : 2020136520-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VJDN-WKDX-VOPH-ESCC Ref.: 1083567_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6441885 ASB-B1 ASB-B1 0-.5 1585806MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1083567
Uw Project omschrijving : 2020136520-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VJDN-WKDX-VOPH-ESCC Ref.: 1083567_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1083567
Uw Project omschrijving : 2020136520-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VJDN-WKDX-VOPH-ESCC Ref.: 1083567_certificaat_v1



T.a.v. Wim Schuit
De Meerpaal 11
9206 AJ  DRACHTEN

Datum: 11-Sep-2020

Enviso Ingenieursbureau

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-Sep-2020

Asbest DL C

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

EN05644
2020137479/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

1

Wim Schuit 1/1

EN05644

Asbest DL C

Analysecertificaat

10-Sep-2020/23:38

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-Sep-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020137479/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

87.8% (m/m)Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)

14.9kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<7.3mgAsbest (som)
2)

<0.6mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.6mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.6mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 ASB-C1 11563308

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Sep-2020

NV



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020137479/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11563308 ASB-C1  0  50 1585804MG ASB-C1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020137479/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020137479/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

 pb. 3070-1 NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6443155
Uw referentie : ASB-C1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/09/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : N.E.
Datum geanalyseerd : 10-09-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14900 g
Droge massa aangeleverde monster : 13082 g
Percentage droogrest : 87,8 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11777,3 91,7 19,3 0,16 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 442,5 3,4 62,1 14,03 0 0,0
1-2 mm 243,5 1,9 66,7 27,39 0 0,0
2-4 mm 112,4 0,9 112,4 100,00 0 0,0
4-8 mm 117,8 0,9 117,8 100,00 0 0,0
8-20 mm 142,9 1,1 142,9 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12836,4 100,0 521,2 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 0,6 <0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1084103
Uw Project omschrijving : 2020137479-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: CEVQ-DZVV-FTAS-IPOS Ref.: 1084103_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1084103
Uw Project omschrijving : 2020137479-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CEVQ-DZVV-FTAS-IPOS Ref.: 1084103_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6443155 ASB-C1 ASB-C1 0-.5 1585804MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1084103
Uw Project omschrijving : 2020137479-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CEVQ-DZVV-FTAS-IPOS Ref.: 1084103_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1084103
Uw Project omschrijving : 2020137479-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: CEVQ-DZVV-FTAS-IPOS Ref.: 1084103_certificaat_v1
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Analyserapport asfalt 

 

  



T.a.v. Wim Schuit
Postbus 508
9200 AM  DRACHTEN

Datum: 21-Sep-2020

Enviso BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-Sep-2020

Asfalt DL B

Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

EN05644
2020137495/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Aanvullend bodemonderzoek Het Perk te Sneek

1

Wim Schuit 1/1

EN05644

Asfalt DL B

Analysecertificaat

21-Sep-2020/07:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-Sep-2020

Door u opgegeven monstermatrixAsfalt

2020137495/1Certificaatnummer/Versie

Extern / Overig onderzoek
1)

<2.5mg/kgNaftaleen
1)

<2.5mg/kgFenanthreen
1)

<2.5mg/kgAnthraceen
1)

<2.5mg/kgFluorantheen
1)

<2.5mg/kgBenzo(a)anthraceen
1)

<2.5mg/kgChryseen
1)

<2.5mg/kgBenzo(k)fluorantheen
1)

<2.5mg/kgBenzo(a)pyreen
1)

<2.5mg/kgBenzo(ghi)peryleen
1)

<2.5mg/kgIndeno(123-cd)pyreen
1)

18mg/kgPAK Totaal VROM (10)

1 1, Asfalt B: 0-10 11563367

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Uw datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Sep-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020137495/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11563367 Asfalt B  0  100 0540287455 1, Asfalt B: 0-10

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020137495/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020137495/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004PAK 10 in asfalt

UitbestedingExternW0004SOM PAK10

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Eurofins Analytico B.V.
T.a.v. mevrouw N. Vermeulen
Gildeweg 42-48
3771 NB BARNEVELD

Uw kenmerk : 2020137495-EN05644
Ons kenmerk : Project 1084141
Validatieref. : 1084141_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : UZIT-CYYI-OMXG-KDYM
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

(factuur wordt separaat verstuurd naar de financiële administratie)

Amsterdam, 11 september 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
asfalt gezaagd aantal 0
cryogeen malen gemalen

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
Q naftaleen mg/kg < 2,5
Q fenantreen mg/kg < 2,5
Q anthraceen mg/kg < 2,5
Q fluoranteen mg/kg < 2,5
Q benzo(a)antraceen mg/kg < 2,5
Q chryseen mg/kg < 2,5
Q benzo(k)fluoranteen mg/kg < 2,5
Q benzo(a)pyreen mg/kg < 2,5
Q benzo(ghi)peryleen mg/kg < 2,5
Q indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg < 2,5

som PAK (10) mg/kg 18

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1084141
Uw Project omschrijving : 2020137495-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Uw Monsterreferenties
6443272 = 1, Asfalt B: 0-10

Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/09/2020
Ontvangstdatum opdracht : 08/09/2020
Startdatum : 08/09/2020
Monstercode : 6443272
Uw Matrix : Wegenmat.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: UZIT-CYYI-OMXG-KDYM Ref.: 1084141_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Som PAK asfalt
Indien het gehalte kleiner is dan de rapportagegrens kan een gehalte tot die rapportagegrens aanwezig zijn. De maximale
"som PAK" bedraagt de gerapporteerde gehalten vermeerderd met de som van de individuele rapportagegrenzen.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1084141
Uw Project omschrijving : 2020137495-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UZIT-CYYI-OMXG-KDYM Ref.: 1084141_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6443272 1, Asfalt B: 0-10 Asfalt B 0-1 0540287455

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1084141
Uw Project omschrijving : 2020137495-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UZIT-CYYI-OMXG-KDYM Ref.: 1084141_certificaat_v1



Analysemethoden in Wegenmat.

In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix wegenmat. is representatief voor asfalt(kernen), boor(kernen), asfaltgranulaat en wegenmateriaal. Deze analyses
zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

PAKs : Eigen methode

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1084141
Uw Project omschrijving : 2020137495-EN05644
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: UZIT-CYYI-OMXG-KDYM Ref.: 1084141_certificaat_v1
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Bijlage 10 
 

                   Toelichting toetsingskaders
 



Toetsingskader achtergrond-, streef- en interventiewaarden  
Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen achtergrond-, streef- en interventiewaarden en hun betekenis ingegaan.  
  
Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau én op monsterniveau. Met betrekking tot het bepalen van 
de achtergrondwaarden kan in sommige gevallen de overallconclusie op monsterniveau afwijken ten opzichte van de 
conclusie op parameterniveau als gevolg van de toetsregel die in artikel 4.2.2 van de Regeling bodemkwaliteit staat. In dit 
artikel wordt beschreven wat onder het overschrijden van de achtergrondwaarden wordt verstaan.  
  
De achtergrondwaarden (AW) zijn landelijk geldende waarden voor een multifunctionele bodemkwaliteit en geven de 
bovengrens aan voor wat in de dagelijkse praktijk 'schone grond' wordt genoemd. Deze achtergrondwaarden zijn vastgesteld 
op basis van gehalten zoals deze voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden. Dit omdat in dergelijke gronden 
geen belasting door lokale verontreinigingsbronnen aanwezig wordt geacht. De streefwaarde (S) geeft het 
concentratieniveau in grondwater aan waarboven wel en waaronder geen sprake is van een aantoonbare verontreiniging.  
  
De interventiewaarde (I) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater aan waarboven de functionele 
eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in ernstige mate kunnen zijn verminderd. In het overheidsbeleid 
wordt gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging, indien de gemiddelde concentratie aan één stof de 
interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of voor het grondwater in tenminste 100 m3 bodemvolume. 
Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van de interventiewaarde zich voordoet 
kan in een eerste onderzoek meestal nog geen betrouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de 
resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel of niet ernstig zijn 
van het verontreinigingsgeval.  
  
Bij de getoetste waarden is tevens een index opgenomen. Deze index is als volgt berekend:  
Index = (GSSD - AW) / (I - AW).  
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD) lager is dan de 
achtergrondwaarde. Bij een index boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde boven de interventiewaarde. Een index 
tussen de 0 en 0,5 betekent dat de gestandaardiseerde meetwaarde (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index tussen 
de 0,5 en 1 houdt in dat de gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt.  
  
Afhankelijk van de specifieke situatie geeft dit mogelijk aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmonster en/of het 
uitvoeren van een nader onderzoek. Met een nader bodemonderzoek kan de ernst en spoedeisendheid van het geval wordt 
vastgesteld. Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat sprake is van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging.  
  
Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de interventiewaarden worden 
overschreden. Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het grondwater) of objecten (bijv. 
consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke effecten kunnen optreden, is er sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging. Ook als het bij puntbronnen van verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) waarschijnlijk is 
dat zonder maatregelen op korte termijn (binnen maximaal enkele maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 
m3 bodemvolume kan optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  
  
Bij de toetsing worden de gemeten gehalten in grondmonsters aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehalten 
organisch stof en lutum gevalideerd omgerekend middels BOTOVA naar zogenaamde standaardbodemcondities (bodem met 
10% organische stof en 25% lutum). Indien de gehalten of concentraties in grond- en grondwatermonsters lager zijn dan de 
gerapporteerde rapportagegrens worden deze gevalideerd herberekend middels BOTOVA tot een gestandaardiseerde 
meetwaarde (gerapporteerde rapportagegrens maal 0,7). Deze gestandaardiseerde meetwaarden (GSSD) worden vergeleken 
met de normwaarden.  
  
Barium  
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is ingetrokken. Gebleken is 
namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien 
sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, 
kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg ds (voor 
standaardbodem). Analyses op barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven dus niet meer 
getoetst te worden, tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is. Het gemeten gehalte aan barium is conform de 
circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, niet getoetst aan de voormalige interventiewaarde. Dit in verband met het voor 
deze parameter ontbreken van een aanwijsbare antropogene bron.  
  

  

  



Toetsingskader asbest  
De resultaten van het NEN 5707 onderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de interventiewaarde 
uit de Circulaire bodemsanering. De interventiewaarde voor asbest in bodem, grond en baggerspecie bedraagt 100 mg/kg 
d.s., uitgaande van een gewogen gehalte (het gehalte serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal het gehalte 
amfiboolasbest).  
  
Indien onderzoek is gedaan naar respirabele vezels, wordt de gemeten concentratie getoetst aan de risicogrenswaarde van 
10 mg/kg (gewogen). Indien deze concentratie niet wordt overschreden is er geen sprake van onaanvaardbare risico’s.  
  
Voor het bepalen van de spoedeisendheid van een sanering van een bodemverontreiniging met asbest die is ontstaan voor 
juni 1993 dient gebruik te worden gemaakt van het protocol 'Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem - protocol asbest'. 
Dit protocol is opgenomen als bijlage 3 van de Circulaire bodemsanering.  
  
Op basis van het fysische en chemische karakter is er voor asbest geen sprake van verspreidingsrisico's en ecologische risico's, 
maar wel van humane risico's. In dit kader worden twee categorieën van (humane) risico's onderscheiden:  
  
Acceptabele risico's  
Hierbij dient de plaats, mate en omvang van de bodemverontreiniging nauwkeurig geregistreerd te worden bij het Kadaster. 
Ook kan het bevoegd gezag voorschrijven om beheersmaatregelen te treffen om blootstelling aan de verontreiniging te 
voorkomen. Als de inrichting van de locatie wijzigt, dienen de locatiespecifieke risico's opnieuw te worden beoordeeld.  
  
Onacceptabele risico's  
Naast kadastrale registratie dienen spoedig saneringsmaatregelen te worden genomen op het betreffende deel van de 
locatie. De termijn 'spoedig' dient uitgewerkt te worden door het bevoegd gezag in een beschikking.  
  
Puin  
De resultaten van het NEN 5897 onderzoek worden conform het huidige overheidsbeleid getoetst aan de regelingeving zoals 
opgenomen in het Productenbesluit asbest.  
  
In het Productenbesluit asbest is vermeld dat het verboden is om asbest of asbesthoudende producten te vervaardigen, in 
Nederland in te voeren, voorhanden te hebben, aan een ander ter beschikking te stellen, toe te passen of te bewerken. Een 
product wordt niet als asbesthoudend beschouwd als aan het product geen asbest opzettelijk is toegevoegd en het gehalte 
serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal het gehalte amfiboolasbest niet hoger is dan 100 mg/kg ds. Deze waarde wordt 
in voorliggende rapportage aangeduid als restconcentratienorm.  
  
Hergebruik van grond en puin  
Indien de grond en het puin wordt hergebruikt, is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. In dit besluit is opgenomen dat 
voor asbest in grond en puin een gewogen gehalte van 100 mg/kg ds (het gehalte serpentijnasbest, vermeerderd met tien 
maal het gehalte amfiboolasbest) als maximale samenstellingswaarde geldt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit  
De gemeten gehalten in een partij grond worden getoetst aan de maximale waarden en rekenregels uit het Besluit- en de 
Regeling bodemkwaliteit, specifiek de regels die gelden voor het volgens het generieke kader toepassen op landbodem. De 
mate van overschrijden van de bovengenoemde maximale waarden bepaald tot welke klasse een toe te passen partij grond 
of de ontvangende landbodem behoort. Deze classificatie is echter alleen mogelijk indien de monsterneming en het 
laboratoriumonderzoek zijn uitgevoerd door bij regeling van Onze Ministers bepaalde methoden alsmede door een persoon 
of instelling die daarvoor beschikt over een erkenning.  
  
De op basis van de bovenstaande maximale waarden in te delen klassen zijn:  
  
Achtergrondwaarde  
De landbodem dan wel een toe te passen partij grond wordt geclassificeerd als 'altijd toepasbaar' (oftewel schoon), wanneer 
de gemeten gehalten de achtergrondwaarden niet overschrijden. In artikel 4.2.2 van de Regeling is beschreven wat onder het 
overschrijden van de achtergrondwaarden wordt verstaan.  
  
Kwaliteitsklasse 'wonen'  
De kwaliteit van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'wonen', 
wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn dan de maximale 
waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen' (zie artikel 4.4.1 van de Regeling). De kwaliteit van de ontvangende 
landbodem wordt beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'wonen', wanneer de gemeten gehalten de bovengenoemde 
achtergrondwaarden overschrijden maar lager zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'wonen'. In 
artikel 4.10.2 van de Regeling is beschreven wat onder het overschrijden van de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 
'wonen' wordt verstaan.  
  
Kwaliteitsklasse 'industrie'  
De kwaliteit van de ontvangende landbodem alsmede van een partij grond die op landbodem wordt toegepast, wordt 
beoordeeld als de kwaliteitsklasse 'industrie' wanneer de gemeten gehalten de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 
'wonen' overschrijden, maar lager zijn dan de maximale waarden voor de bodemkwaliteitsklasse 'industrie' (zie artikel 4.4.1 
en 4.10.2 van de Regeling).  
  
Niet toepasbare grond  
Wanneer de gemeten gehalten in een partij grond de maximale waarden voor de kwaliteitsklasse 'industrie' overschrijden 
(en wordt geclassificeerd als 'niet toepasbaar > industrie' of 'niet toepasbaar > interventiewaarde'), dan komt deze grond niet 
in aanmerking voor hergebruik volgens het generieke toetsingskader of verwerking in een grootschalige bodemtoepassing. 
In dat geval dient te worden nagegaan of mogelijk wordt voldaan aan de voorwaarden voor het gebiedsspecifieke 
toetsingskader (art. 44 t/m 53 van het Besluit).  
 
Toetsingskader PFAS  
Voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie is het tijdelijk handelingskader (geactualiseerde versie van 2 juli 
2020) van kracht. Navolgend worden de normen voor toepassing verkort weergegeven.  
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de voorlopige toepassingsnormen voor de onderscheiden situaties 
waarin grond en baggerspecie worden toegepast, die ik van plan ben op korte termijn in de Regeling bodemkwaliteit op te 
nemen. Dit zijn voorlopige toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem. Voor een 
definitieve normstelling moeten ook de resultaten bekend zijn van nog lopend onderzoek naar de mobiliteit, uitloging, 
bioaccumulatie en het gedrag van PFAS in grondwater.   
  
Voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem zijn de toepassingsnormen afgeleid van een rapportage van 
het RIVM5 over de risicogrenzen van de tot de PFAS-stofgroep behorende stoffen voor de bodemfuncties landbouw/natuur, 
wonen en industrie en het “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie 
(geactualiseerde versie van 2 juli 2020)”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie (in μg/kg d.s.)  

Categorie   Toepassingssituatie   Toepassingswaarde   
(μg/kg d.s.) (4) (5)   

 

Op de landbodem  

4.1  Grond en baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau    

Bodemkwaliteitsklasse  Bodemfunctieklasse    

wonen of industrie  wonen of industrie  PFAS = 3  
PFOA = 7  

landbouw/natuur  wonen of industrie  PFAS = 1,4  
PFOA = 1,9  

Landbouw/natuur, wonen of industrie  landbouw/natuur  PFAS = 1,4  
PFOA = 1,9  

4.2  Baggerspecie toepassen boven grondwaterniveau(1), als bedoeld in artikel 35, onder f, 
BBK (verspreiden van baggerspecie op aangrenzend perceel of weilanddepot) 

PFAS = 3  
PFOA = 7   

4.3  Grond en baggerspecie grootschalig toepassen boven grondwaterniveau(1)  PFAS = 3  
PFOA = 7  

4.4  Grond en baggerspecie toepassen in grondwaterbeschermingsgebieden  gebiedskwaliteit  

4.5 Grond en baggerspecie toepassen onder grondwaterniveau(2), met inbegrip van 
grootschalige toepassing. 

PFAS = 1,4  
PFOA = 1,9 

In oppervlaktewater     

4.6  Grond toepassen  Vervalt, zie categorie 
4.8.2, 4.9.1 en 4.9.2  

4.7  Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam of aansluitende 
(sedimentdelende) stroomafwaarts gelegen oppervlaktewaterlichamen als bedoeld in 
artikel 35, onder g, BBK (verspreiden van baggerspecie in zoet of zout oppervlaktewater).  

Toepasbaar, wel 
meten en toetsen op 
uitschieters.  

4.8.1  Baggerspecie toepassen in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam in ophogingen in 
waterbouwkundige constructies, uitgezonderd de diepe plas, als bedoeld in artikel 35, 
onder d, BBK  

Toepasbaar, wel meten en 
toetsen op uitschieters.  

4.8.2  Het in een ander oppervlaktewaterlichaam uitgezonderd een diepe plas(3):  
• verspreiden van baggerspecie (bij niet-sedimentdelende oppervlaktewaterlichamen) 

als bedoeld in artikel 35, onder g, BBK en  
• het toepassen van baggerspecie en grond in ophogingen in waterbouwkundige 

constructies als bedoeld in artikel 35, onder d, BBK.  

  Rijkswater:  PFAS = 0,8  
                    PFOS = 3,7   
Anders:      PFAS = 0,8  
                    PFOS = 1,1  
  

4.9.1  Baggerspecie en grond toepassen in niet-vrijliggende diepe plassen die in open 
verbinding staan met een rijkswater (3) (8)  

PFAS = 0,8  
PFOS = 3,7  

4.9.2  Baggerspecie en grond toepassen in andere diepe plassen dan bedoeld onder 4.9.(7)(8)  PFAS = 0,8  
PFOS = 1,1  

Voetnoten bij tabel:  
(1) Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘boven grondwaterniveau’: tot ten hoogste 1 meter onder 

het maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde zone terechtkomt wordt de grond geacht 
boven grondwater te zijn toegepast.  

(2) Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘onder grondwaterniveau’: op een diepte van 1 meter en 
meer onder het maaiveld. Indien de grond als gevolg van zetting op termijn in de verzadigde zone terechtkomt wordt de grond 
geacht boven grondwater te zijn toegepast.  

(3) Onder ‘diepe plas’ wordt verstaan: oppervlaktewaterlichaam, ontstaan als gevolg van zandwinning, grindwinning of kleiwinning 
of een dijkdoorbraak.  
Onder ‘vrijliggende diepe plas’ wordt verstaan: diepe plas, die niet is gelegen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het 
Rijk en die bovendien boven de spronglaag nauwelijks wordt gevoed door oppervlaktewater van elders (de verblijftijd van het 
water is voor 90% van het jaar langer dan een maand). Als de diepe plas is gelegen in een groter oppervlaktewaterlichaam wordt 
de rest van het oppervlaktewaterlichaam beschouwd als oppervlaktewater van elders. Onder ‘niet-vrijliggende diepe plas’ wordt 
verstaan: diepe plas, gelegen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk, of diepe plas die niet aan de definitie van 
vrijliggende plas voldoet.   

(4) Op de waarden uit deze tabel hoeft geen bodemtypecorrectie te worden toegepast als het gehalte van organische stof minder 
dan 10% bedraagt.  

(5) Tenzij een lokale maximale waarde is vastgesteld (zie paragraaf 5).  
(6) Met toepassingswaarden voor PFAS wordt bedoeld de waarde voor alle overige PFAS verbindingen, te toetsen per stof (dus niet 

gesommeerd). PFOS en PFOA worden getoetst aan de hand van de sommatie van de concentraties lineair en vertakt.  
(7) Voor plassen waar nog geen verondieping heeft plaatsgevonden, kan niet van de toepassingswaarde in de tabel worden 

uitgegaan. In deze gevallen zal het waterschap in overleg met gemeente en provincie een uitvoerige afweging moeten maken of 



deze verondieping gewenst is en welke voorwaarden hieraan moeten worden gesteld. Hierbij moet op basis van de zorgplichten 
zelf worden bepaald welke kwaliteit grond en baggerspecie verantwoord kan worden toegepast.  

(8) Alleen indien in de nabijheid van de diepe plas geen kwetsbaar object is gelegen. Hiervoor is een toetsingskader opgenomen in 
de Handreiking voor de herinrichting van diepe plassen.    

  
Gebiedsspecifiek beleid  
De toepassingsnormen die in de Regeling bodemkwaliteit zijn opgenomen, gelden in beginsel voor het hele land. Het Besluit 
bodemkwaliteit biedt echter de mogelijkheid om in het kader van gebiedsspecifiek beleid afwijkende lokale maximale 
waarden vast te stellen. Het spreekt vanzelf dat hieraan specifiek onderzoek aan ten grondslag hoort te liggen en dat de 
waarden degelijk moeten worden onderbouwd. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit worden hieraan eisen gesteld.  
  
Via het vaststellen van minder strenge lokale maximale waarden kan worden afgeweken van het uitgangspunt van het Besluit 
bodemkwaliteit dat geen verslechtering van de bestaand bodemkwaliteit op locatieniveau is toegestaan. Dit houdt in dat de 
bestaande bodemkwaliteit op locatieniveau, te weten de locatie waar de grond of baggerspecie wordt toegepast, binnen het 
gebied wel kan verslechteren. Omdat tot de lokale maximale waarde alleen grond en baggerspecie mogen worden toegepast 
die in het bodembeheergebied zelf zijn ontgraven, is op gebiedsniveau echter geen sprake van verslechtering. Grond en 
baggerspecie worden binnen het beheersgebied alleen verplaatst.  
  
De in dit tijdelijk handelingskader opgenomen achtergrondwaarden kunnen in heel Nederland worden aangehouden, tenzij 
is of wordt voorzien in gebiedsspecifiek beleid. Met gebiedsspecifiek beleid kan lokaal meer ruimte worden geboden, maar 
kan ook een strengere waarde worden vastgesteld. Tot 1 januari 2021 geldt een versnelde voorbereidingsprocedure voor het 
vaststellen van besluiten inzake gebiedsspecifiek beleid voor PFAS1. Daarnaast kan de gemeente of waterbeheerder in 
verband met een specifieke lokale of regionale problematiek een andere invulling van de zorgplicht geven, bij voorkeur in 
beleidsregels om daaraan voldoende bekendheid te geven.  
  
Bij het stellen van lokale maximale waarden moet wat betreft de achtergrondwaarden de volgende kanttekening worden 
gemaakt. In de systematiek van het Besluit bodemkwaliteit kunnen geen lokale maximale waarden worden vastgesteld 
beneden de achtergrondwaarde die in de Regeling bodemkwaliteit is vastgesteld, ook niet als lokaal lagere waarden zijn 
gemeten. Dit volgt uit artikel 39 van het Besluit bodemkwaliteit. De voorlopige achtergrondwaarden waarvan in dit tijdelijk 
handelingskader sprake is, zijn echter gegeven ter invulling van de zorgplicht en niet in de Regeling bodemkwaliteit 
opgenomen. Een eis aan het gebiedsspecifieke beleid is dat de noodzakelijkheid van lokale maximale waarden, voldoende 
ondersteund door onderzoek, moet worden aangetoond.  
  
Als de wens bestaat om in het kader van gebiedsspecifiek beleid een lokale maximale waarde vast te stellen kan de gemeente, 
onderscheidenlijk waterbeheerder, een bodembeheergebied aanwijzen (indien de lokale maximale waarde een 
verslechtering op de locatie van toepassen toestaat) en een goede motivering, bij voorkeur in een nota bodembeheer, 
vaststellen die aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit voldoet. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de 
Risicotoolbox bodem, onderscheidenlijk de Risicotoolbox waterbodems. Deze zullen worden aangevuld met informatie over 
PFAS. Tot die tijd kan bij het vaststellen van lokale maximale waarden boven de risicogrenswaarde die door het RIVM zijn 
aangegeven, over de risico’s van de lokale maximale waarden advies worden ingewonnen bij het RIVM.  
  
Voor het vaststellen van soepeler normen kan aanleiding bestaan als de bestaande bodemkwaliteit in een gebied slechter is 
dan de toepassingswaarden die landelijk worden gehanteerd, en de in het gebied vrijkomende grond en baggerspecie van 
slechtere kwaliteit hierdoor volgens de landelijke toepassingswaarden niet mag worden toegepast. Op voorwaarde dat in het 
aangewezen bodembeheergebied op gebiedsniveau sprake is van stand-still kunnen de nodige afwegingen worden gemaakt 
die vraag en aanbod van grond en baggerspecie binnen het gebied op elkaar afstemmen teneinde impasses bij het 
grondverzet en baggerwerkzaamheden te voorkomen.  
 

 
1 https://www.bodemplus.nl/actueel/nieuwsberichten/2019/wijziging-besluit-bodemkwaliteit-versneld/  
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 Inleiding 

In opdracht van Frisoplan in Sneek is door abtWassenaar een akoestisch onderzoek uitgevoerd 
met betrekking tot de geplande nieuwbouw van een appartementengebouw, grondgebonden 
woningen en waterwoningen aan “Het Perk” in Sneek.  
Omdat het appartementengebouw en de woningen worden gerealiseerd binnen de wettelijke 
geluidzones van een aantal omliggende wegen, is onderzoek naar de optredende 
geluidbelasting van het wegverkeer noodzakelijk. 
 
Het voorliggende onderzoek geeft inzicht in de berekende geluidbelasting als gevolg van het 
wegverkeer vanwege de omliggende wettelijk gezoneerde wegen in het onderzoeksgebied. 
Bij het vaststellen (berekenen) van de geluidbelasting is gebruik gemaakt van de, door de 
gemeente Súdwest-Fryslân (via de opdrachtgever), aangeleverde verkeersgegevens en de 
door opdrachtgever verstrekte situatietekeningen. In dit rekenmodel is rekening gehouden 
met de verkeersintensiteiten 10 jaar na planvorming, namelijk het toekomstige jaar 2030. 
De verkeersgegevens van de rondweg Sneek N7, zijn ontleend aan de meest recente gegevens 
van het geluidregister van Rijkswaterstaat.  
  
Bij de beoordeling van de optredende geluidbelasting is getoetst aan de normen van de 
Wet geluidhinder. Voorliggend onderzoek voorziet in de berekende geluidbelasting ten 
gevolge van het wegverkeer op de gevels van het te realiseren appartementengebouw en 
woningen. Aan de hand van de geluidbelasting kan worden nagegaan of wordt voldaan aan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden van de Wet geluidhinder c.q. de maximale 
ontheffingswaarde.   
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 Wettelijk kader 
 

 Wet geluidhinder 
De Wet geluidhinder (Wgh) kent regels inzake het voorkomen of beperken van geluidhinder. 
Er zijn onder andere grenswaarden in opgenomen ten aanzien van de geluidbelasting op 
geluidgevoelige objecten. 
 
Voor de nieuw te realiseren appartementen binnen de zone van een weg dient een akoestisch 
onderzoek te worden overlegd. De breedte van de zone van de weg is, voor gezoneerde 
wegen in stedelijk en buitenstedelijk gebied bestaande uit: 
    stedelijk buitenstedelijk 
‒ een of twee rijstroken: 200 meter 250 meter 
‒ drie of meer rijstroken: 350 meter 400 meter (drie en vier rijstroken). 
 
Er is een zogenaamde voorkeurswaarde waaronder, vanuit akoestisch oogpunt, geen 
bezwaren zijn voor de realisatie van een plan. Boven de voorkeurswaarde, tot de maximale 
ontheffingswaarde, verplicht de Wgh maatregelonderzoek naar het verlagen van de 
geluidbelasting (bijvoorbeeld door het aanleggen van een stiller asfalt of het plaatsen van 
geluidschermen).  
 
Bij wettelijk gezoneerde wegen is een Hogere Waarde mogelijk tot de maximale 
ontheffingswaarde. Zie tabel 2.1 voor een overzicht van de wettelijke grenswaarden. 
  
Tabel 2.1: grenswaarden wegverkeerslawaai vanuit de Wet geluidhinder 

Geluidgevoelig object Grenswaarde Geluidbelasting in Lden (dB) 
wegverkeer 

Nieuw te bouwen woning 
langs bestaande weg 

Voorkeurswaarde 48 

Maximale ontheffingswaarde* 63 53 
*de waarden zijn respectievelijk binnen en buiten de bebouwde kom 
 

Autowegen en autosnelwegen liggen per definitie in buitenstedelijk gebied. Dit betekent dat 
de maximale ontheffingswaarde vanwege de rondweg N7 in Sneek Lden = 53 dB bedraagt. 
 

 Bouwbesluit 
Naast de bepalingen in de Wet geluidhinder dient, bij het verlenen van Hogere Waarden, ook 
rekening te worden gehouden met de eisen uit het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit zijn eisen 
gesteld aan de karakteristieke geluidwering (GA;k). De karakteristieke geluidwering (zoals 
bedoeld in NEN 5077) van de uitwendige scheidingsconstructie, van een verblijfsgebied, moet 
ten minste gelijk zijn aan het verschil tussen de geluidbelasting en 33 dB voor woningen. 
Hierbij geldt een minimum van 20 dB. De geluidbelasting moet worden bepaald zonder aftrek 
artikel 3.4 RMG 2012. Voor wegen met een snelheid tot 70 km/uur bedraagt de aftrek 
conform artikel 110g van de Wet geluidhinder 5 dB. 
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 30 km/h wegen 
Binnen het onderzoeksgebied bevinden zich 30 km/h wegen. Deze wegen vallen niet onder de 
bepalingen en werkingssfeer van de Wet geluidhinder en leiden doorgaans niet tot relevante 
geluidbelastingen. Het verlenen van een Hogere Waarde is voor deze wegen daarom ook niet 
aan de orde. Afhankelijk van de aard en omvang van de 30 km/h weg kan sprake zijn van een 
relevante geluidbelasting, zoals bij een klinkerverharding en/of een significante 
verkeersintensiteit en/of een geringe afstand van weg tot geluidgevoelig object. Gelet op de 
ligging van de Westhemstraat t.o.v. het plangebied, is daarom deze weg meegenomen in de 
berekeningen.  
 

 Geluidbeleid 
De gemeente beschikt niet over lokaal geluidbeleid. 
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 Beschrijving van de situatie 
 

 Algemeen 
Het nieuw te bouwen appartementengebouw, de grondgebonden woningen en 
waterwoningen liggen binnen de invloedssfeer van een wettelijk gezoneerde weg, namelijk de 
rondweg N7 van Sneek. Daarnaast is sprake van een aantal 30 km/h wegen in het plangebied. 
Deze wegen zijn weergegeven in hoofdstuk 4, uitgangspunten. De maximumsnelheid op de N7 
bedraagt, ter hoogte van het plangebied, 80 km/uur. 
In onderstaande afbeeldingen 3.1 en 3.2 is de situering alsmede de ligging van het nieuw te 
bouwen appartementengebouw, de waterwoningen en de (grondgebonden) woningen 
weergegeven. 
 
Afbeelding 3.1: locatie nieuw te bouwen woningen en appartementengebouw en ligging N7 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Appartementengebouw 
Het appartementengebouw bevindt zich aan de oostzijde van het onderzoeksgebied en omvat 
ten hoogste 3 c.q. 4 bouwlagen. E.e.a. is weergegeven in afbeelding 3.2. 
 
Afbeelding 3.2: impressie zuidgevel nieuw te bouwen appartementengebouw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Waterwoningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

appartementengebouw 

Grondgebonden woningen 
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Een visualisatie en plattegrond van het appartementengebouw is weergegeven in afbeelding 
3.3 en 3.4. 
 
Afbeelding 3.3: Visualisaties nieuw te bouwen appartementengebouw 

 
 
Afbeelding 3.4: Plattegrond nieuw te bouwen appartementengebouw 

 
 

 Grondgebonden en waterwoningen 
De ligging van de 24 waterwoningen en de 64 grondgebonden woningen is weergegeven in 
afbeelding 3.1. Hierbij is de opzet en configuratie van het plangebied zodanig dat de water-
woningen, als 1e lijns bebouwing, zorgen voor maximale geluidafscherming naar de 
achterliggende, 2e lijns, bebouwing, namelijk de grondgebonden woningen. Hiermee wordt 
voorzien in een optimaal stedenbouwkundig plan en is sprake van een goede ruimtelijke 
ordening.  
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 Referenties en uitgangspunten 
 
Rekenmethode 
De berekeningen van de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer zijn uitgevoerd 
overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012 (kortweg: RMG 2012). 
 
Aftrek artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012 
De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek op de geluidbelasting 
vanwege een weg, van de gevel van woningen of van andere geluidgevoelige gebouwen of 
aan de grens van geluidgevoelige terreinen, bedraagt: 
 
Afbeelding 4.1: overzicht aftrek conform artikel 3.4  

 
 
Let op! Door beperkingen in de rekensoftware is het niet mogelijk om de toe te passen aftrek 
conform artikel 110g te baseren op de berekende waarden. Voor de getoonde waarden 
inclusief aftrek, in afbeeldingen en tabellen gegenereerd vanuit de rekensoftware, geldt dat 
deze zijn berekend inclusief een aftrek van 2 dB. Getoonde waarden van 54 dB (56 – 2 dB) en 
55 dB (57 – 2 dB) geldt dat deze geïnterpreteerd dienen te worden als 53 dB (56 – 3 dB en 57 
– 4 dB). 
 
Geluidzone 
Het plan ligt binnen de invloedssfeer c.q. de wettelijke geluidzone, van de volgende wegen: 
‒ Autoweg N7 (rondweg Sneek). 
 
30 km/h wegen 
Binnen het onderzoeksgebied bevindt zich een aantal 30 km/h wegen, waarvan de 
Westhemstraat, gelet op de ligging tot het appartementengebouw en de verkeersintensiteit, 
de meest relevante is.  
 
Omgevingskenmerken 
De omgevingskenmerken van het plangebied en zijn omgeving zijn vanuit 
www.google.maps.nl overgenomen. In het rekenmodel is rekening gehouden met een 
absorberend bodemgebied voor de groenstroken, middenbermen, grasvelden e.d. zoals 
weergegeven in de figuren van dit rapport. 
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Beoordelingspunten 
De geluidbelasting voor de grondgebonden en waterwoningen (begane grond en verdieping) 
is vastgesteld op een beoordelingshoogte boven het lokale maaiveld van: 

− 1,5 meter 

− 4,5 meter 

− 7,5 meter 
 
Voor het appartementengebouw bedraagt de beoordelingshoogte 1,5 meter boven de 
verdiepingsvloer. Dit resulteert in de volgende beoordelingshoogtes: 

− 1,5 meter 

− 4,5 meter 

− 7,5 meter 

− 10,5 meter 

− 13,5 meter (verdieping onder de kap) 
 
Verkeersintensiteit en -samenstelling 
Als maatgevende jaar voor de akoestische berekeningen dienen de geprognosticeerde 
etmaalintensiteiten tien jaar na uitvoering van de ruimtelijke plannen te worden 
aangehouden. Het toekomstige maatgevende jaar is vastgesteld op 2030. De 
verkeersgegevens van de Westhemstraat als 30 km/h weg is hierbij aangeleverd door de 
gemeente Súdwest-Fryslân, e.e.a. zoals in afbeelding 4.2 weergegeven (etmaalintensiteiten). 
 
Afbeelding 4.2: overzicht Westhemstraat 30 km/h weg, etmaalintensiteiten voor het toekomstige jaar 2030 

 
Uit de figuur is af te leiden dat de etmaalintensiteit voor de Westhemstraat in beide 
richtingen gezamenlijk 2 x 300 = 600 mvt/etmaal bedraagt. 

Westhemstraat 
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De verkeersgegevens van de rondweg Sneek N7 zijn ontleend aan het geluidregister van 
Rijkswaterstaat. Dit register bevat de meest recente verkeersgegevens. In tabel 4.1 zijn deze 
gegevens opgenomen.    
 
Tabel 4.1: gehanteerde verkeersintensiteit en uurintensiteit van de rondweg Sneek, N7 en Westhemstraat 

Straat  Etmaalintensiteit  
mvt 

Uurintensiteit [%] 

jaar 2030 dag Avond nacht 

Rondweg Sneek, N7 

Rijbaan noordzijde 19.482 6,970 2,30 0,89 

Rijbaan zuidzijde 19.482 6,970 2,30 0,89 

Westhemstraat 

Richting noord en zuid 600 6,37 3,96 0,96 

 
De verdeling lichte voertuigen, middelzware voertuigen en zware voertuigen voor de dag-, 
avond- en nachtperiode zijn eveneens ontleend aan het geluidregister en zijn terug te vinden 
in de bijlagen en afbeeldingen 4.3 t/m 4.7 van dit rapport.  
 
Afbeelding 4.3: overzicht voertuigverdeling N7 conform geluidregister, rijbaan zuid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 4.4: overzicht ligging rijbaan zuid N7 
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Afbeelding 4.5: overzicht ligging rijbaan noord N7 

 
 
Afbeelding 4.6: overzicht voertuigverdeling N7 conform geluidregister, rijbaan noord 

 
 
Afbeelding 4.7: overzicht voertuigverdeling N7 per rijbaan conform rekenmodel 
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Wegdekverharding/ maximumsnelheid 
De relevante gegevens ten aanzien van wegdekverharding en snelheid op de relevante wegen 
zijn opgenomen in tabel 4.2. Voor een compleet overzicht wordt kortheidshalve verwezen 
naar de bijlagen van voorliggend rapport. 
 
Tabel 4.2: gehanteerde wegdekverharding + snelheid 

Wegvak 
Snelheid km/uur 

Wegdekverharding Lichte 
mvt 

Middelzware 
mvt 

Zware 
mvt 

N7 rondweg Sneek 80 80 80 2ZOAB 

Westhemstraat 30 30 30 WO referentiewegdek 

 

Akoestisch rekenmodel 
Gelet op de ligging van de wegen, in relatie tot het onderzoeksgebied, is 
Standaardrekenmethode II toegepast met behulp van computerrekenmodel Geomilieu versie 
V5.20 voor het berekenen van het wegverkeerslawaai. In de overdrachtsberekening zijn de 
van invloed zijnde factoren, zoals geometrische uitbreiding, wegdekcorrectie, reflectie, 
bodemdemping en dergelijke, in rekening gebracht. 
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 Geluidbelasting 
 

 Wegverkeerslawaai algemeen 
Van de relevante wegen in het onderzoeksgebied zijn afzonderlijk de gevelbelastingen 
bepaald. In tabel 5.1 zijn de maximale geluidbelastingen ten gevolge van de N7 per gevel 
weergegeven. Ook zijn de geluidbelastingen grafisch gepresenteerd, zodat in één oogopslag 
de geluidbelasting per object duidelijk is. De geluidbelastingen in de tabel zijn exclusief en 
inclusief aftrek artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift Geluidhinder 2012. In afbeelding 
5.1 is een overzicht van het 3D rekenmodel gegeven en in afbeelding 5.2 zijn de posities van 
de rekenpunten vermeld.  
 
Afbeelding 5.1: overzicht 3D rekenmodel en ligging woningen en appartementengebouw 

 

 
Afbeelding 5.2: overzicht rekenmodel en ligging rekenpunten 
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 Rondweg Sneek N7 waterwoningen 
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de geluidbelastingen beschouwd van de: 

• waterwoningen; 

• grondgebonden woningen; 

• appartementengebouw. 
 

5.2.1 Geluidafscherming terrassen waterwoningen (begane grond) 
De situatie van de waterwoningen en de schematische weergave van de terrasschermen is 
gegeven in onderstaande afbeeldingen 5.3 en 5.4.  
 
Afbeelding 5.3: situatie waterwoningen en terrasschermen 

 
 
 
 

 
 
De geluidbelasting is berekend voor de blokken 1 t/m 9 zoals in onderstaande computerplot 
van het rekenmodel weergegeven. Uitgangspunt is hierbij dat met de afscherming rondom de 
terrassen de geluidbelasting wordt teruggebracht tot de maximale ontheffingswaarde van de 
Wet geluidhinder van 53 Lden.  
De terrasschermen zijn hierbij voorzien van een dubbele deur die als sluisconstructie fungeert. 
Hierbij zal normaliter één deur gesloten zijn, zodat voor het aspect geluid sprake is van een 
gesloten (zonder openingen) geluidsscherm.   

 

Detail blok 1 
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Afbeelding 5.4: situatie met overzicht blok 1 t/m 9 en posities rekenpunten 

 
 
In tabel 5.1 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven voor de situatie inclusief 
geluidschermen rondom de terrassen. Hierbij zijn berekeningen uitgevoerd voor een 
geluidscherm met een: 

− hoogte van 2,8 meter boven lokaal maaiveld (vloerniveau woning); 

− hoogte van 2,9 meter boven lokaal maaiveld (vloerniveau woning). 
 
Voor de vaststelling van de geluidbelasting is uitgegaan van het energetisch gemiddelde 
geluidniveau dat voor de gevel op de begane grond op de hierna genoemde hoogtes optreedt. 
Hierbij is de geluidbelasting per rekenpunt (en per blok) berekend op een hoogte van: 

− 0,5 mv+ 

− 1,0 mv+ 

− 1,5 mv+ 

− 2,0 mv+ 

− 2,5 mv+. 
 

In afbeelding 5.5 is schematisch een dwarsdoorsnede van de rijksweg en rekenpunt 23 
weergegeven. Afbeelding 5.6 geeft een 3D impressie van de terrasschermen en posities van 
de rekenpunten.  
  

Blok 1 

Blok 2 

Blok 3 

Blok 4 

Blok 5 

Blok 7 

Blok 6 

Blok 8 

Blok 9 
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Afb. 5.5: doorsnede weg en rekenpunt 23         Afb. 5.6: impressie terrasscherm en rekenpunten 

  
 
Tabel 5.1: geluidbelasting in Lden inclusief aftrek 2 dB conform Wgh waterwoningen met afscherming van 
terrasschermen. Hoogtes terrasschermen 2,8 en 2,9 mv+, tussen haakjes energetisch gemiddeld niveau 

Reken
punt 

Blok Geluidbelasting incl. aftrek Lden in dB 

  Scherm 2,80 mv+ Scherm 2,90 mv+ 
002 Blok 1 47/49/51/55/59 (54) 46/48/51/54/58 (53) 
006 Blok 2 47/49/51/54/59 (54) 47/48/51/53/58 (53) 
009 Blok 3 47/49/51/54/59 (54) 47/49/51/54/58 (53) 
012 Blok 4 47/48/51/54/58 (54) 46/48/50/53/57 (53) 
015 Blok 5 47/49/52/55/59 (54) 47/49/51/54/58 (53) 
018 Blok 6 47/49/51/54/58 (54) 46/48/51/53/58 (53) 
020 Blok 7 47/48/51/54/57 (53) voldoet met 2,8 mv+ 
023 Blok 8 46/48/51/54/57 (52) voldoet met 2,8 mv+ 
024 Blok 9 46/47/50/52/56 (52) voldoet met 2,8 mv+ 

 
Terrasscherm 2,8 meter hoog  
Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting met een terrasscherm van 2,8 meter hoog 
voor de meeste woningen niet voldoet (met rood gemarkeerd) aan de maximale 
ontheffingswaarde van 53 Lden. Alleen voor blok 7, 8 en 9 wordt met een geluidscherm van 2,8 
meter hoog voldaan aan de ontheffingswaarde. 
 
Terrasscherm 2,9 meter hoog  
Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting met een terrasscherm van 2,9 meter hoog 
voor alle woningen voldoet (met groen gemarkeerd) aan de maximale ontheffingswaarde 
van 53 Lden. 
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5.2.2 Geluidbelasting waterwoningen (1e en 2e verdieping) 
De geluidbelasting van de waterwoningen op de 1e en 2e verdieping is gegeven in 
onderstaande afbeelding 5.7 en voor enkele maatgevende rekenpunten in tabel 5.2. 
De geluidbelasting is berekend voor de blokken 1 t/m 9 zoals in onderstaande computerplot 
van het rekenmodel weergegeven.  
 
Tabel 5.2: rondweg Sneek N7 geluidbelasting in Lden inclusief en excl. aftrek 2 dB conform Wgh 

Rekenpunt Geluidbelasting  
incl. aftrek Lden in dB 

Geluidbelasting 
excl. aftrek Lden in dB 

woningen  

001 waterwoningen blok 1 62, 62 64, 64 

005 waterwoningen blok 2 62, 61 64, 63 

010 waterwoningen blok 3 62, 62 64, 64 

011 waterwoningen blok 4 62, 62 64, 64 

015 waterwoningen blok 5 62, 62 64, 64 

016 waterwoningen blok 6 61, 62 63, 64 

019 waterwoningen blok 7 62, 62 64, 64 

022 waterwoningen blok 8 62, 62 64, 64 

024 waterwoningen blok 9 62, 62 64, 64 

 
Afbeelding 5.7: rondweg Sneek N7 geluidbelasting in Lden inclusief aftrek 2 dB conform Wgh 

 
 
De geluidbelasting voor de waterwoningen op de 1e en 2e verdieping bedraagt ten hoogste  
62 dB. Dit betekent dat de maximale ontheffingswaarde van 53 dB met ten hoogste 9 dB 
wordt overschreden. Deze gevels zullen als dove gevel worden uitgevoerd. 
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 Grondgebonden woningen 
In onderstaande tabel 5.3 is de geluidbelasting van de rondweg Sneek N7 op de maatgevende 
rekenpunten (beoordelingshoogte voor de woningen 1,5 m, 4,5 m en 7,5 m) exclusief en 
inclusief aftrek art. 110 g Wet geluidhinder weergegeven voor zover de geluidbelasting hoger 
is dan de ontheffingswaarde van 53 dB. Deze gevels zullen als dove gevel worden uitgevoerd.  
In de figuren (en bijlagen) van dit rapport en afbeelding 5.8 t/m 5.11 zijn de geluidbelastingen 
van de N7 grafisch per verdiepingshoogte en gevel weergegeven, zodat in één oogopslag de 
geluidbelasting inzichtelijk is.  
 
Tabel 5.3: rondweg Sneek N7 geluidbelasting in Lden inclusief en excl. aftrek conform Wgh, beoordelingshoogte 
1,5 m, 4,5 m en 7,5 m 

Rekenpunt Geluidbelasting  
incl. aftrek Lden in dB 

Geluidbelasting 
excl. aftrek Lden in dB 

woningen noordwestzijde 

038 grondgebonden woning --, 53, 53 --, 57, 57 

039 grondgebonden woning --, 53, 56 --, 56, 58 

040 grondgebonden woning --, 53, 53 --, 56, 57 

041 grondgebonden woning --, --, 53 --, --, 56 

042 grondgebonden woning --, --, 53 --, --, 56 

049 grondgebonden woning --, 53, 53 --, 56, 57 

woningen zuidoostzijde 

090 grondgebonden woning --, --, 53 --, --, 56 

091 grondgebonden woning --, 53, 53 --, 56, 57 

092 grondgebonden woning --, 56, 56 --, 58, 58 

093 grondgebonden woning --, 56, 57 --, 58, 59 

 
Afbeelding 5.8: rondweg Sneek N7 geluidbelasting in Lden inclusief aftrek 2 dB conform Wgh 
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Afbeelding 5.9: Geluidbelasting in detail noordwestzijde, rood omcirkeld hoger dan de ontheffingswaarde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 5.10: Geluidbelasting in detail zuidoostzijde, rood omcirkeld hoger dan de ontheffingswaarde 

 

 

  

Zie afb. 5.11 
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Om de geluidbelasting op de begane grond voor rekenpunt 093 te reduceren tot Lden = 53 dB 
dient een scherm met een lengte x hoogte van 2 x 2 meter te worden gerealiseerd zoals 
aangegeven in afbeelding 5.11, dit scherm is in de berekening reeds verwerkt. 
 
Afbeelding 5.11: Geluidbelasting in detail met afscherming L x H = 2 x 2 meter 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 Appartementengebouw 
In onderstaande tabel 5.4 is de geluidbelasting van de rondweg Sneek N7 op enkele 
maatgevende rekenpunten (beoordelingshoogte voor het appartementengebouw (1,5 m,  
4,5 m, 7,5 m, 10,5 en 13,5 m) exclusief en inclusief aftrek art. 110 g Wet geluidhinder 
weergegeven. 
In de figuren (en bijlagen) van dit rapport en afbeelding 5.12 zijn de geluidbelastingen van de 
N7 grafisch per verdiepingshoogte en gevel weergegeven, zodat in één oogopslag de 
geluidbelasting inzichtelijk is. In rood zijn de waarden hoger dan de ontheffingswaarde 
gegeven. 
 
Tabel 5.4: rondweg Sneek N7 geluidbelasting in Lden inclusief en excl. aftrek 2 dB conform Wgh 

Rekenpunt Geluidbelasting  
incl. aftrek Lden in dB 

Geluidbelasting 
excl. aftrek Lden in dB 

appartementengebouw 

026 appartementengebouw 52, 53, 53, 53 54, 56, 57, 57 

030 appartementengebouw 56, 60, 60, 61 58, 62, 62, 63 

034 appartementengebouw 53, 59, 60, 60, 60 56, 61, 62, 62, 62 

036 appartementengebouw 47, 56, 58, 58, 58 49, 58, 60, 60, 60 

 
Afbeelding 5.12: rondweg Sneek N7 geluidbelasting in Lden per verdieping incl. aftrek 2 dB conform Wgh 
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Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege de rondweg Sneek N7 voor de 
zuidoost-, zuidwest- en noordwestgevel niet voldoet aan de maximale ontheffingswaarde van 
Lden = 53 dB van de Wet geluidhinder. 
De geluidbelasting voor het appartementengebouw bedraagt ten hoogste 61 dB. Dit betekent 
dat de maximale ontheffingswaarde van 53 dB met ten hoogste 8 wordt overschreden. 
 
Om de geluidbelasting voor de balkons aan de zuidwestzijde te beperken tot de maximale 
ontheffingswaarde van 53 dB, dient het balkon geheel te worden dichtgezet met glazen 
panelen en voorzien van coulissendempers t.b.v. de ventilatievoorzieningen zodat de 
geluidbelasting op de achterliggende gevel wordt beperkt tot de ontheffingswaarde van  
Lden = 53 dB, zodat deze achterliggende gevels niet als dove gevels behoeven te worden 
uitgevoerd. De zijgevels dienen wel als dove gevel te worden uitgevoerd. 
 
Uit afbeelding 5.13 blijkt dat de gevelstructuurcorrectie ten hoogste 6 dB bedraagt bij een 
borstwering met een grotendeels gesloten balkon. Dit betekent in hiermee niet wordt voldaan 
aan de maximale ontheffingswaarde van 53 dB. Dat betekent dat de balkons gesloten moeten 
zijn (volledig verglaasd) en voor ventilatie voorzien moeten worden van een coulissendemper. 
 
Afbeelding 5.13: Gevelstructuurcorrecties 
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Datum: 26 september 2022 Kenmerk: JKU Code: 16806  

 

 Westhemstraat, snelheidsregiem 30 km/h 
In tabel 5.5 is de geluidbelasting vanwege de niet wettelijk gezoneerde Westhemstraat 
(30 km/h weg) op het maatgevende rekenpunt weergegeven. 
 
Tabel 5.5: Westhemstraat geluidbelasting in Lden inclusief en excl. aftrek 5 dB conform Wgh 

Rekenpunt Gevel Geluidbelasting  
incl. aftrek Lden in dB 

Geluidbelasting 
excl. aftrek Lden in dB 

037 Appartementengebouw O-gevel 38 43 

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege de Westhemstraat voor alle 
gevels ruimschoots voldoet aan de voorkeurswaarde van Lden = 48 dB van de Wet 
geluidhinder. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat 30 km/h wegen niet vallen onder de 
bepalingen en werkingssfeer van de Wet geluidhinder, maar dat volgens vaste jurisprudentie 
wel moet worden nagegaan of sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Uit de berekende 
geluidbelasting blijkt dat dit het geval is.  
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Datum: 26 september 2022 Kenmerk: JKU Code: 16806  

 

 Conclusie 
Het onderzoek leidt tot de volgende conclusies. 
 
Niet wettelijke gezoneerde weg Westhemstraat (30 km/h) 
De geluidbelasting vanwege de Westhemstraat inclusief aftrek art. 3.4 RMG 2012 voldoet 
voor alle geluidgevoelig bestemmingen in het plangebied ruimschoots aan de 
voorkeurswaarde van Lden = 48 dB van de Wet geluidhinder. Dit betekent dat deze weg geen 
belemmering vormt voor de voorgenomen ontwikkeling. 
 
Rondweg Sneek N7 
De geluidbelasting vanwege de rondweg Sneek N7 inclusief aftrek is beschouwd voor de: 

• waterwoningen; 

• grondgebonden woningen; 

• appartementengebouw. 
 
waterwoningen 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de begane grond met een terrasscherm 
van 2,9 meter hoog voor alle woningen voldoet aan de maximale ontheffingswaarde 
van 53 Lden. De geluidbelasting voor de waterwoningen op de 1e en 2e verdieping bedraagt ten 
hoogste 62 dB. Dit betekent dat de maximale ontheffingswaarde van 53 dB met ten hoogste 9 
dB wordt overschreden. Deze gevels zullen als dove gevel worden uitgevoerd. 
 
grondgebonden woningen 
Voor de meeste woningen wordt de geluidbelasting beperkt tot de maximale 
ontheffingswaarde van Lden = 53 dB. Voor een aantal woningen (1e en 2e verdieping) aan de 
randen van het plan bedraagt de geluidbelasting meer dan Lden = 53 dB. Deze gevels zullen als 
dove gevel worden uitgevoerd. 
 
appartementengebouw   
Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidbelasting vanwege de rondweg Sneek N7 voor de 
zuidoost-, zuidwest- en noordwestgevel niet voldoet aan de maximale ontheffingswaarde van 
Lden = 53 dB van de Wet geluidhinder. De geluidbelasting voor het appartementengebouw 
bedraagt ten hoogste 61 dB. Dit betekent dat de maximale ontheffingswaarde van 53 dB met 
ten hoogste 8 wordt overschreden. 
Om de geluidbelasting voor de balkons aan de zuidwestzijde te beperken tot de maximale 
ontheffingswaarde van 53 dB, dient het balkon geheel te worden dichtgezet met glazen 
panelen en voorzien van coulissendempers t.b.v. de ventilatievoorzieningen zodat de 
geluidbelasting op de achterliggende gevel wordt beperkt tot de ontheffingswaarde van  
Lden = 53 dB. 
 

Haren, 26 september 2021 
abtWassenaar 

 
Ing. U.K. Jonker 
Senior adviseur industrielawaai en akoestiek 
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BIJLAGEN 
 



Bijlage 1
gegevens weg Westhemstraat

Model: Het Perk, Westhemstraat
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Hbron Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) %LV(D)

01 Westhemstraat      0,00 -- Relatief   0,75 W0 -- -- --  30  30  30  30  30  30  30  30  30  93,00
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Bijlage 1
gegevens weg Westhemstraat

Model: Het Perk, Westhemstraat
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

01  93,00  93,00   6,00   6,00   6,00   1,00   1,00   1,00
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Bijlage 1
gegevens wegen N7

Model: Het Perk, N7
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Hbron Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A))

29819   7 / 127,950 / 129,865      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
11250   7 / 115,340 / 115,759      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
36207   7 / 116,405 / 117,874      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
202   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W0 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
21729   7 / 127,485 / 127,923      0,00      0,00 Relatief   0,75 W11 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90

205   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W0 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
20580   7 / 115,787 / 115,910      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- --  80  80  80  80  80  80  75  75
24241   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W0 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
37728   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W0 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
207   0 /   0,000 /   0,000      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- -- 100 100 100  85  85  85  85  85

13690   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
28230   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
20478   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
3417   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W0 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
16054   7 / 127,485 / 127,923      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90

30001   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W0 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
37729   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
11158   7 / 114,964 / 115,315      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
24132   7 / 115,911 / 116,405      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
10954   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80

19422   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W0 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
20782   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
23809   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
12955   7 / 127,016 / 127,095      0,00      0,00 Relatief   0,75 W11 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
30041   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80

13660   0 /   0,000 /   0,000      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
21442   0 /   0,000 /   0,000      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- -- 100 100 100  85  85  85  85  85
17154   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
1030   7 / 115,340 / 115,810      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
20704   7 / 115,402 / 115,828      0,00      0,00 Relatief   0,75 W0 -- -- --  80  80  80  80  80  80  75  75

15462   7 / 115,787 / 115,910      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- --  80  80  80  80  80  80  75  75
19192   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
31674   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
7445   7 / 126,557 / 127,016      0,00      0,00 Relatief   0,75 W7 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
12732   7 / 116,405 / 117,874      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90

476   7 / 126,557 / 127,016      0,00      0,00 Relatief   0,75 W11 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
6565   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
6034   7 / 115,910 / 115,911      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
30619   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
1739   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80

8310   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W0 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
17753   7 / 115,829 / 117,455      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
31124   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W0 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
29072   7 / 127,952 / 128,597      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
12821   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
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Bijlage 1
gegevens wegen N7

Model: Het Perk, N7
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(N)) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

29819  90  88,44  93,42  83,15   6,69   4,05   7,49   4,87   2,53   9,36
11250  90  88,36  92,52  82,43   7,01   4,46   8,34   4,63   3,03   9,23
36207  90  88,63  93,30  84,30   7,15   4,05   7,64   4,22   2,66   8,06
202  80  88,91  96,79  81,71   7,09   1,82   8,74   4,00   1,39   9,55
21729  90  88,40  93,52  82,20   6,61   3,81   7,28   4,99   2,68  10,53

205  80  88,91  96,79  81,71   7,09   1,82   8,74   4,00   1,39   9,55
20580  75  96,41  97,43  96,09   2,15   1,45   2,02   1,44   1,11   1,90
24241  80  88,91  96,79  81,71   7,09   1,82   8,74   4,00   1,39   9,55
37728  80  88,91  96,79  81,71   7,09   1,82   8,74   4,00   1,39   9,55
207  85  83,44  96,79  74,02  10,91   1,82  12,99   5,65   1,39  12,99

13690  80  91,90  96,79  86,39   5,18   1,82   6,55   2,93   1,39   7,06
28230  80  88,91  96,79  81,71   7,09   1,82   8,74   4,00   1,39   9,55
20478  80  88,63  96,79  81,27   7,27   1,82   8,93   4,10   1,39   9,81
3417  80  88,91  96,79  81,71   7,09   1,82   8,74   4,00   1,39   9,55
16054  90  88,40  93,52  82,20   6,61   3,81   7,28   4,99   2,68  10,53

30001  80  88,91  96,79  81,71   7,09   1,82   8,74   4,00   1,39   9,55
37729  80  83,37  96,79  73,62  10,64   1,82  12,55   6,00   1,39  13,83
11158  90  88,80  92,88  83,56   6,56   4,04   7,10   4,65   3,07   9,34
24132  90  88,63  93,30  84,30   7,15   4,05   7,64   4,22   2,66   8,06
10954  80  93,02  96,79  88,17   4,46   1,82   5,65   2,52   1,39   6,18

19422  80  88,91  96,79  81,71   7,09   1,82   8,74   4,00   1,39   9,55
20782  80  77,48  96,79  65,59  14,40   1,82  16,49   8,12   1,39  17,92
23809  80  96,49  96,79  93,84   2,25   1,82   3,00   1,26   1,39   3,16
12955  90  88,40  93,52  82,20   6,61   3,81   7,28   4,99   2,68  10,53
30041  80  87,64  96,79  79,78   7,90   1,82   9,64   4,46   1,39  10,58

13660  80  83,44  96,79  74,02  10,91   1,82  12,99   5,65   1,39  12,99
21442  85  83,44  96,79  74,02  10,91   1,82  12,99   5,65   1,39  12,99
17154  80  98,07  96,79  96,50   1,24   1,82   1,68   0,70   1,39   1,81
1030  90  88,80  92,88  83,56   6,56   4,04   7,10   4,65   3,07   9,34
20704  75  94,81  96,70  93,94   3,45   2,14   2,70   1,74   1,17   3,37

15462  75  96,41  97,43  96,09   2,15   1,45   2,02   1,44   1,11   1,90
19192  80  88,91  96,79  81,71   7,09   1,82   8,74   4,00   1,39   9,55
31674  80  86,32  96,79  77,84   8,74   1,82  10,57   4,94   1,39  11,59
7445  90  88,40  93,52  82,20   6,61   3,81   7,28   4,99   2,68  10,53
12732  90  88,63  93,30  84,30   7,15   4,05   7,64   4,22   2,66   8,06

476  90  88,40  93,52  82,20   6,61   3,81   7,28   4,99   2,68  10,53
6565  80  85,15  96,79  76,13   9,49   1,82  11,41   5,36   1,39  12,46
6034  90  88,80  92,88  83,56   6,56   4,04   7,10   4,65   3,07   9,34
30619  80  95,94  96,79  92,98   2,59   1,82   3,30   1,47   1,39   3,71
1739  80  88,91  96,79  81,71   7,09   1,82   8,74   4,00   1,39   9,55

8310  80  88,91  96,79  81,71   7,09   1,82   8,74   4,00   1,39   9,55
17753  90  89,35  93,73  82,87   6,94   4,02   8,39   3,71   2,25   8,74
31124  80  88,91  96,79  81,71   7,09   1,82   8,74   4,00   1,39   9,55
29072  90  88,40  93,52  82,20   6,61   3,81   7,28   4,99   2,68  10,53
12821  80  83,26  96,79  73,77  11,07   1,82  13,16   5,67   1,39  13,07
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Bijlage 1
gegevens wegen N7

Model: Het Perk, N7
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Hbron Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A))

875   7 / 125,017 / 126,558      0,00      0,00 Relatief   0,75 W11 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
2231   7 / 124,989 / 125,017      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
18427   7 / 116,405 / 117,874      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
39748   7 / 125,017 / 126,557      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
16781   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80

30488   7 / 127,095 / 127,485      0,00      0,00 Relatief   0,75 W11 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
13055   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
35942   7 / 126,558 / 127,017      0,00      0,00 Relatief   0,75 W11 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
9089   7 / 114,898 / 115,315      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
37457   7 / 115,810 / 115,910      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90

21961   7 / 115,315 / 115,340      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
33744   7 / 124,989 / 125,017      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
16844   7 / 115,787 / 115,910      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- --  80  80  80  80  80  80  75  75
20008   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
16932   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80

13280   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
5675   7 / 127,922 / 127,950      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
35623   0 /   0,000 /   0,000      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
9259   7 / 127,096 / 127,484      0,00      0,00 Relatief   0,75 W11 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
19411   7 / 127,923 / 127,952      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90

24262   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W0 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
20781   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W0 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
19088   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
41185   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
38696   7 / 115,787 / 115,910      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- --  80  80  80  80  80  80  75  75

7785   7 / 115,315 / 115,340      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
1787   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
33070   7 / 125,017 / 126,557      0,00      0,00 Relatief   0,75 W0 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
27504   7 / 117,874 / 118,100      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
27918   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W0 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80

1078   7 / 125,017 / 126,558      0,00      0,00 Relatief   0,75 W11 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
12899   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
21145   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
7804   7 / 127,096 / 127,484      0,00      0,00 Relatief   0,75 W11 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
1412   7 / 127,017 / 127,096      0,00      0,00 Relatief   0,75 W11 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90

6584   7 / 127,484 / 127,922      0,00      0,00 Relatief   0,75 W11 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
13054   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
21603   7 / 115,910 / 115,911      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- --  80  80  80  80  80  80  75  75
19324   7 / 117,700 / 117,757      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
29922   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80

15386   7 / 124,989 / 125,017      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
3852   7 / 127,017 / 127,096      0,00      0,00 Relatief   0,75 W11 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
8281   7 / 115,402 / 115,828      0,00      0,00 Relatief   0,75 W0 -- -- --  80  80  80  80  80  80  75  75
13498   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- -- 100 100 100  85  85  85  85  85
32679   7 / 117,874 / 118,100      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
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Bijlage 1
gegevens wegen N7

Model: Het Perk, N7
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(N)) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

875  90  88,44  93,42  83,15   6,69   4,05   7,49   4,87   2,53   9,36
2231  90  88,40  93,52  82,20   6,61   3,81   7,28   4,99   2,68  10,53
18427  90  88,63  93,30  84,30   7,15   4,05   7,64   4,22   2,66   8,06
39748  90  88,40  93,52  82,20   6,61   3,81   7,28   4,99   2,68  10,53
16781  80  81,45  96,79  70,99  11,85   1,82  13,88   6,69   1,39  15,12

30488  90  88,40  93,52  82,20   6,61   3,81   7,28   4,99   2,68  10,53
13055  80  88,63  96,79  81,27   7,27   1,82   8,93   4,10   1,39   9,81
35942  90  88,44  93,42  83,15   6,69   4,05   7,49   4,87   2,53   9,36
9089  90  88,36  92,52  82,43   7,01   4,46   8,34   4,63   3,03   9,23
37457  90  88,80  92,88  83,56   6,56   4,04   7,10   4,65   3,07   9,34

21961  90  88,36  92,52  82,43   7,01   4,46   8,34   4,63   3,03   9,23
33744  90  88,40  93,52  82,20   6,61   3,81   7,28   4,99   2,68  10,53
16844  75  96,41  97,43  96,09   2,15   1,45   2,02   1,44   1,11   1,90
20008  80  88,63  96,79  81,27   7,27   1,82   8,93   4,10   1,39   9,81
16932  80  86,32  96,79  77,84   8,74   1,82  10,57   4,94   1,39  11,59

13280  80  92,27  96,79  86,90   4,94   1,82   6,23   2,79   1,39   6,87
5675  90  88,44  93,42  83,15   6,69   4,05   7,49   4,87   2,53   9,36
35623  80  83,44  96,79  74,02  10,91   1,82  12,99   5,65   1,39  12,99
9259  90  88,44  93,42  83,15   6,69   4,05   7,49   4,87   2,53   9,36
19411  90  88,40  93,52  82,20   6,61   3,81   7,28   4,99   2,68  10,53

24262  80  88,91  96,79  81,71   7,09   1,82   8,74   4,00   1,39   9,55
20781  80  88,91  96,79  81,71   7,09   1,82   8,74   4,00   1,39   9,55
19088  80  84,41  96,79  75,09   9,96   1,82  11,86   5,63   1,39  13,06
41185  80  88,91  96,79  81,71   7,09   1,82   8,74   4,00   1,39   9,55
38696  75  96,41  97,43  96,09   2,15   1,45   2,02   1,44   1,11   1,90

7785  90  88,80  92,88  83,56   6,56   4,04   7,10   4,65   3,07   9,34
1787  80  88,63  96,79  81,27   7,27   1,82   8,93   4,10   1,39   9,81
33070  90  88,40  93,52  82,20   6,61   3,81   7,28   4,99   2,68  10,53
27504  90  88,63  93,30  84,30   7,15   4,05   7,64   4,22   2,66   8,06
27918  80  88,91  96,79  81,71   7,09   1,82   8,74   4,00   1,39   9,55

1078  90  88,44  93,42  83,15   6,69   4,05   7,49   4,87   2,53   9,36
12899  80  97,20  96,79  95,13   1,80   1,82   2,26   1,00   1,39   2,61
21145  80  93,07  96,80  88,00   4,43   1,82   5,78   2,49   1,38   6,22
7804  90  88,44  93,42  83,15   6,69   4,05   7,49   4,87   2,53   9,36
1412  90  88,44  93,42  83,15   6,69   4,05   7,49   4,87   2,53   9,36

6584  90  88,44  93,42  83,15   6,69   4,05   7,49   4,87   2,53   9,36
13054  80  95,13  96,80  91,63   3,11   1,82   3,98   1,75   1,38   4,38
21603  75  96,41  97,43  96,09   2,15   1,45   2,02   1,44   1,11   1,90
19324  90  89,35  93,73  82,87   6,94   4,02   8,39   3,71   2,25   8,74
29922  80  85,15  96,79  76,13   9,49   1,82  11,41   5,36   1,39  12,46

15386  90  88,44  93,42  83,15   6,69   4,05   7,49   4,87   2,53   9,36
3852  90  88,44  93,42  83,15   6,69   4,05   7,49   4,87   2,53   9,36
8281  75  94,81  96,70  93,94   3,45   2,14   2,70   1,74   1,17   3,37
13498  85  85,15  96,79  76,13   9,49   1,82  11,41   5,36   1,39  12,46
32679  90  88,63  93,30  84,30   7,15   4,05   7,64   4,22   2,66   8,06
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Bijlage 1
gegevens wegen N7

Model: Het Perk, N7
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Hbron Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A))

26079   7 / 117,757 / 117,900      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
32661   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
133   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
23416   7 / 127,016 / 127,095      0,00      0,00 Relatief   0,75 W11 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
7540   7 / 115,443 / 115,787      0,00      0,00 Relatief   0,75 W0 -- -- --  80  80  80  80  80  80  75  75

129   0 /   0,000 /   0,000      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
19693   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- -- 100 100 100  85  85  85  85  85
34941   7 / 115,759 / 115,828      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
6094   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W0 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
32592   7 / 126,557 / 127,016      0,00      0,00 Relatief   0,75 W11 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90

30355   7 / 124,989 / 125,017      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
33008   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
31422   7 / 127,484 / 127,922      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
15001   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W0 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
10347   0 /   0,000 /   0,000      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80

40738   7 / 117,455 / 117,700      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
6621   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
35885   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
37051   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
13097   7 / 126,558 / 127,017      0,00      0,00 Relatief   0,75 W11 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90

22949   7 / 125,017 / 126,558      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
34908   7 / 117,757 / 117,900      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- -- 115 115 115 100 100 100  90  90
37209   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W0 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
16781   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  80  80  80  80  80  80  80  80
34602   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W0 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50

16496   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50
24341   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  65  65  65  60  60  60  60  60
8537   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W0 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50
125   0 /   0,000 /   0,000      0,00      0,00 Relatief   0,75 W0 -- -- --  35  35  35  35  35  35  35  35
10559   7 / 115,329 / 115,443      0,00      0,00 Relatief   0,75 W0 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50

7453   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W0 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50
22659   0 /   0,000 /   0,000      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50
4967   0 /   0,000 /   0,000      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50
39153   7 / 115,333 / 115,334      0,00      0,00 Relatief   0,75 W0 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50
21956   7 / 115,443 / 115,787      0,00      0,00 Relatief   0,75 W0 -- -- --  65  65  65  65  65  65  65  65

128   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W0 -- -- --  65  65  65  60  60  60  60  60
13426   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  65  65  65  60  60  60  60  60
206   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- --  65  65  65  60  60  60  60  60
40882   0 /   0,000 /   0,000      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- --  65  65  65  60  60  60  60  60
13667   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50

23971   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  65  65  65  60  60  60  60  60
37273   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50
5635   7 / 115,208 / 115,302      0,00      0,00 Relatief   0,75 W0 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50
9216   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  65  65  65  60  60  60  60  60
1505   0 /   0,000 /   0,000      0,00      0,00 Relatief   0,75 W0 -- -- --  35  35  35  35  35  35  35  35
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Bijlage 1
gegevens wegen N7

Model: Het Perk, N7
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(N)) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

26079  90  89,35  93,73  82,87   6,94   4,02   8,39   3,71   2,25   8,74
32661  80  83,57  96,79  73,91  10,50   1,82  12,46   5,93   1,39  13,63
133  80  83,57  96,79  73,91  10,50   1,82  12,46   5,93   1,39  13,63
23416  90  88,40  93,52  82,20   6,61   3,81   7,28   4,99   2,68  10,53
7540  75  96,41  97,43  96,09   2,15   1,45   2,02   1,44   1,11   1,90

129  80  84,82  96,79  75,86   9,73   1,82  11,72   5,45   1,39  12,41
19693  85  85,15  96,79  76,13   9,49   1,82  11,41   5,36   1,39  12,46
34941  90  88,36  92,52  82,43   7,01   4,46   8,34   4,63   3,03   9,23
6094  80  88,91  96,79  81,71   7,09   1,82   8,74   4,00   1,39   9,55
32592  90  88,40  93,52  82,20   6,61   3,81   7,28   4,99   2,68  10,53

30355  90  88,44  93,42  83,15   6,69   4,05   7,49   4,87   2,53   9,36
33008  80  98,85  96,80  97,73   0,74   1,82   1,14   0,40   1,38   1,14
31422  90  88,44  93,42  83,15   6,69   4,05   7,49   4,87   2,53   9,36
15001  80  88,91  96,79  81,71   7,09   1,82   8,74   4,00   1,39   9,55
10347  80  90,81  96,78  84,62   5,89   1,83   7,18   3,30   1,39   8,21

40738  90  89,35  93,73  82,87   6,94   4,02   8,39   3,71   2,25   8,74
6621  80  86,32  96,79  77,84   8,74   1,82  10,57   4,94   1,39  11,59
35885  80  87,64  96,79  79,78   7,90   1,82   9,64   4,46   1,39  10,58
37051  80  93,02  96,79  88,15   4,46   1,82   5,63   2,51   1,39   6,22
13097  90  88,44  93,42  83,15   6,69   4,05   7,49   4,87   2,53   9,36

22949  90  88,44  93,42  83,15   6,69   4,05   7,49   4,87   2,53   9,36
34908  90  89,35  93,73  82,87   6,94   4,02   8,39   3,71   2,25   8,74
37209  80  88,91  96,79  81,71   7,09   1,82   8,74   4,00   1,39   9,55
16781  80  81,45  96,79  70,99  11,85   1,82  13,88   6,69   1,39  15,12
34602  50  95,13  96,80  91,63   3,11   1,82   3,98   1,75   1,38   4,38

16496  50  77,48  96,79  65,59  14,40   1,82  16,49   8,12   1,39  17,92
24341  60  98,85  96,80  97,73   0,74   1,82   1,14   0,40   1,38   1,14
8537  50  92,27  96,79  86,90   4,94   1,82   6,23   2,79   1,39   6,87
125  35  84,82  96,79  75,86   9,73   1,82  11,72   5,45   1,39  12,41
10559  50  96,41  97,43  96,09   2,15   1,45   2,02   1,44   1,11   1,90

7453  50  95,94  96,79  92,98   2,59   1,82   3,30   1,47   1,39   3,71
22659  50  84,82  96,79  75,86   9,73   1,82  11,72   5,45   1,39  12,41
4967  50  90,81  96,78  84,62   5,89   1,83   7,18   3,30   1,39   8,21
39153  50  91,78  89,59  95,54   2,87   2,60   0,89   5,35   7,81   3,57
21956  65  96,41  97,43  96,09   2,15   1,45   2,02   1,44   1,11   1,90

128  60  95,94  96,79  92,98   2,59   1,82   3,30   1,47   1,39   3,71
13426  60  96,49  96,79  93,84   2,25   1,82   3,00   1,26   1,39   3,16
206  60  93,02  96,79  88,15   4,46   1,82   5,63   2,51   1,39   6,22
40882  60  84,82  96,79  75,86   9,73   1,82  11,72   5,45   1,39  12,41
13667  50  96,49  96,79  93,84   2,25   1,82   3,00   1,26   1,39   3,16

23971  60  93,02  96,79  88,17   4,46   1,82   5,65   2,52   1,39   6,18
37273  50  93,07  96,80  88,00   4,43   1,82   5,78   2,49   1,38   6,22
5635  50  92,92  90,83  94,81   2,15   1,83   2,22   4,94   7,34   2,96
9216  60  93,02  96,79  88,17   4,46   1,82   5,65   2,52   1,39   6,18
1505  35  97,20  96,79  95,13   1,80   1,82   2,26   1,00   1,39   2,61
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Bijlage 1
gegevens wegen N7

Model: Het Perk, N7
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Hbron Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A))

23139   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50
3924   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50
3388   0 /   0,000 /   0,000      0,00      0,00 Relatief   0,75 W0 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50
35699   0 /   0,000 /   0,000      0,00      0,00 Relatief   0,75 W0 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50
32949   7 / 115,443 / 115,787      0,00      0,00 Relatief   0,75 W0 -- -- --  65  65  65  65  65  65  65  65

15628   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  65  65  65  60  60  60  60  60
17279   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  65  65  65  60  60  60  60  60
11177   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  65  65  65  60  60  60  60  60
38381   0 /   0,000 /   0,000      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- --  65  65  65  60  60  60  60  60
12398   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W0 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50

29252   7 / 115,443 / 115,787      0,00      0,00 Relatief   0,75 W0 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50
35070   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50
41251   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W0 -- -- --  65  65  65  60  60  60  60  60
33374   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W0 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50
40382   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- --  65  65  65  60  60  60  60  60

29122   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  65  65  65  60  60  60  60  60
5255   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  65  65  65  60  60  60  60  60
41037   7 / 115,340 / 115,402      0,00      0,00 Relatief   0,75 W0 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50
17724   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- --  65  65  65  60  60  60  60  60
5897   7 / 115,402 / 115,828      0,00      0,00 Relatief   0,75 W0 -- -- --  65  65  65  65  65  65  65  65

9120   0 /   0,000 /   0,000      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- --  65  65  65  60  60  60  60  60
9088   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  65  65  65  60  60  60  60  60
13689   0 /   0,000 /   0,000      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50
3986   0 /   0,000 /   0,000      0,00      0,00 Relatief   0,75 W0 -- -- --  35  35  35  35  35  35  35  35
9015   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  65  65  65  60  60  60  60  60

8534   0 /   0,000 /   0,000      0,00      0,00 Relatief   0,75 W0 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50
8999   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  65  65  65  60  60  60  60  60
18699   0 /   0,000 /   0,000      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50
38293   0 /   0,000 /   0,000      0,00      0,00 Relatief   0,75 W1 -- -- --  65  65  65  60  60  60  60  60
32476   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  65  65  65  60  60  60  60  60

9794   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W0 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50
20146   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50
7611   0 /   0,000 /   0,000      0,00      0,00 Relatief   0,75 W0 -- -- --  35  35  35  35  35  35  35  35
11072   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W0 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50
20910   7 / 115,402 / 115,828      0,00      0,00 Relatief   0,75 W0 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50

3951   7 / 115,443 / 115,787      0,00      0,00 Relatief   0,75 W0 -- -- --  65  65  65  65  65  65  65  65
38732   7 / 115,443 / 115,787      0,00      0,00 Relatief   0,75 W0 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50
9807   7 / 115,277 / 115,333      0,00      0,00 Relatief   0,75 W0 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50
8658   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W2 -- -- --  65  65  65  60  60  60  60  60
29232   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W0 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50

16255   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W0 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50
31869   0 /   0,000 /   0,000      0,00      0,00 Relatief   0,75 W0 -- -- --  50  50  50  50  50  50  50  50
6455   0 /   0,000 /   0,000      0,00 -- Relatief   0,75 W1 -- -- --  65  65  65  60  60  60  60  60
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Bijlage 1
gegevens wegen N7

Model: Het Perk, N7
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(N)) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

23139  50  93,02  96,79  88,15   4,46   1,82   5,63   2,51   1,39   6,22
3924  50  92,27  96,79  86,90   4,94   1,82   6,23   2,79   1,39   6,87
3388  50  97,20  96,79  95,13   1,80   1,82   2,26   1,00   1,39   2,61
35699  50  90,81  96,78  84,62   5,89   1,83   7,18   3,30   1,39   8,21
32949  65  96,41  97,43  96,09   2,15   1,45   2,02   1,44   1,11   1,90

15628  60  95,94  96,79  92,98   2,59   1,82   3,30   1,47   1,39   3,71
17279  60  93,02  96,79  88,17   4,46   1,82   5,65   2,52   1,39   6,18
11177  60  95,94  96,79  92,98   2,59   1,82   3,30   1,47   1,39   3,71
38381  60  97,20  96,79  95,13   1,80   1,82   2,26   1,00   1,39   2,61
12398  50  93,02  96,79  88,17   4,46   1,82   5,65   2,52   1,39   6,18

29252  50  96,41  97,43  96,09   2,15   1,45   2,02   1,44   1,11   1,90
35070  50  98,85  96,80  97,73   0,74   1,82   1,14   0,40   1,38   1,14
41251  60  93,02  96,79  88,17   4,46   1,82   5,65   2,52   1,39   6,18
33374  50  96,49  96,79  93,84   2,25   1,82   3,00   1,26   1,39   3,16
40382  60  92,27  96,79  86,90   4,94   1,82   6,23   2,79   1,39   6,87

29122  60  93,02  96,79  88,17   4,46   1,82   5,65   2,52   1,39   6,18
5255  60  93,02  96,79  88,17   4,46   1,82   5,65   2,52   1,39   6,18
41037  50  94,81  96,70  93,94   3,45   2,14   2,70   1,74   1,17   3,37
17724  60  77,48  96,79  65,59  14,40   1,82  16,49   8,12   1,39  17,92
5897  65  94,81  96,70  93,94   3,45   2,14   2,70   1,74   1,17   3,37

9120  60  90,81  96,78  84,62   5,89   1,83   7,18   3,30   1,39   8,21
9088  60  95,13  96,80  91,63   3,11   1,82   3,98   1,75   1,38   4,38
13689  50  98,07  96,79  96,50   1,24   1,82   1,68   0,70   1,39   1,81
3986  35  98,07  96,79  96,50   1,24   1,82   1,68   0,70   1,39   1,81
9015  60  95,94  96,79  92,98   2,59   1,82   3,30   1,47   1,39   3,71

8534  50  98,07  96,79  96,50   1,24   1,82   1,68   0,70   1,39   1,81
8999  60  95,94  96,79  92,98   2,59   1,82   3,30   1,47   1,39   3,71
18699  50  97,20  96,79  95,13   1,80   1,82   2,26   1,00   1,39   2,61
38293  60  98,07  96,79  96,50   1,24   1,82   1,68   0,70   1,39   1,81
32476  60  91,90  96,79  86,39   5,18   1,82   6,55   2,93   1,39   7,06

9794  50  91,90  96,79  86,39   5,18   1,82   6,55   2,93   1,39   7,06
20146  50  95,13  96,80  91,63   3,11   1,82   3,98   1,75   1,38   4,38
7611  35  90,81  96,78  84,62   5,89   1,83   7,18   3,30   1,39   8,21
11072  50  77,48  96,79  65,59  14,40   1,82  16,49   8,12   1,39  17,92
20910  50  94,81  96,70  93,94   3,45   2,14   2,70   1,74   1,17   3,37

3951  65  96,41  97,43  96,09   2,15   1,45   2,02   1,44   1,11   1,90
38732  50  96,41  97,43  96,09   2,15   1,45   2,02   1,44   1,11   1,90
9807  50  91,78  89,59  95,54   2,87   2,60   0,89   5,35   7,81   3,57
8658  60  95,94  96,79  92,98   2,59   1,82   3,30   1,47   1,39   3,71
29232  50  93,07  96,80  88,00   4,43   1,82   5,78   2,49   1,38   6,22

16255  50  93,02  96,79  88,15   4,46   1,82   5,63   2,51   1,39   6,22
31869  50  84,82  96,79  75,86   9,73   1,82  11,72   5,45   1,39  12,41
6455  60  93,07  96,80  88,00   4,43   1,82   5,78   2,49   1,38   6,22
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Bijlage 2
objecten

Model: Het Perk, Westhemstraat
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0091100000019269     8,00      0,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000019269     8,00      0,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000019265     8,00      0,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000019273     8,00      0,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000019411     8,00     -0,38 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0091100000019396     8,00      0,13 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000019278     8,00     -0,37 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000019243     8,00      0,11 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000019243     8,00      0,11 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000019239     8,00      0,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0091100000019254     8,00      0,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000019265     8,00      0,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000019261     8,00      0,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000019258     8,00      0,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000019414     8,00      0,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0091100000002433     8,00      0,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000002429     8,00      0,39 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000002429     8,00      0,41 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000002477     8,00      0,88 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000002759     8,00     -0,20 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0091100000002755     8,00      0,63 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000002482     8,00     -0,10 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1900100010078621     8,00      0,29 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000019655     8,00      0,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000019423     8,00      0,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0091100000002171     8,00      0,72 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000002367     8,00     -0,13 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000002365     8,00     -0,11 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000002173     8,00      0,53 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000019235     8,00      0,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0091100000018868     8,00      0,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000018860     8,00     -0,30 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000018807     8,00      0,26 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000018868     8,00      0,17 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000019003     8,00      0,13 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0091100000018999     8,00      0,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000018991     8,00      0,15 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000018771     8,00     -0,46 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000018771     8,00     -0,46 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000018769     8,00     -0,46 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0091100000018771     8,00     -0,46 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000018803     8,00     -0,24 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000018799     8,00      0,35 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000018793     8,00      0,33 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000019007     8,00      0,14 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0091100000019096     8,00      0,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000019088     8,00      0,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000019080     8,00      0,12 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000019192     8,00     -0,38 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000019231     8,00      0,16 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0091100000019214     8,00      0,35 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000019204     8,00      0,46 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000019020     8,00     -0,42 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000019017     8,00     -0,45 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 2
objecten

Model: Het Perk, Westhemstraat
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0091100000019009     8,00      0,11 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000019020     8,00     -0,43 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000019020     8,00     -0,43 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000019020     8,00     -0,43 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000019020     8,00     -0,43 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0091100000002900     8,00     -0,10 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000004514     8,00     -0,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000004506     8,00      0,51 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000004502     8,00      0,18 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000004526     8,00      0,18 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0091100000004557     8,00      0,18 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000004549     8,00      0,34 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000004533     8,00     -0,10 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000003996     8,00     -0,09 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000003972     8,00     -0,09 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0091100000003968     8,00     -0,09 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000004140     8,00     -0,22 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000004498     8,00      0,47 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000004435     8,00     -0,08 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000004426     8,00     -0,10 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0091100000004568     8,00     -0,06 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000004683     8,00      0,40 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000004683     8,00      0,45 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000004679     8,00      0,74 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000004683     8,00      0,40 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0091100000004683     8,00      0,42 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000004683     8,00      0,42 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000004683     8,00      0,42 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000004635     8,00     -0,22 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000004592     8,00     -0,07 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0091100000004572     8,00     -0,06 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000004643     8,00      0,22 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000004675     8,00      0,77 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000004663     8,00      0,24 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000004655     8,00      0,66 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0091100000003941     8,00     -0,13 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000003328     8,00     -0,14 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000003263     8,00      0,73 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000003259     8,00     -0,09 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000003332     8,00     -0,14 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0091100000003354     8,00     -0,13 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000003350     8,00      0,44 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000003340     8,00     -0,07 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000003142     8,00     -0,09 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000003109     8,00     -0,09 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0091100000002961     8,00      0,51 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000003146     8,00     -0,09 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000003229     8,00      0,62 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000003213     8,00      0,26 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000003169     8,00      1,18 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0091100000003357     8,00      0,18 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000003931     8,00     -0,06 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000003931     8,00     -0,06 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0091100000003826     8,00     -0,13 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 3.1
rekenpunten

Model: waterwoning aug. 2021 terrasscherm 2,90 mv Het Perk, N7
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

001     -0,01 Relatief      0,50      1,00      1,50      2,00      2,50 -- Ja
002     -0,03 Relatief      0,50      1,00      1,50      2,00      2,50 -- Ja
003     -0,07 Relatief      0,50      1,00      1,50      2,00      2,50 -- Ja
004     -0,11 Relatief      0,50      1,00      1,50      2,00      2,50 -- Ja
005      0,00 Relatief      0,50      1,00      1,50      2,00      2,50 -- Ja

006     -0,04 Relatief      0,50      1,00      1,50      2,00      2,50 -- Ja
007     -0,08 Relatief      0,50      1,00      1,50      2,00      2,50 -- Ja
008      0,15 Relatief      0,50      1,00      1,50      2,00      2,50 -- Ja
009      0,11 Relatief      0,50      1,00      1,50      2,00      2,50 -- Ja
010     -0,03 Relatief      0,50      1,00      1,50      2,00      2,50 -- Ja

011      0,00 Relatief      0,50      1,00      1,50      2,00      2,50 -- Ja
012     -0,03 Relatief      0,50      1,00      1,50      2,00      2,50 -- Ja
013      0,18 Relatief      0,50      1,00      1,50      2,00      2,50 -- Ja
014      0,22 Relatief      0,50      1,00      1,50      2,00      2,50 -- Ja
015      0,06 Relatief      0,50      1,00      1,50      2,00      2,50 -- Ja

016      0,04 Relatief      0,50      1,00      1,50      2,00      2,50 -- Ja
017      0,01 Relatief      0,50      1,00      1,50      2,00      2,50 -- Ja
018     -0,02 Relatief      0,50      1,00      1,50      2,00      2,50 -- Ja
019     -0,15 Relatief      0,50      1,00      1,50      2,00      2,50 -- Ja
020     -0,31 Relatief      0,50      1,00      1,50      2,00      2,50 -- Ja

021     -0,33 Relatief      0,50      1,00      1,50      2,00      2,50 -- Ja
022     -0,33 Relatief      0,50      1,00      1,50      2,00      2,50 -- Ja
023     -0,28 Relatief      0,50      1,00      1,50      2,00      2,50 -- Ja
024     -0,19 Relatief      0,50      1,00      1,50      2,00      2,50 -- Ja
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Bijlage 3.2
rekenpunten

Model: gehele bouwplan aug 2021 Het Perk, N7
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

001     -0,01 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- -- Ja
002     -0,03 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- -- Ja
003     -0,07 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- -- Ja
004     -0,11 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- -- Ja
005      0,00 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- -- Ja

006     -0,04 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- -- Ja
007     -0,08 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- -- Ja
008      0,15 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- -- Ja
009      0,11 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- -- Ja
010     -0,03 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- -- Ja

011      0,00 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- -- Ja
012     -0,03 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- -- Ja
013      0,18 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- -- Ja
014      0,22 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- -- Ja
015      0,06 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- -- Ja

016      0,04 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- -- Ja
017      0,01 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- -- Ja
018     -0,03 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- -- Ja
019     -0,15 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- -- Ja
020     -0,31 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- -- Ja

021     -0,33 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- -- Ja
022     -0,33 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- -- Ja
023     -0,28 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- -- Ja
024     -0,19 Relatief      4,50      7,50 -- -- -- -- Ja
025      0,06 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

026      0,05 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
027      0,05 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
028      0,07 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
029      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
030      0,11 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja

031      0,13 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50 -- -- Ja
032      0,14 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
033      0,15 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
034      0,16 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
035      0,16 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja

036      0,18 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
037      0,18 Relatief      1,50      4,50      7,50     10,50     13,50 -- Ja
038      0,08 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
039      0,08 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
040      0,09 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

041      0,09 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
042      0,01 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
043     -0,11 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
044     -0,13 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
045     -0,13 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

046     -0,02 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
047      0,14 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
048      0,16 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
049      0,40 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
050      0,54 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

051      0,54 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
052      0,12 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
053      0,14 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
054      0,54 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
055      0,54 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

056      0,54 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
057      0,54 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
058      0,54 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
059      0,16 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
060      0,36 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

061      0,48 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
062      0,49 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
063      0,54 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
064      0,54 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
065      0,54 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

066      0,26 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
067      0,13 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
068      0,25 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
069      0,27 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
070      0,34 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

071      0,20 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
072      0,14 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
073      0,13 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
074      0,11 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
075      0,10 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

076      0,11 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
077      0,09 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
078      0,01 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
079     -0,04 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
080      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

081     -0,07 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
082      0,14 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
083      0,11 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
084      0,01 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
085      0,01 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

086     -0,15 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
087     -0,15 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
088     -0,14 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
089     -0,13 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
090     -0,12 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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Bijlage 3.2
rekenpunten

Model: gehele bouwplan aug 2021 Het Perk, N7
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

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

091     -0,11 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
092     -0,07 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
093     -0,04 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
094      0,01 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
095      0,00 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja

096     -0,09 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
097     -0,09 Relatief      1,50      4,50      7,50 -- -- -- Ja
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Bijlage 4
bodemgebieden

Model: gehele bouwplan aug 2021 Het Perk, N7
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

001 0,00
002 0,00
003 0,00
004 0,50
005 0,50

006 0,50
007 0,50
008 0,50
009 0,50
010 0,50

011 0,00
012 0,00
013 0,00
014 0,50
015 0,50

016 0,00
017 0,00
018 0,00
019 0,00
020 0,00

021 0,00
022 0,50
023 0,50
024 0,00
025 0,00

026 0,00
027 0,00
028 0,50
029 0,50
030 0,50

031 0,50
032 0,50
033 0,00
034 0,00
035 0,00

036 0,00
037 0,00
038 0,00
039 0,00
040 parkeer 0,00

041 parkeer 0,00
042 parkeer 0,00
043 parkeer 0,00
044 parkeer 0,00
045 parkeer 0,00

046 parkeer 0,00
047 parkeer 0,00
048 parkeer 0,00
049 parkeer 0,00
050 parkeer 0,00

051 parkeer 0,00
052 parkeer 0,00
053 parkeer 0,00
054 parkeer 0,00
055 parkeer 0,00

056 0,00
057 0,00
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Bijlage 5
Geluidbelasting Westhemstraat Lden excl. aftrek 

Rapport: Resultatentabel
Model: Westhemstr. gehele bouwplan aug 2021 Het Perk, N7

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

037_A 172475,96 559646,14 1,50 40 37 29 40
037_B 172475,96 559646,14 4,50 42 39 31 42
037_C 172475,96 559646,14 7,50 43 39 31 43
037_D 172475,96 559646,14 10,50 43 39 31 43
037_E 172475,96 559646,14 13,50 43 39 31 43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 6
Geluidbelasting N7 incl. aftrek art. 110 Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: gehele bouwplan aug 2021 Het Perk, N7

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A 172246,79 559771,91 4,50 61 56 53 62
001_B 172246,79 559771,91 7,50 61 56 53 62
002_A 172252,11 559766,80 4,50 61 56 53 62
002_B 172252,11 559766,80 7,50 61 56 53 62
003_A 172256,81 559762,28 4,50 61 56 53 62

003_B 172256,81 559762,28 7,50 61 56 53 62
004_A 172261,97 559757,32 4,50 61 56 53 62
004_B 172261,97 559757,32 7,50 61 56 53 61
005_A 172268,65 559753,92 4,50 61 56 53 62
005_B 172268,65 559753,92 7,50 61 56 52 61

006_A 172273,49 559749,24 4,50 61 56 53 62
006_B 172273,49 559749,24 7,50 61 56 52 61
007_A 172278,77 559744,19 4,50 61 56 53 62
007_B 172278,77 559744,19 7,50 61 56 52 61
008_A 172297,43 559733,20 4,50 61 56 53 62

008_B 172297,43 559733,20 7,50 61 56 52 61
009_A 172302,52 559728,36 4,50 61 56 53 62
009_B 172302,52 559728,36 7,50 61 56 52 61
010_A 172307,48 559723,64 4,50 61 56 53 62
010_B 172307,48 559723,64 7,50 61 56 53 62

011_A 172314,25 559720,46 4,50 61 56 53 62
011_B 172314,25 559720,46 7,50 61 56 53 62
012_A 172319,29 559715,58 4,50 61 56 53 62
012_B 172319,29 559715,58 7,50 61 56 53 62
013_A 172331,50 559710,14 4,50 61 56 52 61

013_B 172331,50 559710,14 7,50 61 56 53 62
014_A 172336,49 559705,23 4,50 61 56 52 61
014_B 172336,49 559705,23 7,50 61 56 53 62
015_A 172341,41 559700,38 4,50 61 56 53 62
015_B 172341,41 559700,38 7,50 61 56 53 62

016_A 172350,23 559699,45 4,50 61 56 52 61
016_B 172350,23 559699,45 7,50 61 56 53 62
017_A 172355,44 559694,43 4,50 61 56 52 61
017_B 172355,44 559694,43 7,50 61 56 53 62
018_A 172360,40 559689,66 4,50 61 56 53 62

018_B 172360,40 559689,66 7,50 61 56 53 62
019_A 172367,19 559686,33 4,50 61 56 53 62
019_B 172367,19 559686,33 7,50 61 56 53 62
020_A 172372,12 559681,53 4,50 61 56 53 62
020_B 172372,12 559681,53 7,50 61 56 53 62

021_A 172377,08 559676,71 4,50 61 56 53 62
021_B 172377,08 559676,71 7,50 61 56 53 62
022_A 172384,56 559674,36 4,50 61 56 53 62
022_B 172384,56 559674,36 7,50 61 56 53 62
023_A 172389,61 559669,63 4,50 61 56 53 62

023_B 172389,61 559669,63 7,50 61 56 53 62
024_A 172396,15 559666,22 4,50 61 56 53 62
024_B 172396,15 559666,22 7,50 61 56 53 62
025_A 172436,54 559674,72 1,50 51 46 42 51
025_B 172436,54 559674,72 4,50 52 47 44 53

025_C 172436,54 559674,72 7,50 53 48 45 54
025_D 172436,54 559674,72 10,50 54 49 46 55
026_A 172432,05 559670,11 1,50 52 46 43 52
026_B 172432,05 559670,11 4,50 53 48 45 54
026_C 172432,05 559670,11 7,50 54 49 46 55

026_D 172432,05 559670,11 10,50 55 49 46 55
027_A 172431,87 559665,32 1,50 56 51 47 56
027_B 172431,87 559665,32 4,50 58 53 50 59
027_C 172431,87 559665,32 7,50 59 54 51 60
027_D 172431,87 559665,32 10,50 59 54 51 60

028_A 172435,22 559662,06 1,50 56 51 47 56
028_B 172435,22 559662,06 4,50 59 54 50 59
028_C 172435,22 559662,06 7,50 59 54 51 60
028_D 172435,22 559662,06 10,50 60 54 51 60
029_A 172439,46 559657,93 1,50 56 51 47 56

029_B 172439,46 559657,93 4,50 59 54 51 60
029_C 172439,46 559657,93 7,50 60 54 51 60
029_D 172439,46 559657,93 10,50 60 55 51 60
030_A 172444,20 559653,30 1,50 56 51 47 56
030_B 172444,20 559653,30 4,50 59 54 51 60

030_C 172444,20 559653,30 7,50 60 54 51 60
030_D 172444,20 559653,30 10,50 60 55 52 61
031_A 172450,00 559653,82 1,50 52 47 44 53
031_B 172450,00 559653,82 4,50 58 53 50 59
031_C 172450,00 559653,82 7,50 59 54 51 60

031_D 172450,00 559653,82 10,50 59 54 51 60
032_A 172454,88 559654,41 1,50 53 47 44 53
032_B 172454,88 559654,41 4,50 58 53 50 59
032_C 172454,88 559654,41 7,50 59 54 51 60
032_D 172454,88 559654,41 10,50 59 54 51 60

032_E 172454,88 559654,41 13,50 59 54 50 59
033_A 172458,56 559650,82 1,50 53 48 45 54
033_B 172458,56 559650,82 4,50 58 53 50 59
033_C 172458,56 559650,82 7,50 59 54 51 60
033_D 172458,56 559650,82 10,50 60 54 51 60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 6
Geluidbelasting N7 incl. aftrek art. 110 Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: gehele bouwplan aug 2021 Het Perk, N7

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

033_E 172458,56 559650,82 13,50 59 54 51 60
034_A 172463,30 559646,20 1,50 54 48 45 54
034_B 172463,30 559646,20 4,50 58 53 50 59
034_C 172463,30 559646,20 7,50 59 54 51 60
034_D 172463,30 559646,20 10,50 60 54 51 60

034_E 172463,30 559646,20 13,50 60 55 51 60
035_A 172467,98 559641,63 1,50 53 48 45 54
035_B 172467,98 559641,63 4,50 59 53 50 59
035_C 172467,98 559641,63 7,50 60 54 51 60
035_D 172467,98 559641,63 10,50 60 55 51 60

035_E 172467,98 559641,63 13,50 60 55 52 61
036_A 172471,99 559642,07 1,50 47 41 38 47
036_B 172471,99 559642,07 4,50 56 50 47 56
036_C 172471,99 559642,07 7,50 57 52 49 58
036_D 172471,99 559642,07 10,50 58 52 49 58

036_E 172471,99 559642,07 13,50 57 52 49 58
037_A 172475,96 559646,14 1,50 46 41 38 47
037_B 172475,96 559646,14 4,50 54 49 46 55
037_C 172475,96 559646,14 7,50 57 51 48 57
037_D 172475,96 559646,14 10,50 57 52 49 58

037_E 172475,96 559646,14 13,50 57 52 48 57
038_A 172269,51 559796,28 1,50 53 47 44 53
038_B 172269,51 559796,28 4,50 54 49 46 55
038_C 172269,51 559796,28 7,50 55 49 46 55
039_A 172273,51 559800,50 1,50 52 47 44 53

039_B 172273,51 559800,50 4,50 54 49 46 54
039_C 172273,51 559800,50 7,50 55 50 47 56
040_A 172277,37 559804,56 1,50 51 46 43 52
040_B 172277,37 559804,56 4,50 53 48 45 54
040_C 172277,37 559804,56 7,50 54 49 46 55

041_A 172280,99 559808,37 1,50 51 45 42 51
041_B 172280,99 559808,37 4,50 52 47 44 53
041_C 172280,99 559808,37 7,50 54 49 46 54
042_A 172284,77 559812,35 1,50 50 45 42 51
042_B 172284,77 559812,35 4,50 52 46 43 52

042_C 172284,77 559812,35 7,50 53 48 45 54
043_A 172288,51 559816,29 1,50 49 44 41 50
043_B 172288,51 559816,29 4,50 51 45 42 51
043_C 172288,51 559816,29 7,50 52 47 44 53
044_A 172292,39 559820,37 1,50 48 43 40 49

044_B 172292,39 559820,37 4,50 50 45 42 50
044_C 172292,39 559820,37 7,50 51 46 43 52
045_A 172295,92 559824,10 1,50 48 42 39 48
045_B 172295,92 559824,10 4,50 49 44 41 50
045_C 172295,92 559824,10 7,50 51 46 43 52

046_A 172299,77 559828,25 1,50 47 42 39 48
046_B 172299,77 559828,25 4,50 49 43 40 49
046_C 172299,77 559828,25 7,50 51 45 42 51
047_A 172303,35 559832,24 1,50 46 41 38 47
047_B 172303,35 559832,24 4,50 48 43 40 49

047_C 172303,35 559832,24 7,50 50 45 42 51
048_A 172306,84 559835,82 1,50 45 40 37 46
048_B 172306,84 559835,82 4,50 47 41 38 47
048_C 172306,84 559835,82 7,50 49 44 41 50
049_A 172270,87 559790,58 1,50 52 47 44 53

049_B 172270,87 559790,58 4,50 54 49 46 54
049_C 172270,87 559790,58 7,50 55 49 46 55
050_A 172276,06 559789,22 1,50 45 39 36 45
050_B 172276,06 559789,22 4,50 45 40 37 46
050_C 172276,06 559789,22 7,50 47 42 39 48

051_A 172284,16 559797,63 1,50 45 40 37 46
051_B 172284,16 559797,63 4,50 46 41 38 47
051_C 172284,16 559797,63 7,50 48 43 40 49
052_A 172295,34 559809,24 1,50 42 37 34 43
052_B 172295,34 559809,24 4,50 45 39 36 45

052_C 172295,34 559809,24 7,50 46 40 38 46
053_A 172313,90 559792,70 1,50 42 37 34 43
053_B 172313,90 559792,70 4,50 45 39 36 45
053_C 172313,90 559792,70 7,50 46 41 38 47
054_A 172302,57 559781,03 1,50 45 40 37 46

054_B 172302,57 559781,03 4,50 46 41 38 47
054_C 172302,57 559781,03 7,50 48 43 40 49
055_A 172294,57 559772,78 1,50 45 39 36 45
055_B 172294,57 559772,78 4,50 46 41 38 47
055_C 172294,57 559772,78 7,50 48 43 40 49

056_A 172294,91 559767,29 1,50 51 46 43 52
056_B 172294,91 559767,29 4,50 53 48 45 53
056_C 172294,91 559767,29 7,50 53 48 45 54
057_A 172300,86 559766,46 1,50 50 45 42 51
057_B 172300,86 559766,46 4,50 52 47 44 53

057_C 172300,86 559766,46 7,50 52 47 44 53
058_A 172309,33 559775,18 1,50 48 43 40 49
058_B 172309,33 559775,18 4,50 50 45 42 51
058_C 172309,33 559775,18 7,50 50 45 42 51
059_A 172320,83 559787,04 1,50 45 40 37 46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 6
Geluidbelasting N7 incl. aftrek art. 110 Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: gehele bouwplan aug 2021 Het Perk, N7

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

059_B 172320,83 559787,04 4,50 47 42 39 48
059_C 172320,83 559787,04 7,50 48 43 39 48
060_A 172330,07 559769,91 1,50 46 41 38 46
060_B 172330,07 559769,91 4,50 48 43 40 49
060_C 172330,07 559769,91 7,50 49 43 40 49

061_A 172329,82 559764,63 1,50 48 42 39 48
061_B 172329,82 559764,63 4,50 49 44 41 50
061_C 172329,82 559764,63 7,50 50 45 42 51
062_A 172333,50 559760,97 1,50 48 43 39 48
062_B 172333,50 559760,97 4,50 49 44 41 50

062_C 172333,50 559760,97 7,50 50 45 42 51
063_A 172337,77 559756,82 1,50 47 42 39 48
063_B 172337,77 559756,82 4,50 49 44 40 49
063_C 172337,77 559756,82 7,50 50 45 42 51
064_A 172341,44 559753,29 1,50 47 42 39 48

064_B 172341,44 559753,29 4,50 49 44 41 50
064_C 172341,44 559753,29 7,50 50 45 42 51
065_A 172345,51 559749,21 1,50 48 43 39 48
065_B 172345,51 559749,21 4,50 49 44 41 50
065_C 172345,51 559749,21 7,50 50 45 42 51

066_A 172349,34 559745,45 1,50 47 42 39 48
066_B 172349,34 559745,45 4,50 49 44 41 50
066_C 172349,34 559745,45 7,50 50 45 42 51
067_A 172354,10 559746,89 1,50 43 38 35 44
067_B 172354,10 559746,89 4,50 45 40 37 46

067_C 172354,10 559746,89 7,50 46 41 38 47
068_A 172349,94 559790,23 1,50 43 38 35 44
068_B 172349,94 559790,23 4,50 45 40 37 46
068_C 172349,94 559790,23 7,50 47 42 39 48
069_A 172348,93 559785,30 1,50 42 37 34 43

069_B 172348,93 559785,30 4,50 45 39 36 45
069_C 172348,93 559785,30 7,50 47 42 39 48
070_A 172369,06 559765,91 1,50 38 32 30 38
070_B 172369,06 559765,91 4,50 41 35 33 41
070_C 172369,06 559765,91 7,50 44 39 36 45

071_A 172374,19 559767,43 1,50 40 35 32 41
071_B 172374,19 559767,43 4,50 42 37 34 43
071_C 172374,19 559767,43 7,50 44 38 36 44
072_A 172358,18 559742,64 1,50 44 38 35 44
072_B 172358,18 559742,64 4,50 46 40 37 46

072_C 172358,18 559742,64 7,50 46 41 38 47
073_A 172357,75 559737,47 1,50 47 42 39 48
073_B 172357,75 559737,47 4,50 49 44 41 50
073_C 172357,75 559737,47 7,50 50 45 42 50
074_A 172361,55 559733,80 1,50 46 41 38 47

074_B 172361,55 559733,80 4,50 48 43 40 49
074_C 172361,55 559733,80 7,50 49 44 41 50
075_A 172365,11 559730,35 1,50 47 42 38 47
075_B 172365,11 559730,35 4,50 49 43 40 49
075_C 172365,11 559730,35 7,50 50 45 42 50

076_A 172368,63 559726,96 1,50 46 41 38 47
076_B 172368,63 559726,96 4,50 48 43 40 49
076_C 172368,63 559726,96 7,50 49 44 41 50
077_A 172372,47 559723,24 1,50 46 41 38 47
077_B 172372,47 559723,24 4,50 48 42 39 48

077_C 172372,47 559723,24 7,50 49 44 41 50
078_A 172376,26 559719,58 1,50 46 41 37 46
078_B 172376,26 559719,58 4,50 48 42 39 48
078_C 172376,26 559719,58 7,50 49 44 41 50
079_A 172380,20 559715,77 1,50 46 40 37 46

079_B 172380,20 559715,77 4,50 47 42 39 48
079_C 172380,20 559715,77 7,50 49 44 41 50
080_A 172384,00 559712,10 1,50 46 40 37 46
080_B 172384,00 559712,10 4,50 47 42 39 48
080_C 172384,00 559712,10 7,50 49 44 41 50

081_A 172390,39 559712,53 1,50 35 30 27 36
081_B 172390,39 559712,53 4,50 38 32 29 38
081_C 172390,39 559712,53 7,50 42 36 34 42
082_A 172377,61 559762,46 1,50 39 34 31 40
082_B 172377,61 559762,46 4,50 42 37 34 42

082_C 172377,61 559762,46 7,50 44 38 36 44
083_A 172377,24 559757,42 1,50 37 32 29 38
083_B 172377,24 559757,42 4,50 41 35 32 41
083_C 172377,24 559757,42 7,50 44 38 36 45
084_A 172402,81 559732,60 1,50 37 32 29 38

084_B 172402,81 559732,60 4,50 41 35 33 42
084_C 172402,81 559732,60 7,50 44 39 36 45
085_A 172409,46 559732,17 1,50 35 29 27 35
085_B 172409,46 559732,17 4,50 37 32 29 38
085_C 172409,46 559732,17 7,50 42 36 34 42

086_A 172390,31 559705,51 1,50 46 41 38 47
086_B 172390,31 559705,51 4,50 49 43 40 49
086_C 172390,31 559705,51 7,50 50 45 42 51
087_A 172393,88 559702,08 1,50 47 41 38 47
087_B 172393,88 559702,08 4,50 49 44 41 50
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Bijlage 6
Geluidbelasting N7 incl. aftrek art. 110 Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: gehele bouwplan aug 2021 Het Perk, N7

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

087_C 172393,88 559702,08 7,50 50 45 42 51
088_A 172397,34 559698,76 1,50 48 43 39 48
088_B 172397,34 559698,76 4,50 50 45 42 51
088_C 172397,34 559698,76 7,50 52 46 43 52
089_A 172401,00 559695,25 1,50 49 44 40 49

089_B 172401,00 559695,25 4,50 51 46 43 52
089_C 172401,00 559695,25 7,50 53 47 44 53
090_A 172405,01 559691,41 1,50 50 45 42 51
090_B 172405,01 559691,41 4,50 52 47 44 53
090_C 172405,01 559691,41 7,50 54 48 45 54

091_A 172408,65 559687,92 1,50 51 46 43 52
091_B 172408,65 559687,92 4,50 54 49 45 54
091_C 172408,65 559687,92 7,50 55 50 46 55
092_A 172412,60 559684,13 1,50 53 47 44 53
092_B 172412,60 559684,13 4,50 55 50 47 56

092_C 172412,60 559684,13 7,50 56 51 47 56
093_A 172419,20 559683,97 1,50 52 47 43 52
093_B 172419,20 559683,97 4,50 55 50 47 56
093_C 172419,20 559683,97 7,50 56 51 48 57
094_A 172411,70 559729,83 1,50 34 29 26 35

094_B 172411,70 559729,83 4,50 37 31 29 38
094_C 172411,70 559729,83 7,50 41 35 33 41
095_A 172411,26 559723,86 1,50 39 33 31 40
095_B 172411,26 559723,86 4,50 42 37 34 43
095_C 172411,26 559723,86 7,50 45 40 37 46

096_A 172433,48 559702,55 1,50 49 44 40 49
096_B 172433,48 559702,55 4,50 51 46 42 51
096_C 172433,48 559702,55 7,50 52 47 44 53
097_A 172439,81 559703,23 1,50 49 44 41 50
097_B 172439,81 559703,23 4,50 51 46 43 52

097_C 172439,81 559703,23 7,50 52 47 44 53
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Bijlage 7
Berekende geluidbelasting N7 excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: gehele bouwplan aug 2021 Het Perk, N7

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A 172246,79 559771,91 4,50 63 58 55 64
001_B 172246,79 559771,91 7,50 63 58 55 64
002_A 172252,11 559766,80 4,50 63 58 55 64
002_B 172252,11 559766,80 7,50 63 58 55 64
003_A 172256,81 559762,28 4,50 63 58 55 64

003_B 172256,81 559762,28 7,50 63 58 55 64
004_A 172261,97 559757,32 4,50 63 58 55 64
004_B 172261,97 559757,32 7,50 63 58 55 63
005_A 172268,65 559753,92 4,50 63 58 55 64
005_B 172268,65 559753,92 7,50 63 58 54 63

006_A 172273,49 559749,24 4,50 63 58 55 64
006_B 172273,49 559749,24 7,50 63 58 54 63
007_A 172278,77 559744,19 4,50 63 58 55 64
007_B 172278,77 559744,19 7,50 63 58 54 63
008_A 172297,43 559733,20 4,50 63 58 55 64

008_B 172297,43 559733,20 7,50 63 58 54 63
009_A 172302,52 559728,36 4,50 63 58 55 64
009_B 172302,52 559728,36 7,50 63 58 54 63
010_A 172307,48 559723,64 4,50 63 58 55 64
010_B 172307,48 559723,64 7,50 63 58 55 64

011_A 172314,25 559720,46 4,50 63 58 55 64
011_B 172314,25 559720,46 7,50 63 58 55 64
012_A 172319,29 559715,58 4,50 63 58 55 64
012_B 172319,29 559715,58 7,50 63 58 55 64
013_A 172331,50 559710,14 4,50 63 58 54 63

013_B 172331,50 559710,14 7,50 63 58 55 64
014_A 172336,49 559705,23 4,50 63 58 54 63
014_B 172336,49 559705,23 7,50 63 58 55 64
015_A 172341,41 559700,38 4,50 63 58 55 64
015_B 172341,41 559700,38 7,50 63 58 55 64

016_A 172350,23 559699,45 4,50 63 58 54 63
016_B 172350,23 559699,45 7,50 63 58 55 64
017_A 172355,44 559694,43 4,50 63 58 54 63
017_B 172355,44 559694,43 7,50 63 58 55 64
018_A 172360,40 559689,66 4,50 63 58 55 64

018_B 172360,40 559689,66 7,50 63 58 55 64
019_A 172367,19 559686,33 4,50 63 58 55 64
019_B 172367,19 559686,33 7,50 63 58 55 64
020_A 172372,12 559681,53 4,50 63 58 55 64
020_B 172372,12 559681,53 7,50 63 58 55 64

021_A 172377,08 559676,71 4,50 63 58 55 64
021_B 172377,08 559676,71 7,50 63 58 55 64
022_A 172384,56 559674,36 4,50 63 58 55 64
022_B 172384,56 559674,36 7,50 63 58 55 64
023_A 172389,61 559669,63 4,50 63 58 55 64

023_B 172389,61 559669,63 7,50 63 58 55 64
024_A 172396,15 559666,22 4,50 63 58 55 64
024_B 172396,15 559666,22 7,50 63 58 55 64
025_A 172436,54 559674,72 1,50 53 48 44 53
025_B 172436,54 559674,72 4,50 54 49 46 55

025_C 172436,54 559674,72 7,50 55 50 47 56
025_D 172436,54 559674,72 10,50 56 51 48 57
026_A 172432,05 559670,11 1,50 54 48 45 54
026_B 172432,05 559670,11 4,50 55 50 47 56
026_C 172432,05 559670,11 7,50 56 51 48 57

026_D 172432,05 559670,11 10,50 57 51 48 57
027_A 172431,87 559665,32 1,50 58 53 49 58
027_B 172431,87 559665,32 4,50 60 55 52 61
027_C 172431,87 559665,32 7,50 61 56 53 62
027_D 172431,87 559665,32 10,50 61 56 53 62

028_A 172435,22 559662,06 1,50 58 53 49 58
028_B 172435,22 559662,06 4,50 61 56 52 61
028_C 172435,22 559662,06 7,50 61 56 53 62
028_D 172435,22 559662,06 10,50 62 56 53 62
029_A 172439,46 559657,93 1,50 58 53 49 58

029_B 172439,46 559657,93 4,50 61 56 53 62
029_C 172439,46 559657,93 7,50 62 56 53 62
029_D 172439,46 559657,93 10,50 62 57 53 62
030_A 172444,20 559653,30 1,50 58 53 49 58
030_B 172444,20 559653,30 4,50 61 56 53 62

030_C 172444,20 559653,30 7,50 62 56 53 62
030_D 172444,20 559653,30 10,50 62 57 54 63
031_A 172450,00 559653,82 1,50 54 49 46 55
031_B 172450,00 559653,82 4,50 60 55 52 61
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Bijlage 7
Berekende geluidbelasting N7 excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: gehele bouwplan aug 2021 Het Perk, N7

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

031_C 172450,00 559653,82 7,50 61 56 53 62
031_D 172450,00 559653,82 10,50 61 56 53 62
032_A 172454,88 559654,41 1,50 55 49 46 55
032_B 172454,88 559654,41 4,50 60 55 52 61
032_C 172454,88 559654,41 7,50 61 56 53 62

032_D 172454,88 559654,41 10,50 61 56 53 62
032_E 172454,88 559654,41 13,50 61 56 52 61
033_A 172458,56 559650,82 1,50 55 50 47 56
033_B 172458,56 559650,82 4,50 60 55 52 61
033_C 172458,56 559650,82 7,50 61 56 53 62

033_D 172458,56 559650,82 10,50 62 56 53 62
033_E 172458,56 559650,82 13,50 61 56 53 62
034_A 172463,30 559646,20 1,50 56 50 47 56
034_B 172463,30 559646,20 4,50 60 55 52 61
034_C 172463,30 559646,20 7,50 61 56 53 62

034_D 172463,30 559646,20 10,50 62 56 53 62
034_E 172463,30 559646,20 13,50 62 57 53 62
035_A 172467,98 559641,63 1,50 55 50 47 56
035_B 172467,98 559641,63 4,50 61 55 52 61
035_C 172467,98 559641,63 7,50 62 56 53 62

035_D 172467,98 559641,63 10,50 62 57 53 62
035_E 172467,98 559641,63 13,50 62 57 54 63
036_A 172471,99 559642,07 1,50 49 43 40 49
036_B 172471,99 559642,07 4,50 58 52 49 58
036_C 172471,99 559642,07 7,50 59 54 51 60

036_D 172471,99 559642,07 10,50 60 54 51 60
036_E 172471,99 559642,07 13,50 59 54 51 60
037_A 172475,96 559646,14 1,50 48 43 40 49
037_B 172475,96 559646,14 4,50 56 51 48 57
037_C 172475,96 559646,14 7,50 59 53 50 59

037_D 172475,96 559646,14 10,50 59 54 51 60
037_E 172475,96 559646,14 13,50 59 54 50 59
038_A 172269,51 559796,28 1,50 55 49 46 55
038_B 172269,51 559796,28 4,50 56 51 48 57
038_C 172269,51 559796,28 7,50 57 51 48 57

039_A 172273,51 559800,50 1,50 54 49 46 55
039_B 172273,51 559800,50 4,50 56 51 48 56
039_C 172273,51 559800,50 7,50 57 52 49 58
040_A 172277,37 559804,56 1,50 53 48 45 54
040_B 172277,37 559804,56 4,50 55 50 47 56

040_C 172277,37 559804,56 7,50 56 51 48 57
041_A 172280,99 559808,37 1,50 53 47 44 53
041_B 172280,99 559808,37 4,50 54 49 46 55
041_C 172280,99 559808,37 7,50 56 51 48 56
042_A 172284,77 559812,35 1,50 52 47 44 53

042_B 172284,77 559812,35 4,50 54 48 45 54
042_C 172284,77 559812,35 7,50 55 50 47 56
043_A 172288,51 559816,29 1,50 51 46 43 52
043_B 172288,51 559816,29 4,50 53 47 44 53
043_C 172288,51 559816,29 7,50 54 49 46 55

044_A 172292,39 559820,37 1,50 50 45 42 51
044_B 172292,39 559820,37 4,50 52 47 44 52
044_C 172292,39 559820,37 7,50 53 48 45 54
045_A 172295,92 559824,10 1,50 50 44 41 50
045_B 172295,92 559824,10 4,50 51 46 43 52

045_C 172295,92 559824,10 7,50 53 48 45 54
046_A 172299,77 559828,25 1,50 49 44 41 50
046_B 172299,77 559828,25 4,50 51 45 42 51
046_C 172299,77 559828,25 7,50 53 47 44 53
047_A 172303,35 559832,24 1,50 48 43 40 49

047_B 172303,35 559832,24 4,50 50 45 42 51
047_C 172303,35 559832,24 7,50 52 47 44 53
048_A 172306,84 559835,82 1,50 47 42 39 48
048_B 172306,84 559835,82 4,50 49 43 40 49
048_C 172306,84 559835,82 7,50 51 46 43 52

049_A 172270,87 559790,58 1,50 54 49 46 55
049_B 172270,87 559790,58 4,50 56 51 48 56
049_C 172270,87 559790,58 7,50 57 51 48 57
050_A 172276,06 559789,22 1,50 47 41 38 47
050_B 172276,06 559789,22 4,50 47 42 39 48

050_C 172276,06 559789,22 7,50 49 44 41 50
051_A 172284,16 559797,63 1,50 47 42 39 48
051_B 172284,16 559797,63 4,50 48 43 40 49
051_C 172284,16 559797,63 7,50 50 45 42 51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 7
Berekende geluidbelasting N7 excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: gehele bouwplan aug 2021 Het Perk, N7

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

052_A 172295,34 559809,24 1,50 44 39 36 45
052_B 172295,34 559809,24 4,50 47 41 38 47
052_C 172295,34 559809,24 7,50 48 42 40 48
053_A 172313,90 559792,70 1,50 44 39 36 45
053_B 172313,90 559792,70 4,50 47 41 38 47

053_C 172313,90 559792,70 7,50 48 43 40 49
054_A 172302,57 559781,03 1,50 47 42 39 48
054_B 172302,57 559781,03 4,50 48 43 40 49
054_C 172302,57 559781,03 7,50 50 45 42 51
055_A 172294,57 559772,78 1,50 47 41 38 47

055_B 172294,57 559772,78 4,50 48 43 40 49
055_C 172294,57 559772,78 7,50 50 45 42 51
056_A 172294,91 559767,29 1,50 53 48 45 54
056_B 172294,91 559767,29 4,50 55 50 47 55
056_C 172294,91 559767,29 7,50 55 50 47 56

057_A 172300,86 559766,46 1,50 52 47 44 53
057_B 172300,86 559766,46 4,50 54 49 46 55
057_C 172300,86 559766,46 7,50 54 49 46 55
058_A 172309,33 559775,18 1,50 50 45 42 51
058_B 172309,33 559775,18 4,50 52 47 44 53

058_C 172309,33 559775,18 7,50 52 47 44 53
059_A 172320,83 559787,04 1,50 47 42 39 48
059_B 172320,83 559787,04 4,50 49 44 41 50
059_C 172320,83 559787,04 7,50 50 45 41 50
060_A 172330,07 559769,91 1,50 48 43 40 48

060_B 172330,07 559769,91 4,50 50 45 42 51
060_C 172330,07 559769,91 7,50 51 45 42 51
061_A 172329,82 559764,63 1,50 50 44 41 50
061_B 172329,82 559764,63 4,50 51 46 43 52
061_C 172329,82 559764,63 7,50 52 47 44 53

062_A 172333,50 559760,97 1,50 50 45 41 50
062_B 172333,50 559760,97 4,50 51 46 43 52
062_C 172333,50 559760,97 7,50 52 47 44 53
063_A 172337,77 559756,82 1,50 49 44 41 50
063_B 172337,77 559756,82 4,50 51 46 42 51

063_C 172337,77 559756,82 7,50 52 47 44 53
064_A 172341,44 559753,29 1,50 49 44 41 50
064_B 172341,44 559753,29 4,50 51 46 43 52
064_C 172341,44 559753,29 7,50 52 47 44 53
065_A 172345,51 559749,21 1,50 50 45 41 50

065_B 172345,51 559749,21 4,50 51 46 43 52
065_C 172345,51 559749,21 7,50 52 47 44 53
066_A 172349,34 559745,45 1,50 49 44 41 50
066_B 172349,34 559745,45 4,50 51 46 43 52
066_C 172349,34 559745,45 7,50 52 47 44 53

067_A 172354,10 559746,89 1,50 45 40 37 46
067_B 172354,10 559746,89 4,50 47 42 39 48
067_C 172354,10 559746,89 7,50 48 43 40 49
068_A 172349,94 559790,23 1,50 45 40 37 46
068_B 172349,94 559790,23 4,50 47 42 39 48

068_C 172349,94 559790,23 7,50 49 44 41 50
069_A 172348,93 559785,30 1,50 44 39 36 45
069_B 172348,93 559785,30 4,50 47 41 38 47
069_C 172348,93 559785,30 7,50 49 44 41 50
070_A 172369,06 559765,91 1,50 40 34 32 40

070_B 172369,06 559765,91 4,50 43 37 35 43
070_C 172369,06 559765,91 7,50 46 41 38 47
071_A 172374,19 559767,43 1,50 42 37 34 43
071_B 172374,19 559767,43 4,50 44 39 36 45
071_C 172374,19 559767,43 7,50 46 40 38 46

072_A 172358,18 559742,64 1,50 46 40 37 46
072_B 172358,18 559742,64 4,50 48 42 39 48
072_C 172358,18 559742,64 7,50 48 43 40 49
073_A 172357,75 559737,47 1,50 49 44 41 50
073_B 172357,75 559737,47 4,50 51 46 43 52

073_C 172357,75 559737,47 7,50 52 47 44 52
074_A 172361,55 559733,80 1,50 48 43 40 49
074_B 172361,55 559733,80 4,50 50 45 42 51
074_C 172361,55 559733,80 7,50 51 46 43 52
075_A 172365,11 559730,35 1,50 49 44 40 49

075_B 172365,11 559730,35 4,50 51 45 42 51
075_C 172365,11 559730,35 7,50 52 47 44 52
076_A 172368,63 559726,96 1,50 48 43 40 49
076_B 172368,63 559726,96 4,50 50 45 42 51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 7
Berekende geluidbelasting N7 excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: gehele bouwplan aug 2021 Het Perk, N7

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

076_C 172368,63 559726,96 7,50 51 46 43 52
077_A 172372,47 559723,24 1,50 48 43 40 49
077_B 172372,47 559723,24 4,50 50 44 41 50
077_C 172372,47 559723,24 7,50 51 46 43 52
078_A 172376,26 559719,58 1,50 48 43 39 48

078_B 172376,26 559719,58 4,50 50 44 41 50
078_C 172376,26 559719,58 7,50 51 46 43 52
079_A 172380,20 559715,77 1,50 48 42 39 48
079_B 172380,20 559715,77 4,50 49 44 41 50
079_C 172380,20 559715,77 7,50 51 46 43 52

080_A 172384,00 559712,10 1,50 48 42 39 48
080_B 172384,00 559712,10 4,50 49 44 41 50
080_C 172384,00 559712,10 7,50 51 46 43 52
081_A 172390,39 559712,53 1,50 37 32 29 38
081_B 172390,39 559712,53 4,50 40 34 31 40

081_C 172390,39 559712,53 7,50 44 38 36 44
082_A 172377,61 559762,46 1,50 41 36 33 42
082_B 172377,61 559762,46 4,50 44 39 36 44
082_C 172377,61 559762,46 7,50 46 40 38 46
083_A 172377,24 559757,42 1,50 39 34 31 40

083_B 172377,24 559757,42 4,50 43 37 34 43
083_C 172377,24 559757,42 7,50 46 40 38 47
084_A 172402,81 559732,60 1,50 39 34 31 40
084_B 172402,81 559732,60 4,50 43 37 35 44
084_C 172402,81 559732,60 7,50 46 41 38 47

085_A 172409,46 559732,17 1,50 37 31 29 37
085_B 172409,46 559732,17 4,50 39 34 31 40
085_C 172409,46 559732,17 7,50 44 38 36 44
086_A 172390,31 559705,51 1,50 48 43 40 49
086_B 172390,31 559705,51 4,50 51 45 42 51

086_C 172390,31 559705,51 7,50 52 47 44 53
087_A 172393,88 559702,08 1,50 49 43 40 49
087_B 172393,88 559702,08 4,50 51 46 43 52
087_C 172393,88 559702,08 7,50 52 47 44 53
088_A 172397,34 559698,76 1,50 50 45 41 50

088_B 172397,34 559698,76 4,50 52 47 44 53
088_C 172397,34 559698,76 7,50 54 48 45 54
089_A 172401,00 559695,25 1,50 51 46 42 51
089_B 172401,00 559695,25 4,50 53 48 45 54
089_C 172401,00 559695,25 7,50 55 49 46 55

090_A 172405,01 559691,41 1,50 52 47 44 53
090_B 172405,01 559691,41 4,50 54 49 46 55
090_C 172405,01 559691,41 7,50 56 50 47 56
091_A 172408,65 559687,92 1,50 53 48 45 54
091_B 172408,65 559687,92 4,50 56 51 47 56

091_C 172408,65 559687,92 7,50 57 52 48 57
092_A 172412,60 559684,13 1,50 55 49 46 55
092_B 172412,60 559684,13 4,50 57 52 49 58
092_C 172412,60 559684,13 7,50 58 53 49 58
093_A 172419,20 559683,97 1,50 54 49 45 54

093_B 172419,20 559683,97 4,50 57 52 49 58
093_C 172419,20 559683,97 7,50 58 53 50 59
094_A 172411,70 559729,83 1,50 36 31 28 37
094_B 172411,70 559729,83 4,50 39 33 31 40
094_C 172411,70 559729,83 7,50 43 37 35 43

095_A 172411,26 559723,86 1,50 41 35 33 42
095_B 172411,26 559723,86 4,50 44 39 36 45
095_C 172411,26 559723,86 7,50 47 42 39 48
096_A 172433,48 559702,55 1,50 51 46 42 51
096_B 172433,48 559702,55 4,50 53 48 44 53

096_C 172433,48 559702,55 7,50 54 49 46 55
097_A 172439,81 559703,23 1,50 51 46 43 52
097_B 172439,81 559703,23 4,50 53 48 45 54
097_C 172439,81 559703,23 7,50 54 49 46 55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Het Perk 2017   
   
Algemeen toetsingskader 
Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig 
ongeval voor de omgeving door: 

- het gebruik, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen); 
- het transport van gevaarlijke stoffen (buisleidingen, wegen, waterwegen en 

spoorwegen); 
- het gebruik van luchthavens. 

 
Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken van de risico’s voor de burger 
door bovengenoemde activiteiten. Hiertoe zijn risico’s gekwantificeerd, namelijk door 
middel van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 
 
Plaatsgebonden risico (PR) 
Het PR is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg 
van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die plaats permanent en 
onbeschermd verblijft. 
 
Groepsrisico (GR) 
Dit is de kans dat een groep mensen overlijdt door een ongeval met gevaarlijke stoffen. 
Het GR moet worden gezien als een maat voor maatschappelijke ontwrichting. 
 
Het externe veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en regelgeving. De volgende 
besluiten zijn relevant: 
 
1. Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)  
Met het Bevi zijn risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met 
gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd.  
 
2. Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) 
Op basis van het Bevb dienen plannen, vergelijkbaar met het Bevi, te worden getoetst 
aan de grens- en richtwaarde voor het PR en de oriëntatiewaarde voor het GR.  
 
3. Basisnet  
Het basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen. Binnen bepaalde grenzen wordt dit vervoer over de weg, binnenwater en spoor 
gegarandeerd. Het basisnet heeft betrekking op de Rijksinfrastructuur: hoofdwegen 
(snelwegen), hoofdwaterwegen (binnenwateren) en hoofdspoorwegen (enkele 
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uitzonderingen daargelaten). Het basisnet is vastgelegd in onder andere de Wet vervoer 
gevaarlijke stoffen. 
 
4. Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) 
Voor ruimtelijke ordening in relatie tot de transportroutes is het Bevt opgesteld. Hierin 
zijn de regels voor de ruimtelijke ordening rondom het basisnet wettelijk vastgelegd. 
 
5. Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit)  
Het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende regeling is de opvolger van een groot 
aantal AMvB’s. In het Activiteitenbesluit staan algemene regels voor verschillende 
milieuaspecten, zoals veiligheidsafstanden waaraan voldaan moet worden. 
 
Verantwoordingsplicht 
In het Bevi, Bevb en het Bevt is onder andere een verantwoordingsplicht GR 
opgenomen. Deze verantwoording houdt in dat in bepaalde gevallen planologische 
keuzes moeten worden onderbouwd en verantwoord door het bevoegd gezag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opsteller: Inge de Vries 
Telefoon: 06-46994259 
Datum:  12 oktober 2017 
Zaaknummer: 2017-FUMO-0022547 
Organisatie: FUMO 
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Risicobronnen ten aanzien van bestemmingsplan Het P erk 2017   
De gemeente is voornemens medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een 
nieuwe woonwijk aan de A7/N7 in Sneek. Het gebied zal in het navolgende worden 
aangeduid als het plangebied. Een schets van het plangebied is in figuur 1 
weergegeven.    
 

 
Figuur 1: situering plangebied  

 
Uit de professionele Risicokaart blijkt dat in de directe nabijheid van het plan 
risicobronnen liggen, waarvan de risicocontouren of invloedsgebieden zich over het 
plangebied bevinden. In figuur 2 is het plangebied met risicobronnen (rode en groene 
lijn) weergegeven.   
   

 
  Figuur 2: begrenzing plangebied  (blauw omkaderd) met risicobronnen 
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Mogelijke risicobronnen voor het plangebied zijn: 
- transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen; 
- transport van gevaarlijke stoffen over wegen; 
- transport van gevaarlijke stoffen over spoorwegen. 
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Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidinge n 
Conform de artikelen 11 en 12 van het Bevb worden bij de vaststelling van een 
bestemmingsplan, op grond waarvan de bouw van een (beperkt) kwetsbaar object wordt 
toegelaten, zowel het PR in acht genomen als wel het GR in het invloedsgebied van de 
buisleiding verantwoord. Omdat sprake is van vaststelling van een bestemmingsplan is 
het Bevb van toepassing. Daarom worden zowel het PR als GR nader beschouwd.   
 
Hogedruk aardgastransportleidingen 
In de nabijheid van het plangebied loopt een hogedruk aardgastransportleiding van N.V. 
Nederlandse Gasunie (hierna: Gasunie). Omdat sprake is van een hogedruk 
aardgastransportleiding is het Bevb van toepassing. De leiding heeft, volgens de 
gegevens van Gasunie en de professionele Risicokaart, de volgende kenmerken: 
 
Hogedruk  aardgas transport leiding  
Eigenaar Leiding- 

naam 
Diameter 
(inch) 

Druk  
(bar) 

1% Letaliteitszone 
(invloedsgebied) in 
(m) 

100% 
Letaliteitszone 
in (m) 

Gasunie N-501-31 8,63 40 95 50 
Figuur 3: Overzicht hogedruk aardgastransportleiding 
 
Invloedsgebied 1% en 100% letaliteitszone 
Binnen de 100% letaliteitszone zullen alle aanwezige personen komen te overlijden 
ingeval van een incident. Daarbij maakt het niet uit of men zich binnen- of buitenshuis 
bevindt. De 1% letaliteitszone is dat deel van het invloedsgebied waarin de letaliteit 
afneemt van 100% (de rand van de 100% letaliteitszone) tot 1% (de rand van het 
invloedsgebied). In dit gebied wordt aangenomen dat personen binnenshuis voldoende 
bescherming hebben van het gebouw waarin zij zich bevinden. De slachtoffers vallen 
daarom met name buitenshuis.  
 
In figuur 4 is de 1% en de 100% letaliteitszone van de hogedruk aardgastransportleiding 
opgenomen. Het invloedsgebied (1% letaliteitszone) van de transportleiding die langs 
het plangebied loopt wordt visueel met een bruine contour weergegeven. De 100% 
letaliteitszone wordt met een lichtbruine contour weergegeven. De blauw gekleurde 
transportleiding betreft de leiding waar het om gaat.  
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Figuur 4: Overzicht hogedruk aardgastransportleiding N-501-31 

 
In figuur 4 is te zien dat het invloedsgebied van de aardgastransportleiding voor een 
groot deel over het plangebied valt. Het plangebied valt tevens grotendeels in de 100% 
letaliteitszone van de aardgastransportleiding.  
 
De hoogte van het GR is van belang voor de beoordeling of de verantwoording van het 
GR uitgebreid of beperkt mag plaatsvinden. Wanneer de hoogte van het GR lager is dan 
10% van de oriëntatiewaarde en de toename is minder dan 10%, kan worden volstaan 
met een beperkte verantwoording. Bij een beperkte verantwoording dienen de volgende 
elementen betrokken te worden: de personendichtheid binnen het invloedsgebied, de 
hoogte van het GR, de bestrijdbaarheid/beperking van de omvang van een incident en 
de zelfredzaamheid. 
 
In het nieuwe situatie neemt het GR niet toe (het aantal personen neemt af) en kan 
vanwege het lage GR (lager dan 10% van de oriëntatiewaarde) worden volstaan met 
een beperkte verantwoording.  
 
In het gedeelte van het plangebied dat binnen het invloedsgebied van de 
aardgastransportleiding valt, bevinden zich in de huidige situatie fysiek geen objecten 
waar mensen (kunnen) verblijven. Het terrein is nu braakliggend. Planologisch waren 
een onderwijsinstelling en garage toegestaan. In de nieuwe situatie zullen woonfuncties 
en appartementen worden toegestaan.    
 
Buiten het plangebied, maar binnen het invloedsgebied van de aardgastransportleiding, 
bevinden zich objecten waar mensen verblijven. Hierbij gaat het om woonfuncties,  
onderwijsfuncties, bijeenkomstfuncties, logiesfuncties, en gezondheidszorgfuncties.  
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Omdat sprake is van vaststelling van een bestemmingsplan is er een risicoanalyse 
gemaakt, waarmee onder andere het GR is berekend.  
 
Met behulp van het rekenprogramma CAROLA kan worden bepaald of voldaan wordt 
aan de risiconormen voor de externe veiligheid, zoals die zijn vastgelegd in het Bevb. 
Het resultaat van een berekening bestaat uit PR-contouren en een FN-curve voor het 
GR. 
 
PR 
Het Bevb stelt dat geen kwetsbare objecten mogen voorkomen binnen de 10-6 contouren 
van leidingen waarin gevaarlijke stoffen worden getransporteerd. Als dat toch het geval 
is dan is er sprake van een zogenaamd knelpunt. De leidingbeheerder is verplicht 
zodanige maatregelen te treffen dat zulke knelpunten worden opgeheven. Van een PR 
knelpunt is sprake als zich kwetsbare objecten binnen een PR 10-6 contour van een 
aardgastransportleiding bevinden.  
 
Uit zowel het rekenprogramma CAROLA als uit de professionele Risicokaart is gebleken 
dat geen sprake is van een PR 10-6 contour langs de leidingen.   
 
Geconcludeerd kan worden dat de hogedruk aardgastransportleiding met betrekking tot 
de PR 10-6 contour geen belemmering vormt voor onderhavig plan.   
 
Belemmeringenstrook       
Conform artikel 14, lid 1 van het Bevb dient een bestemmingsplan de ligging weer te 
geven van de in het plangebied aanwezige buisleidingen alsmede de daarbij behorende 
belemmeringenstrook ten behoeve van het onderhoud van de buisleiding. De 
belemmeringenstrook bedraagt in casu 4 meter aan weerszijden van de buisleiding, 
gemeten vanuit het hart van de buisleiding. Met deze belemmeringenstrook dient 
rekening te worden gehouden.  
 
Verantwoording GR 
Naast de numerieke waarde van het GR, zoals de ligging van het GR ten opzichte van 
de oriëntatiewaarde en de toename daarvan ten opzichte van de nulsituatie, dient ter 
beoordeling van het GR en de verantwoording daarvan (conform artikel 12, lid 1 van het 
Bevb) ook gekeken te worden naar kwalitatieve aspecten, zoals zelfredzaamheid, 
bestrijdbaarheid van het incident, nut en noodzaak, het tijdsaspect en mogelijk risico 
reducerende maatregelen. 
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Ligging GR ten opzichte van oriëntatiewaarde  
De wetgeving verbindt geen harde normen aan de toelaatbaarheid van kwetsbare en 
beperkt kwetsbare objecten binnen een invloedsgebied, zoals dat wel het geval is bij 
een PR-contour.  
 
Wel bestaat voor het bevoegd gezag bij het vaststellen van ruimtelijke plannen de 
wettelijke verantwoordingsplicht. De verantwoordingsplicht is van toepassing voor 
ruimtelijke plannen binnen een invloedsgebied in de gevallen dat het Bevb dat 
voorschrijft. Uit het voorgaande is gebleken dat de hogedruk aardgastransportleiding de 
risicobron is.  
 
Populatie 
De bepaling van de aanwezige personen binnen het invloedsgebied van de 
aardgastransportleiding is enerzijds gebaseerd op het aantal personen per eenheid 
genoemd in de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico van november 2007 
(hierna: Handreiking) en anderzijds gebaseerd op de aantallen personen per hectare 
genoemd in dezelfde Handreiking.   
 
In de Handreiking staat beschreven dat voor de functie Wonen gerekend kan worden 
met 2,4 personen per woning. Verder staat in de Handreiking voor een aantal objecten 
aangegeven met welke fractie aanwezigheid standaard gerekend wordt. In figuur 5 zijn 
de bevolkingsdichtheden voor verschillende type gebieden weergegeven. 
 

 
Figuur 5: Bevolkingsdichtheden voor verschillende type gebieden 
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Voor bebouwing waarvan bekend is hoeveel personen zich in het pand bevinden, wordt 
gerekend met de daadwerkelijke aantallen. Voor bebouwing waarvan niet bekend is 
hoeveel personen zich in het pand bevinden, wordt gerekend met een indicatieve 
aanname.  
 
Huidige situatie  
Voorheen waren in het plangebied een school en een garagebedrijf met tankstation 
gevestigd. Thans wordt het gebied ontwikkeld tot woonwijk. In het kader van deze 
ontwikkeling is de school reeds gesloopt. Dit heeft geresulteerd in een (deels) 
braakliggend terrein. Hoewel de school reeds is gesaneerd, is het totaal aantal personen 
dat op de school aanwezig was (leerlingen die in juni 2008 stonden ingeschreven en het 
aantal werknemers dat destijds werkzaam was) meegenomen in de huidige (oude) 
situatie.  
 
Voor de GR-berekening van aardgastransportleidingen N-501-31 is rekening gehouden 
met: 

- 784 personen voor de voormalige onderwijsinstelling aan Het Perk; 
- 10 personen voor de voormalige garage aan Het Perk; 
- 25 personen per hectare voor woonfuncties aan de westzijde van Het Perk; 
- 100 personen voor een bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, logiesfunctie en 

gezondheidszorgfunctie aan de Westhemstraat 46; 
- 25 personen per hectare voor woonfuncties aan de noordzijde van Het Perk; 
- 25 personen per hectare voor woonfuncties aan de oostzijde van Het Perk; 
- 50 personen voor een onderwijsfunctie aan het Kaatsland 11; 
- 25 personen per hectare voor woonfuncties (appartementen) aan de 

Potterzijlstraat; 
- 25 personen per hectare voor woonfuncties aan de zuidzijde van Het Perk; 
- 150 personen voor een onderwijsfunctie aan de Molenkrite 234; 
- 25 personen per hectare voor woonfuncties (appartementen) aan de Molenkrite. 

 
Zoals reeds eerder vermeld, wordt bij het berekenen van het GR rekening gehouden 
met de aanwezige personen binnen het invloedsgebied van de aardgastransportleiding. 
In figuur 6 en 7 wordt het resultaat van de berekening van de transportleiding 
weergegeven dat met behulp van het rekenprogramma CAROLA is gegenereerd. 
 
Uit de GR-grafiek kan worden opgemaakt dat voor de leiding een GR binnen het 
invloedsgebied is waar te nemen (zie figuur 7).  De hoogte van het GR is echter onder 
de oriëntatiewaarde gelegen.  
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Zoals gezegd wordt de 1% letaliteitszone van de transportleiding met een bruine contour 
weergegeven. De 100% letaliteitszone wordt met een lichtbruine contour weergegeven. 
De donkerblauw gekleurde transportleiding betreft de leiding waar het om gaat en het 
groen gekleurde deel betreft het stuk tracé waar het GR voor berekend is.  

 

 
Figuur 6: deel van aardgastransportleiding N-501-31 waar een GR is berekend 
 

 
Figuur 7: FN curve bij aardgastransportleiding N-501-31 (huidige situatie) 

 
Toekomstige situatie 
GR ten opzichte van nulsituatie  
Het plangebied wordt ontwikkeld tot een woonwijk die wonen aan het water mogelijk 
maakt. De bepaling van de aanwezige personen binnen het invloedsgebied van 
aardgastransportleiding N-501-31 is gebaseerd op de aantallen genoemd onder de 
huidige situatie met uitzondering van de school en het garagebedrijf. Hiervoor in de 
plaats is rekening gehouden met het aantal woningen in het plangebied Het Perk * 2,4 
personen per woning. In totaliteit zijn dit 300 personen. Dit betekent een verlaging van 
het aantal personen in het plangebied.  
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In figuur 8 wordt het resultaat van de berekening weergegeven die met behulp van het 
rekenprogramma CAROLA is gegenereerd. Uit de FN-curve kan worden opgemaakt dat 
er sprake is van een verlaging van het GR binnen het invloedsgebied van de 
transportleiding. Het GR is onder de oriëntatiewaarde gelegen.  
 

 
Figuur 8: FN curve bij aardgastransportleiding N-501-31 (toekomstige situatie) 

 
Belangrijk is dat geborgd wordt dat geen nieuwe kwetsbare objecten binnen de 100% 
letaliteitszone en bij voorkeur ook niet binnen de 1% letaliteitszone worden toegestaan. 
Daarnaast dient te worden geborgd dat niet zonder meer nieuwe beperkt kwetsbare 
objecten binnen de 100% letaliteitszone worden toegestaan. 
 
Omdat in het nog te ontwikkelen gebied sprake is van kwetsbare objecten, is de 
zelfredzaamheid van personen een punt van aandacht. De zelfredzaamheid heeft 
betrekking op de mogelijkheden voor personen in het invloedsgebied om zichzelf in 
veiligheid te brengen (of in veiligheid gebracht te worden). Niet zelfredzame personen 
binnen een invloedsgebied van een risicobron zijn vanuit hulpverleningsperspectief 
onwenselijk. Belangrijk is dat geborgd wordt dat geen functies voor verminderd 
zelfredzame personen in het plangebied worden toegestaan.   
 
Geadviseerd wordt om rekening te houden met de 1% en meer specifiek de 100% 
letaliteitszone. Binnen de 100% letaliteitszone zullen immers alle aanwezige personen 
komen te overlijden ingeval van een incident. Daarbij maakt het niet uit of men zich 
binnens- of buitenshuis bevindt. Binnen de 1% letaliteitszone wordt aangenomen dat 
personen binnenshuis voldoende bescherming hebben van het gebouw waarin zij zich 
bevinden. De slachtoffers vallen daarom met name buitenshuis. Door rekening te 
houden met onderstaande maatregelen zal de veiligheidssituatie verbeteren:  

- probeer het plan dusdanig te positioneren dat zo min mogelijk woonfuncties in de 
100% letaliteitszone zijn gelegen; 
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- probeer binnen het plan de functies zo in te delen dat de woonfuncties zo ver 
mogelijk van de aardgastransportleiding en de groenstroken en de 
parkeermogelijkheden zo dicht mogelijk bij de aardgastransportleiding worden 
gerealiseerd; 

- probeer vluchtroutes van de bron af te realiseren. 
 
Geconcludeerd kan worden dat de hogedruk aardgastransportleiding in principe geen 
belemmering vormt voor het GR van onderhavig plan. 
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Transport van gevaarlijke stoffen over wegen 
Aan de zuidzijde van het plangebied “Het Perk” ligt de Rijksweg A7/N7. Deze weg is 
relevant in verband met transport van gevaarlijke stoffen.  
 
Toetsingskader bij beoordeling van risico’s van vervoer van gevaarlijke stoffen bij 
ruimtelijke ordeningsbesluiten, is het basisnet. Het basisnet is per 1 april 2015 van 
kracht. Voor het wettelijk vastleggen van de regels voor de ruimtelijke ordening rondom 
het basisnet is er het Besluit externe veiligheid transportroutes (hierna: Bevt). Verder is 
de Regeling basisnet (hierna: Rbn) opgesteld. In de Rbn staat waar risicoplafonds liggen 
langs transportroutes en welke regels er gelden voor ruimtelijke ontwikkeling.  
 
In het Bevt staat dat wanneer een bestemmingsplan binnen een afstand van 200 meter 
van een transportroute is gelegen, het GR dient te worden verantwoord. Aangezien, in 
casu, het bestemmingsplan binnen 200 meter vanaf de A7/N7 is gelegen, is deze weg 
relevant in verband met transport van gevaarlijke stoffen.  
 
De A7/N7 is een basisnetroute in de zin van het Basisnet. In de Rbn is aangegeven dat 
GR berekeningen voor basisnetroutes uitgevoerd dienen te worden overeenkomstig de 
Handleiding Risicoanalyse Transport (hierna: HART). In de HART staat uitvoerig 
beschreven op welke wijze de risicoberekening uitgevoerd moet worden. Daarbij wordt 
ook aangegeven welke gegevens (vervoer en populatie) daarbij ingevoerd moeten 
worden. Voor het PR dient voor een basisnetroute ook gekeken te worden naar de tabel 
basisnetroutes in de Rbn. In deze tabel is af te lezen dat ter plaatse van het plangebied 
voor de A7/N7 geen PR geldt.  
 
In de Nota van toelichting op het Bevt en de Nota van toelichting op de Beleidsregels EV 
is aangegeven dat in sommige gevallen de berekening van het PR en het GR 
achterwege kan blijven. Hiervoor zijn vuistregels in de vorm van drempelwaarden voor 
vervoersaantallen opgesteld die de gebruiker een indicatie geven van de hoogte van het 
PR of GR. Met de vuistregels kan ingeschat worden of de vervoersaantallen, 
bebouwingsafstanden en/of aanwezigheidsdichtheden te klein zijn om tot een 
overschrijding van grenswaarde of richtwaarde voor het PR dan wel tot een 
overschrijding van de oriëntatiewaarde of 0,1 maal de oriëntatiewaarde voor het GR te 
kunnen leiden.  
 
De drempelwaarde voor 0,1 maal de oriëntatiewaarde voor het GR geeft een indicatie 
dat zeker een GR-berekening moet worden uitgevoerd. 
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In vrijwel alle gevallen wordt het GR bepaald door GF3-stoffen (LPG). Voor de uitkomst 
van de GR-berekening is het dan voldoende nauwkeurig om de bevolkingsdichtheid te 
inventariseren tot 300 meter van de as van de weg.  
 
Verantwoording GR  
Conform artikel 7 van het Bevt dient het bestuur van de veiligheidsregio in de 
gelegenheid te worden gesteld om in verband met het GR advies uit te brengen over de 
mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een 
ramp en over de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied. De betreffende 
onderdelen komen onder het kopje “Advies Brandweer Fryslân” aan de orde. 
 
A7/N7 
De A7/N7 heeft ter hoogte van het plangebied grotendeels tweezijdige bebouwing. 
Voorts betreft het een weg waar maximaal 80 km/uur gereden mag worden. De 
dichtstbijzijnde bebouwing ligt op een afstand van circa 50 meter van de A7/N7. De 
maximale dichtheid is 25 p/ha. Echter, in de HART wordt de dichtheid van 25 p/ha niet 
genoemd. Wel de dichtheid van 30 p/ha. Daarom wordt aangesloten bij een worst-case 
scenario van 30 p/ha. Het aantal GF3 transporten is in de Rbn gesteld op 1000.  
 
PR 
Volgens de Rbn geldt ter plaatse van het plangebied voor de A7/N7 geen PR.  
 
GR 
Volgens de HART moet een RBM-II berekening uitgevoerd worden wanneer de 
vervoersstroom gevaarlijke stoffen in tankwagens stoffen bevat uit de categorieën LT31, 
GT42 of GT53. Hiervan is geen sprake.  
 
Wanneer GF3 minder is dan 10 maal de drempelwaarde uit tabel 6 van de Bijlage van 
de HART, wordt de oriëntatiewaarde van het GR niet overschreden. Het aantal GF3 
transporten bedraagt 1000 voor de A7/N7. De minimale afstand tussen bebouwing en de 
weg is circa 50 meter, de maximale dichtheid van personen is 30 p/ha.  
 
Aflezen van tabel 6 geeft 7.160 transporten GF3 om 10% van de oriëntatiewaarde te 
overschrijden, 71.600 om de oriëntatiewaarde te overschrijden. Zoals gezegd is het 
aantal transporten gesteld op 1000. Het aantal GF3 transporten is minder dan de 
drempelwaarde uit tabel 6 van de HART. De 10% van de oriëntatiewaarde wordt niet 
overschreden.  

                                                 
1 Toxische vloeistoffen, bijvoorbeeld acroleïne 
2 Toxische gassen, bijvoorbeeld zwaveldioxide 
3 Toxische gassen, bijvoorbeeld chloor of stikstofdioxide 
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Geconcludeerd kan worden dat het transport van gevaarlijke stoffen over de A7/N7 geen 
belemmering vormt voor het bestemmingsplan. 
 
Spoorwegen  
Op circa 350 meter afstand van het plangebied loopt de spoorlijn Stavoren-Leeuwarden. 
Over deze spoorlijn vindt geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats.  
 
Geconcludeerd kan worden dat de spoorweg geen belemmering vormt voor onderhavig 
plan. 
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Advies Brandweer Fryslân 
Op 14 september 2017 is door Brandweer Fryslân een advies uitgebracht omtrent de 
externe veiligheid. Hieronder volgt een korte samenvatting.  
 
Bestrijding en beperking van rampen en zelfredzaamheid  
Onder bestrijdbaarheid van een (dreigende) calamiteit vallen alle maatregelen die 
invloed hebben op de bestrijdbaarheid van een calamiteit ten gevolge van een risicovolle 
activiteit. 
 
De zelfredzaamheid heeft betrekking op de mogelijkheden voor personen in het 
invloedsgebied om zichzelf in veiligheid te brengen (of in veiligheid gebracht te worden). 
Niet zelfredzame personen binnen een invloedsgebied van een risicobron zijn vanuit 
hulpverleningsperspectief onwenselijk.  
 
Repressief advies 
Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een repressief advies te geven in het kader 
van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen 
aspecten aan bod die van belang zijn voor externe veiligheid en de basisbrandweerzorg. 
Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater  
 
Opkomsttijden 
Brandweer Fryslân geeft in haar advies aan dat aanwezigen bij calamiteiten kunnen 
terugvallen op de brandweerkazerne van Sneek. De opkomsttijd voor het plangebied is 
hoger dan de landelijk gestelde normtijd. Dit leidt echter niet direct tot knelpunten. Wel 
adviseert Brandweer Fryslân om functies voor verminderd zelfredzame personen op de 
voorgestelde locatie uit te sluiten.  
 
Bluswatervoorzieningen 
Brandweer Fryslân is voor wat betreft bluswatervoorzieningen in eerste instantie 
aangewezen op brandkranen. De maximale afstand van de toegang van een gebouw tot 
de opstelplaats voor een brandweervoertuig bedraagt 40 meter. Tenzij het om 
gestapelde bouw lager dan 20 meter gaat, dan bedraagt deze maximale afstand 20 
meter. Bij gestapelde bouw tussen 20 en 70 meter hoog bedraagt deze maximale 
afstand 15 meter. Vervolgens is de maximale afstand van de opstelplaats tot een 
primaire bluswatervoorziening (brandkraan) maximaal 100 meter bij gebouwen lager dan 
20 meter. Bij gestapelde bouw tussen 20 en 70 meter is de afstand van de opstelplaats 
tot een primaire bluswatervoorziening maximaal 20 meter. Wanneer het 
appartementengebouw een gebruiksfunctie met een vloer van een verblijfsgebied hoger 
gelegen dan 20 m boven het meetniveau heeft is op basis van de gegevens van Vitens 
binnen de gestelde maximale afstanden geen brandkraan voor voeding van de droge 
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blusleiding aanwezig. In dat geval adviseert Brandweer Fryslân om in een primaire 
bluswatervoorziening door middel van een brandkraan te voorzien ten behoeve van het 
appartementengebouw welke voldoet aan de hierboven genoemde afstanden. 
 
Wanneer Brandweer Fryslân zich geconfronteerd ziet met grote(re) branden en 
incidenten dan zal zij terugvallen op secundaire bronnen van bluswater zoals sloten 
en vaarten. Een secundaire bluswatervoorziening kan binnen een half uur worden 
opgebouwd en operationeel zijn. Het is hierbij wenselijk om maximaal 200 meter slang af 
te leggen vanaf open water naar de brandhaard als zijnde secundaire 
bluswatervoorziening. Een tertiaire bluswatervoorziening kan binnen een uur worden 
opgebouwd en operationeel zijn.  
 
In de nabijheid van het plangebied is open water aanwezig (De Geeuw). Wel is daarbij 
van belang of de brandweer af kan leggen op dit open water (bereikbaarheid 
opstelplaats bij water door brandweervoertuig, hoogte en afstand talud, e.d.). Brandweer 
Fryslân adviseert binnen de gestelde afstanden opstelmogelijkheden voor een 
tankautospuit te creëren voor winning van secundair bluswater. Wanneer een 
tankautospuit kan worden opgesteld kan eveneens een vrachtwagen voor grootschalig 
watertransport worden opgesteld ten behoeven van winning van tertiair bluswater. 
 
Wanneer binnen genoemde afstanden geen verharding voor een dergelijke opstelplaats  
direct langs het water aanwezig is, dient een opstelplaats, of dienen meerdere 
opstelplaatsen voor een tankautospuit te worden gecreëerd. Deze moet(en) zijn 
uitgevoerd met de volgende kenmerken: 
- gelegen direct langs het water, waarbij de afstand van de tankautospuit tot het 

wateroppervlak maximaal 8 meter mag bedragen; 
- breedte van minimaal 4 meter; 
- lengte van minimaal 10 meter; 
- vrije doorgangshoogte van 4,2 meter; 
- bestand tegen een aslast van 10 ton; 
- bestand tegen een totaalgewicht van 15 ton. 
Hierbij is van belang dat het open water in open verbinding staat met omliggend water,  
het water bij de opstelplaats over een breedte van 5 meter langs de opstelplaats vrij is 
gehouden van net en de gegarandeerde waterdiepte idealiter één meter bedraagt. 
 
Bereikbaarheid 
Naast de voorkeursroute moet een willekeurig adres vanaf een doorgaande 
verkeersader, in principe via een tweede onafhankelijke route bereikbaar zijn. Omdat het 
plangebied vanaf zowel de Westhemstraat, Het Perk als de Pripperstraat te benaderen 
is, zijn er volgens Brandweer Fryslân geen problemen voor de bereikbaarheid. 
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Zelfredzaamheid 
Brandweer Fryslân geeft in haar advies aan dat het onduidelijk is of het 
appartementengebouw van gezamenlijke (inpandige) ontvluchting zal worden voorzien. 
Ook is onbekend hoe de indeling van de rij- en waterwoningen zal worden. Het is 
wenselijk om in ieder geval de mogelijke balkons van het appartementengebouw aan de 
waterzijde en graszijden middels een hoogwerker van de brandweer bereikbaar te 
maken. Dit kan in geval van brand bijdragen aan het veilig evacueren van aanwezige 
personen. Er kunnen in de praktijk verminderd- of niet zelfredzame bewoners aanwezig 
zijn in zowel het appartementengebouw als de rij- en waterwoningen, welke bij brand 
mogelijk moeilijker te evacueren zijn. Uit de gegevens blijkt niet of het eveneens zal 
gaan om verminderd zelfredzame functies zoals bijvoorbeeld de 'woonfunctie voor zorg'. 
Het is voor de zelfredzaamheid van belang dat dergelijke verminderd zelfredzame 
functies niet mogelijk zijn binnen het invloedsgebied. Voor de hulpdiensten ontstaat bij 
het wel toestaan van dergelijke functies in het invloedsgebied de situatie dat de 
aanwezigen nadrukkelijk geholpen moeten worden bij het ontvluchten, wat een andere 
inzet van de hulpdiensten vraagt dan in de voorgestelde situatie. In het geval van een 
externe veiligheidsincident bij de hogedruk gasleiding zullen de aanwezigen zelf in staat 
moeten zijn om te kunnen vluchten. Brandweer Fryslân adviseert de mogelijkheid van 
het vestigen verminderd zelfredzame functies niet toe te staan binnen het 
invloedsgebied. 
 
Conclusie 
Ondanks maatregelen ter verhoging van de veiligheid kunnen risico’s nooit voor 100% 
worden weggenomen. Ook na het nemen van veiligheid verhogende maatregelen zal 
een restrisico blijven bestaan.  
 
Het bevoegd gezag dient, met behulp van het uitvoeren van de verantwoordingsplicht 
voor het GR en het advies van Brandweer Fryslân, zich nog uit te spreken over de 
aanvaardbaarheid van het restrisico. Voor wat betreft de acceptatie van het restrisico 
dient ook het belang van de ontwikkeling meegewogen te worden.  
 
Geconcludeerd kan worden dat de externe veiligheidssituatie in principe geen 
belemmering vormt voor de haalbaarheid van voorliggend plan. Geadviseerd wordt om: 

- te borgen dat geen functies voor verminderd zelfredzame personen in het 
plangebied worden toegestaan.   

 
Door rekening te houden met onderstaande maatregelen zal de veiligheidssituatie 
verbeteren:  

- probeer het plan dusdanig te positioneren dat zo min mogelijk woonfuncties in de 
100% letaliteitszone zijn gelegen; 
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- probeer binnen het plan de functies zo in te delen dat de woonfuncties zo ver 
mogelijk van de aardgastransportleiding en de groenstroken en de 
parkeermogelijkheden zo dicht mogelijk bij de aardgastransportleiding worden 
gerealiseerd; 

- probeer vluchtroutes van de bron af te realiseren; 
- tijdens werkzaamheden in het gebied de ligging van de hogedruk 

aardgastransportleiding te markeren of af te dekken; 
- te voorzien in een primaire bluswatervoorziening door middel van een of  

meerdere brandkranen in het geval dat het appartementengebouw een 
gebruiksfunctie met een vloer van een verblijfsgebied hoger gelegen dan 20 m 
boven het meetniveau heeft; 

- binnen de gestelde afstanden onder het kopje 'Bluswatervoorzieningen' 
opstelmogelijkheden voor een tankautospuit te creëren voor winning van 
secundair bluswater, waarbij eveneens wordt voldaan aan de daarbij genoemde 
kenmerken en voorwaarden. Wanneer een tankautospuit kan worden opgesteld 
kan eveneens een vrachtwagen voor grootschalig watertransport worden 
opgesteld ten behoeve van winning van tertiair bluswater; 

- in ieder geval de mogelijke balkons van het appartementengebouw aan de 
waterzijde en graszijden middels een hoogwerker van de brandweer bereikbaar 
te maken. 

 















   

Bijlage 8  Saldo verhard oppervlak
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SAMENVATTING 
Er zijn concrete plannen voor woningbouw op een perceel aan Het Perk te Sneek. De woningen worden 
gebouwd op een perceel grasland, maar ook wordt een deel van een oever vergraven. Als gevolg van deze 
voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten 
worden. Daarom is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden 
de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van 
het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.   
 
Het plangebied is op 26 juni 2020 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten, 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies. 
Gedurende drie aanvullende bezoeken is de functie van het plangebied voor vleermuizen onderzocht, zoals   
foerageergebied en vliegroutes. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect 
hebben op beschermd (natuur)gebied, zoals Natura 2000, weidevogelleefgebied en Natuurnetwerk 
Nederland. 
 
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:  
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland, weidevogelleefgebied of Natura 2000-
gebied. Vanwege de ligging van het plangebied op enige afstand van voorgenoemde gebieden, leiden de 
voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties  in het kader van gebiedsbescherming zoals 
opgenomen in de VerodeningRomte Fryslân of de Wet natuurbescherming. Er hoeft geen nader onderzoek 
uitgevoerd te worden om de wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming vast te kunnen 
stellen.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:  
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde planten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde dieren. 
Mogelijk benutten verschillende vleermuis-, amfibieën-, vogel-, grondgebonden zoogdier- en vissoorten het 
plangebied als foerageergebied, bezetten sommige amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten er een 
vaste rust- en/of voortplantingsplaats en nestelen er vogels. Vleermuizen en beschermde vissoorten 
bezetten geen vaste rust- of voortplantingsplaats in het plangebied. 
 
Uit nader onderzoek is gebleken dat het plangebied geen essentieel foerageergebied voor vleermuizen 
vormt en dat het plangebied geen onderdeel vormt van een vliegroute van de meervleermuis, 
watervleermuis of een andere vleermuissoort.  
 
Van de in het plangebied nestelende vogels, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude nest 
of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. Gelet 
op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van een bezet vogelnest of het doden van een vogel.  
 
Mogelijk wordt een beschermd grondgebonden zoogdier of amfibie gedood tijdens de uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten en wordt een vaste rust- en/of voortplantingsplaats van een beschermd 
grondgebonden zoogdier of amfibie beschadigd of vernield. Voor de beschermde grondgebonden 
zoogdieren en amfibieën die mogelijk negatief beïnvloed worden, geldt een vrijstelling van de 
verbodsbepalingen ‘doden’ en het ‘beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’.  
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Samenvattende conclusie:  
Het plangebied bestaat grotendeels uit een soortenarme grazige vegetatie die deels intensief wordt 
beheerd (maaibeheer), en verder uit enkele bomen, open water en oever met riet en ruigte. Het plangebied 
wordt omgeven door stedelijk gebied. De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot 
een geschikte groeiplaats voor beschermde planten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor 
verschillende beschermde diersoorten. Verschillende beschermde dieren benutten het plangebied als 
foerageergebied en bezetten er een vaste rust- en/of voortplantingsplaats. Afhankelijk van de periode in 
het jaar, waarin de activiteiten uitgevoerd worden, kunnen beschermde dieren gedood worden en vaste 
rust- en voortplantingsplaatsen verstoord, beschadigd en vernield worden.  
 
Mits geen vogel gedood wordt en geen bezet vogelnest verstoord, beschadigd of vernield wordt, leiden de 
voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van soortbescherming. Voor de 
beschermde dieren die mogelijk gedood worden, of waarvan de vaste rust- en/of voortplantingsplaats 
beschadigd en/of vernield wordt, geldt een vrijstelling omdat de voorgenomen activiteiten uitgevoerd 
worden in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling.  
 
Voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming. Er 
hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden.   
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HOOFDSTUK 1   INLEIDING  
Er zijn concrete plannen voor woningbouw op een perceel aan Het Perk te Sneek. De woningen worden 
gebouwd op een perceel grasland, maar ook wordt een deel van een oever vergraven. Als gevolg van deze 
voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten 
worden. Daarom is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden 
de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van 
het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.   
 
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies. 
Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd 
(natuur)gebied.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming en de Verordening Romte Fryslân .  
 
Doel van deze rapportage: 
De Quickscan natuurwaardenonderzoek is uitgevoerd als één van de verschillende (milieu)onderzoeken in 
het kader van besluitvorming binnen de Ruimtelijke Ordening (doorgaans het wijzigen van het 
bestemmingsplan) of het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Het onderzoek is uitgevoerd om 
antwoord te kunnen geven op de vraag: is er sprake van een goede ruimtelijke ordening (is de voorgenomen 
activiteit uitvoerbaar?). Het is nadrukkelijk geen ecologisch werkprotocol dat opgesteld wordt om te 
voorkomen dat de Wet natuurbescherming overtreden wordt als gevolg van de voorgenomen activiteiten. 
De Wet natuurbescherming is tijdens de uitvoering van voorgenomen activiteiten altijd van toepassing en 
het is aan de uitvoerende partijen om de noodzakelijke zorgvuldigheid te betrachten tijdens de uitvoering.  
Om een goed ecologisch werkprotocol op te kunnen stellen is meer detailinformatie vereist, zoals de 
planning in uitvoering, in te zetten materieel en informatie over type bebouwing, bouwwijze, 
materiaalgebruik etc.  
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HOOFSTUK 2 HET PLANGEBIED 
 

2.1 Situering  
Het plangebied is gesitueerd aan Het Perk te Sneek. Het ligt in de woonkern Sneek en wordt omgeven door 
stedelijk gebied. Op onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven op 
een topografische kaart.  
 

 
Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode marker aangeduid (bron: pdok.nl). 

 
2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied bestaat uit grasland, opgaande bomen, een oeverzone met riet en ruigte en open water en 
ligt in stedelijk gebied. Het grasland bestaat gedeeltelijk uit gedeeltelijk vrij intensief gemaaid gazon en 
gedeeltelijk uit extensief gemaaid grasland (hooilandbeheer). Plaatselijk is braakland met open zand 
aanwezig. Aan de zuidzijde gaat het plangebied via een oeverzone met riet en ruigte over in open water.  In 
het plangebied staan enkele volwassen linden en esdoorns. Op onderstaande afbeelding wordt de 
begrenzing van het plangebied weergegeven.  
 

 
Begrenzing van het plangebied; deze wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: pdok). 
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Hoofdstuk 3  Voorgenomen activiteiten  
 

3.1 Algemeen  
Het voornemen is het plangebied te ontwikkelen als woningbouwlocatie. De woningen worden gebouwd in 
het grasland, zoals zichtbaar op onderstaande verbeelding van het wenselijke eindbeeld.  
 

 
Studie-ontwerp van het wenselijke eindbeeld na planrealisatie.  

 
De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Rooien beplanting; 

• Bouwrijp maken bouwplaatsen; 

• Vergraven grond t.b.v. ontwikkeling open water; 

• Bouwen woningen; 

• Aanleggen erfverharding en openbare ruimte; 
 
3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –gebieden 
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en 
beschermd (natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 
 
Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 
werkzaamheden 
 

Mogelijke permanente invloeden: 

• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond 
beschermde nesten; 

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 
 
 
3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  
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In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals het bouwen 
van de woningen.  
 
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 
De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden 
geluid, stof en trillingen waarneembaar in een gebied rondom het plangebied, maar deze effecten zijn 
echter incidenteel en kortstondig en hebben geen wezenlijke schadelijke invloed op beschermde soorten, 
rust- of voortplantingsplaatsen buiten het plangebied.  
 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.  
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HOOFDSTUK 4   GEBIEDSBESCHERMING  
 
4.1 Algemeen  
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd 
natuurgebied (Natura 2000), weidevogelleefgebied en het Natuurnetwerk Nederland. 

 
4.2 Natuurnetwerk Nederland  
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke 
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  
 
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN. Voor het NNN geldt de 
verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de 
verordening is het "nee, tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of 
handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant 
aantasten. Er kan echter aanleiding zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een 
uitzondering te maken op de algemene lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke 
kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke 
regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, 
ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op 
‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN’ waarbij tevens 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn.  
 
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: her-begrenzing van het NNN, 
saldering van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en 
de overige spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Verodeningvan Overijssel. Er is door 
toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op een 
betere manier kunnen worden bereikt. 
 
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland  
Het plangebied ligt op minimaal 1,73 kilometer afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied weergegeven. 
 
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland  
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland  
behoren liggen op minimaal 1,73 kilometer afstand van het plangebied. Op onderstaande afbeelding wordt 
de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied weergegeven.   
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Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met 
de rode marker aangeduid. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren worden aangeduid met de donkergroene 
kleur. Gronden die tot Natuur buiten het Natuurnetwerk Nederland behoren, worden met de lichtgroene kleur 
aangeduid (bron: Ruimtelijke plannen).  

 
Effectbeoordeling  
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen 
negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland.   
  
Wettelijke consequenties  
Het plangebied ligt buiten het  Natuurnetwerk Nederland. Omdat de wezenlijke kenmerken en waarden 
van het Natuurnetwerk Nederland niet negatief beïnvloed worden,  leiden de voorgenomen activiteiten 
niet tot wettelijke consequenties.   
 
4.3 Weidevogelgebied 
De provincie Friesland wil de duurzame veiligstelling van weidevogels stimuleren door weidevogelgebied 
aan te wijzen in de Verordening Romte Fryslân. Weidevogelgebied bestaat uit weidevogelkansgebieden en 
weidevogelkerngebieden. In de Verordening Romte Fryslân zijn beleidsregels opgenomen die voor 
weidevogels ongewenste activiteiten moeten voorkomen of negatieve effecten compenseren.  
 
Ligging t.o.v. Weidevogelgebied 
Het plangebied ligt op enige afstand van weidevogelgebied. Het plangebied ligt op minimaal twee kilometer 
afstand van gronden die tot weidevogelgebied behoren. Op onderstaande kaart wordt de ligging van 
weidevogelgebied in de omgeving van het plangebied weergegeven.  
 
 
 

1,73 kilometer afstand tussen 
plangebied en gronden die tot 
Natuurnetwerk Nederland behoren. 
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Ligging van weidevogelgebied in de omgeving van het plangebied. Weidevogelgebied wordt met de groene arcering 
aangeduid.  

 
Effectbeoordeling  
Gelet op de aard van de voorgenomen activiteiten en de ligging op minimaal twee kilometer afstand van 
weidevogelgebied, is het niet aannemelijk dat de landschappelijke- en ecologische kwaliteit van het 
weidevogelgebied wordt aangetast.  
 
Wettelijke consequenties  
Omdat de voorgenomen activiteiten geen negatief effect hebben op weidevogelgebied, leiden de 
voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties.  
 
 

4.4 Natura 2000 
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en 
in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden. 
 
Beschermingsregime 
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn 
speciale beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst 
deze gebieden aan. 
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor: 

• de leefgebieden van vogels;  

• de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);  
 
De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). 
In het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen 
worden bereikt. 

2 kilometer afstand tussen plangebied 
en gronden die tot weidevogelgebied  
behoren. 
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Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 
door provincies of door de Minister van EZ. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen 
aan een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld 
waaruit duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die 
gebieden. 
 
Als gevolg van het opschorten van de PAS-systematiek, mogen plannen die leiden tot een verhoogde 
depositie van NOx/NH3 op Natura2000-gebied, niet in uitvoering gebracht worden zonder Wet 
natuurbeschermingsvergunning. Per 1-1-2020 is de Spoedwet stikstof van kracht. Het doel van deze 
tijdelijke wet is om projecten op het gebied van woningbouw, infrastructuur en landbouw door te laten 
gaan. Projecten worden daartoe van 'dringend openbaar belang' verklaard. Wanneer de Regeling 
spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur van kracht is, kan er gewerkt worden met de Spoedwet. 
 
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000  
Het plangebied ligt op minimaal 1,72 kilometer afstand van het Natura2000-gebied Witte en Zwarte 
Brekken. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het 
plangebied weergegeven.   
 

  
Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de marker 
aangeduid. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de groene en blauwe kleur aangeduid (bron: Ruimtelijke 
plannen). 

 
Stikstofgevoelige Habitattypen 
Niet alle habitattypen in Natura 2000-gebied zijn even gevoelig voor verzuring, als gevolg van 
stikstofdepositie. Zo bestaat Natura 2000-gebied Witte en Zwarte Brekken volledig uit habitattypen die niet 
gevoelig zijn voor stikstofdepositie. De meest nabij gelegen stikstofgevoelige habitattypen liggen op meer 
dan zeven kilometer afstand.  

1,72 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
Natura2000 behoren 
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Effectbeoordeling 
 
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten  
De uitvoering van fysieke activiteiten in een plangebied zou kunnen leiden tot een negatief effect op 
instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied in de omgeving van een plangebied. Als gevolg 
van  bouwwerkzaamheden kunnen negatieve effecten optreden, zoals een toename van geluid, trillingen, 
kunstlicht, visuele verstoring, areaalverlies en aantasten hydrologie.  
  
Gelet op de aard, omvang en duur van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen het plangebied en 
Natura 2000-gebied, wordt in voorliggend geval een negatief effect op instandhoudingsdoelen van 
Natura 2000-gebied uitgesloten.  
  
Beoordeling Stikstof   
Ten behoeve van de totale ontwikkeling, wordt materieel met een verbrandingsmotor ingezet en vindt er 
een tijdelijke toename plaats van verkeersbewegingen als gevolg van de aan- en afvoer van sloop- 
en/of bouwmaterialen, materieel en personeel. Gelet op de ligging van het plangebied, op meer dan 7 
kilometer afstand van stikstofgevoelige habitattypen, kan een negatief effect op Natura 2000-gebied, als 
gevolg van stikstofdepositie, uitgesloten worden. De nieuwe woningen krijgen geen aardgasaansluiting en 
vanwege de ligging op meer dan vijf kilometer afstand van stikstofgevoelige habitattypen, hoeft het aspect 
verkeer niet meegenomen te worden in de effectbeoordeling. Deze conclusie wordt getrokken op basis van 
ervaring met stikstofberekeningen voor soortgelijke projecten, zowel qua omvang, als afstand tussen 
plangebied en stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebied.   
 
Wettelijke consequenties  
Voorgenomen activiteiten hebben geen negatief effect op de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-
gebied en leidt daarom niet tot wettelijke consequenties.  Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te 
worden.  
 
4.5 Slotconclusie 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland, weidevogelgebied of Natura 2000-gebied. 
Vanwege de ligging van het plangebied op enige afstand van voorgenoemde gebieden, leiden de 
voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties  in het kader van gebiedsbescherming zoals 
opgenomen in de VerodeningRomte Fryslân of de Wet natuurbescherming. Er hoeft geen nader onderzoek 
uitgevoerd te worden om.  
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HOOFDSTUK 5   SOORTENBESCHERMING 
 

5.1 Verwachting en bureauonderzoek 
Het plangebied bestaat uit grasland, oever met riet en ruigte en opgaande beplanting in de vorm van 
enkele loofbomen. Het grasland bestaat uit een soortenarme vegetatie van beemdgras en wordt 
gedeeltelijk intensief gemaaid en gedeeltelijk extensief. Aan de zuidzijde gaat het gras over in een 
oeverzone welke vervolgens over gaat in open water. De oeverzone is voor een deel met riet begroeid.  De 
inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar wel tot een potentieel geschikt functioneel leefgebied voor 
verschillende beschermde diersoorten. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het 
plangebied mogelijk tot functioneel leefgebied van sommige algemene en weinig kritische diersoorten uit 
onderstaande soortgroepen:  

• vogels;  

• vleermuizen; 

• grondgebonden zoogdieren;  

• amfibieën; 

• Vissen; 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen, 
libellen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het 
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het 
normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of 
soortgroepen, die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren, 
reptielen en voor planten.  
 

5.2 Methode 
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied meermaals bezocht in de zomer van 2020. 
Tijdens de bezoeken is hoofdzakelijk gekeken naar vleermuizen, maar op 26 juni 2020 is het volledige 
onderzocht op alle aanwezige en potentieel aanwezige beschermde dier- en plantensoorten. Het gebied is 
visueel en auditief onderzocht. Tijdens het quickscan natuurwaardenonderzoek is gebruik gemaakt van een 
verrekijker (Swarovski 12x50). Tijdens het nader onderzoek naar de functie van het plangebied voor 
vleermuizen is tevens gebruik gemaakt van een batdetector en warmtebeeldcamera.  
 
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

• veldbezoek door ervaren ecoloog; 

• aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 
 
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

• Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  

• NDFF Verspreidingsatlas; 
 
Het weer tijdens het veldbezoek 
Half bewolkt, droog, temperatuur 28⁰C, wind 2-3 Bft 
 
Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Vogels vertonen in deze tijd van het jaar territorium-
indicerend gedrag (zingen/balts), en veel vogelsoorten hebben een bezet nest.  
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In het plangebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in het 
plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren (roofvogels), 
eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken 
kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de 
uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels. 
  
 
Grondgebonden zoogdieren 
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden 
zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek en onderzoek naar 
voortplantingslocaties. Sommige grondgebonden diersoorten hebben nog zogende jongen in deze tijd van 
het jaar, maar er zijn ook grondgebonden zoogdieren waarvan de jongen de voortplantingsplaats reeds 
verlaten hebben. 
 
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op 
de aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, 
graaf-, krab- en bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen. 
  
Vleermuizen 
De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Er is in het 
onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van vleermuizen in 
bomen. Tevens is onderzocht of het plangebied benut wordt als foerageergebied en of het open water 
fungeert als vliegroute voor vleermuissoorten als water- en meervleermuis.  
  

Bij het uitvoeren van het vleermuisonderzoek is zo veel mogelijk het Vleermuisprotocol 20171 
gehanteerd. Het aantal veldbezoeken is gebaseerd op de potentiële aanwezigheid van de volgende 
functies voor vleermuizen: 

• Essentiele vliegroute; 

• Essentieel foerageergebied. 
 
In totaal hebben drie veldbezoeken plaatsgevonden, waarvan twee in de kraamperiode en één in het najaar 
van 2020. Aangezien meervleermuizen vroeg in het seizoen hun zomerterritoria verlaten is ervoor gekozen 
om het najaarsbezoek vroeg in het najaar uit te voeren. In onderstaande tabel zijn de data en 
weersomstandigheden van de veldbezoeken weergegeven.  
 

Datum  Type inventarisatie  Type bezoek Weersomstandigheden  

26-06-2020 Vliegroute, foerageergebied Avondbezoek 20° Celsius, half bewolkt, windkracht 3 

16-07-2020 Vliegroute, foerageergebied Avondbezoek 14° Celsius, bewolkt, windkracht 2 

21-08-2020 Vliegroute, foerageergebied Avondbezoek 21° Celsius, onbewolkt, windkracht 2 

 
 
De vleermuisinventarisaties zijn uitgevoerd met een Pettersson D240x batdetector. Dit apparaat zet de 
ultrasone geluiden van vleermuizen om in voor mensen hoorbare tonen. Tevens kunnen de geluiden 
vertraagd (time-expansion) worden opgenomen voor analyse achteraf, omdat sommige soorten moeilijk te 
determineren zijn in het veld. Het gebruik van een Pettersson D240x batdetector is conform de 
voorwaarden voor materiaalgebruik vanuit het Vleermuisprotocol. Daarnaast is een warmtebeeldkijker van 
het type Pulsar Helion XP28 ingezet om het plangebied nog beter te kunnen overzien. De veldbezoeken 
hebben plaatsgevonden vanaf een half uur voor zonsondergang tot ruim twee uur na zonsondergang.  
 

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van het jaar dat vleermuizen actief zijn en de 
zomerverblijfplaatsen bezetten. Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode dat vrouwelijke vleermuizen 
een kraamverblijfplaats bezetten. Het plangebied is echter bezocht op een moment op de dag dat 

 
1 Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus 2017. Vleermuisprotocol 2017.  
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vleermuizen niet foerageren en geen lijnvormige landschapselementen benutten als vliegroute. De 
mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied als foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is 
bepaald op basis van een visuele beoordeling van de landschappelijke karakteristieken van het plangebied.   
 
Amfibieën  
De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek en onderzoek naar voortplantingswateren 
Volwassen amfibieën van de ‘groene kikker’ bezetten soms nog de voortplantingswateren. Andere soorten  
hebben de voortplantingswateren meest verlaten en bezetten de landbiotoop in deze tijd van het jaar. 
Amfibieën in landbiotoop zitten overdag meestal weggekropen in holen en gaten in de grond of onder 
strooisel, bladeren, takken, rommel of opgeslagen goederen en zijn dan lastig waar te nemen.  
 
Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 
van de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 
gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van 
het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van amfibieënsoorten. 
 
 
Vissen  
Er heeft geen specifiek onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde vissen in het 
plangebied, zoals het bemonsteren van het open water met een (elektrisch) steeknet, kruisnet of fuik. Op 
basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van 
de functie van het onderzoeksgebied voor beschermde vissoorten  en of de uitgevoerde inventarisatie 
voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met 
de ligging van het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van beschermde 
vissoorten. 
 
 

5.3 Resultaten  
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken.   
 
Vogels  
Het plangebied wordt als functioneel leefgebied voor verschillende vogelsoorten beschouwd. Vogels 
benutten het plangebied als foerageergebied, en vermoedelijk nestelen er jaarlijks vogels in het plangebied. 
Vogels kunnen nestelen in de bomen, in het riet en in de oeverzone. Vogelsoorten die mogelijk in het 
plangebied nestelen zijn houtduif, vink (in bomen), kleine karekiet, meerkoet, wilde eend, grauwe gans, 
waterhoen en fuut (riet en oever). Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat roofvogels of uilen een vaste 
rust- of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten en er zijn tijdens het veldwerk geen foeragerende 
huismussen in het plangebied waargenomen.  
 
Door het vellen van bomen, het verwijderen van riet en het vergraven van de oeverzone tijdens de 
voortplantingsperiode wordt mogelijk een bezet vogelnest beschadigd en/of vernield. Als gevolg van het 
vernielen van een bezet vogelnest worden mogelijk eieren beschadigd of vernield of worden (jonge) vogels 
gedood. De functie van het plangebied als foerageergebied voor vogels, wordt niet aangetast.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Beplanting rooien tijdens de voortplantingsperiode; 
- Oever vergraven tijdens de voortplantingsperiode 

 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen en er zijn geen 
aanwijzingen gevonden dat grondgebonden zoogdieren een rust- en/of voortplantingslocatie bezetten in 
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het plangebied, maar gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied vermoedelijk 
tot functioneel leefgebied van verschillende beschermde grondgebonden zoogdiersoorten als 
huisspitsmuis, bosmuis, aardmuis, konijn en egel. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied 
hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten soorten als bosmuis, aardmuis en gewone 
huisspitsmuis er een vaste rust- en voortplantingsplaats. Deze soorten kunnen een rust- en 
voortplantingsplaats bezetten in holen en gaten in de grond en onder strooisel. Er zijn in het plangebied 
geen potentiële vaste rust- of voortplantingsplaatsen van de egel aangetroffen en het plangebied wordt 
niet als functioneel leefgebied van zeldzame grondgebonden zoogdiersoorten als waterspitsmuis of visotter 
beschouwd 
 
Door het vergraven van grond wordt mogelijk een beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt 
mogelijk een vaste rust- en voortplantingsplaats beschadigd en vernield. De functie van het plangebied als 
foerageergebied voor de in het plangebied foeragerende grondgebonden zoogdieren, wordt niet aangetast.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Rooien beplanting; 
  
Vleermuizen 
Er zijn in het plangebied geen potentiële vaste rust- of voortplantingsplaatsen waargenomen. Gebouwen,  
andere bouwwerken, holenbomen of bomen met losse schors ontbreken in het plangebied.  
 
Tijdens het vleermuisonderzoek zijn vier vleermuissoorten waargenomen; gewone dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis, laatvlieger en meervleermuis. Voor geen van deze soorten geldt dat de betreffende 
watergang een essentiële vliegroute of essentieel foerageergebied vormt. Van laatvlieger en ruige 
dwergvleermuis is slechts eenmaal kortstondig een passerend dier waargenomen. De watergang heeft geen 
essentiële functies voor deze soorten. Van de gewone dwergvleermuis zijn tijdens alle veldbezoeken enkele 
exemplaren waargenomen. Het gaat in alle gevallen om lage dichtheden (max. 2-3 exemplaren), waarbij 
veelal slechts kortstondig boven de watergang werd gefoerageerd waarna de dieren verder trokken.  
Tijdens de eerste twee veldbezoeken in de kraamperiode is telkens twee keer een exemplaar van de 
meervleermuis waargenomen boven de watergang. Onduidelijk is of het daarbij telkens hetzelfde dier 
betrof. Er werd kortstondig boven de watergang gefoerageerd door de meervleermuizen. De dieren 
kwamen uit westelijke richting vanaf het aangrenzende water van de Geau. 
 
Van een doorgaande vliegroute van vleermuizen is geen sprake. De watergang wordt incidenteel door 
vleermuizen gebruikt als foerageergebied. Van essentieel foerageergebied dat van wezenlijk belang is voor 
de functionaliteit van de verblijfplaatsen van deze vleermuizen is geen sprake. Hiervoor zijn de dichtheden 
te laag en in de directe omgeving is er voldoende ander geschikt foerageergebied voor vleermuizen 
aanwezig.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Amfibieën  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen, maar gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, wordt een deel van het plangebied als functioneel leefgebied voor sommige algemene en weinig 
kritische amfibieënsoorten beschouwd. Amfibieën als meerkikker, bastaardkikker, gewone pad, bruine 
kikker en kleine watersalamander, benutten het plangebied mogelijk als foerageergebied, bezetten er een 
(winter)rustplaats en benutten het open water in de oeverzone als voortplantingsbiotoop. Amfibieën 
kunnen een (winter)rustplaats bezetten in holen en gaten in de grond, onder strooisel en in de sliblaag in 
open water. Het plangebied wordt niet als functioneel leefgebied van zeldzame amfibieënsoorten als 
kamsalamander, rugstreeppad of poelkikker beschouwd.  
 
Door het vergraven van de oeverzone tijdens de voortplantings- en winterrustperiode worden mogelijk 
eieren beschadigd en vernield, een amfibie gedood en wordt mogelijk een (winter)rust plaats beschadigd 
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en vernield. De functie van het plangebied als functioneel leefgebied (incl. voortplantingsbiotoop) wordt 
niet aangetast.   
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Rooien beplanting; 
- Vergraven grond; 

 
Vissen   
Het open water behoort tot functioneel leefgebied van verschillende algemene vissoorten en mogelijk tot 
functioneel leefgebied van de kleine en grote modderkruiper. Laatstgenoemde soorten benutten het 
plangebied mogelijk als foerageergebied, maar het vormt geen geschikt voortplantingsbiotoop voor deze 
soorten. Door het vergraven van de oever wordt geen beschermde vis gedood en wordt geen vaste rust- of 
voortplantingsplaats van een beschermde vis beschadigd of vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

 
Overige soorten  
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  
 
5.4 Toetsingskader 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die 
beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, 
evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden, evenals het 
beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. Verder is het verboden om 
plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
 
Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk 
doden en vangen en het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste rust- en voortplantingsplaats, als 
gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling. In 
voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Friesland van kracht.  
 
Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op doden mits er gewerkt wordt volgens een door de 
Minister goedgekeurde Gedragscode. Dit kan de Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting zijn 
van Stadswerk (2016). 
 
Zorgplicht  
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om 
voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  
 
De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt 
de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die 
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 
veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten: 

1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen 

treft om die gevolgen te voorkomen, of 
3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt. 
 
Wettelijk kader 
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Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel 
3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden 
en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
 
In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild 
levende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om 
zinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.  

 
 
5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 
 
Vogels  
Door het rooien van de beplanting (bomen en riet) en het vergraven van de oever tijdens de 
voortplantingsperiode, wordt mogelijk een bezet vogelnest beschadigd en vernield met als gevolg dat 
mogelijk een vogel gedood wordt of eieren beschadigd of vernield worden. Van de in het plangebied 
nestelende soorten is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude nest of de nestplaats. Voor het 
beschadigen/vernielen van een bezet nest (eieren) of het doden van een vogel kan geen ontheffing van de 
verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd 
belang wordt beschouwd.  
  
Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen buiten de 
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen 
activiteiten uit te voeren is september-februari. Voorgenomen werkzaamheden mogen juridische 
beschouwd wel plaats vinden tijdens het broedseizoen van vogels, mits geen bezette vogelnesten 
beschadigd/vernield worden. Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden tijdens de 
voortplantingsperiode, dient een broedvogelscan uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van een bezet 
vogelnest uit te sluiten.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Beplanting rooien buiten de voortplantingsperiode (of broedvogelscan uitvoeren); 
- Oever vergraven buiten de voortplantingsperiode (of broedvogelscan uitvoeren); 

 
Vleermuizen  
 

• Verblijfplaatsen  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of verblijfplaats beschadigd of vernield.  
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 

• Essentieel foerageergebied  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentieel foerageergebied van 
vleermuizen aangetast.  
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
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• Vliegroute 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentiële vliegroute van vleermuizen 
aangetast.  
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Grondgebonden zoogdieren  
Mogelijk wordt een beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt een vaste rust- of 
voortplantingsplaats beschadigd en vernield, als gevolg van uitvoering van de voorgenomen activiteiten. 
Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren, die een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het 
plangebied bezetten, en die mogelijk gedood worden, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen 
‘doden’ en het ‘beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaats’.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Amfibieën  
Mogelijk wordt een beschermd amfibie gedood en wordt een vaste rust- of voortplantingsplaats 
beschadigd en vernield, als gevolg van uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Voor de beschermde 
amfibieën, die een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, en die mogelijk 
gedood worden, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’ en het ‘beschadigen/vernielen van 
vaste rust- en voortplantingsplaats’.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
De zorgplicht geldt voor alle dieren. Om te voorkomen dat eieren en larven van amfibieën negatief 
beïnvloed worden, wordt geadviseerd de oeverzone te vergraven buiten de voortplantingsperiode.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Vissen  
Het is niet aannemelijk dat beschermde vissen gedood worden of dat een vaste rust- en/of 
voortplantingsplaats van een beschermde vis verstoord, beschadigd of vernield wordt.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
De zorgplicht geldt voor alle dieren. Om te voorkomen dat eieren en larven van amfibieën negatief 
beïnvloed worden, wordt geadviseerd de oeverzone te vergraven buiten de voortplantingsperiode.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 
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- Geen;  
 
 
Overige soorten 
Er zijn geen andere beschermde diersoorten die een vaste rust- en/of voortplantingsplaats bezetten in het 
plangebied. Het is wel mogelijk dat een toevalli Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen 
activiteit geen negatief effect op andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een 
ontheffing is niet noodzakelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
 

Soortgroep Functie  Beschermde 
soorten 
planlocatie 

Verbodsbepalingen  
(Wet natuurbescherming) 
 

Aandachtspunt 

Grondgebonden 
zoogdieren  

Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste verblijf- en 
voortplantingsplaats  

Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden van dieren  Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Vogels  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; er wordt 
geen jaarrond beschermde 
nestplaats negatief beïnvloed   

Geen  

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

Diverse soorten Art. 3.1 lid 2 Werken buiten 
voortplantingsperiode of 
broedvogelscan 
uitvoeren  

Vogels  Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats  

Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vogels Doden van dieren  Diverse soorten Art. 3.1 lid 1 Werken buiten 
voortplantingsperiode of 
broedvogelscan 
uitvoeren 

Vleermuizen   Verblijfplaats  Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Foerageergebied  Diverse soorten  Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangepast 

Geen  

Vleermuizen  Vliegroute Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Doden van dieren  Niet van 
toepassing   

Niet van toepassing Geen  

Amfibieën  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Amfibieën  Vaste verblijfplaats  Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Amfibieën  Voortplantingsplaats  Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Doden van dieren  Diverse soorten   Art. 3.10 lid 1a   Geen dieren doden, of 
ontheffing aanvragen    

Vissen Vaste rust- en 
voortplantingsplaats 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Vissen  Foerageergebied Mogelijk diverse 
soorten  

Niet van toepassing Geen 

Vissen  Doden van dieren Niet van 
toepassing  

Niet van toepassing  Geen 

Overige soorten 
 

Dieren en overige 
functies 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 
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Soortgroep  Rust- en 
verblijfplaats  

Voortplan-
tingsplaats   

Vliegroute 
(vleermuizen)  

Essentieel   
foerageer-  
gebied   

Wettelijke  
consequenties  

Nader 
onderzoek 
vereist  

Ontheffing 
vereist 

Grondgebonden 
zoogdieren   

Ja Ja n.v.t.  nee  ja nee nee 

Vogels   nee ja n.v.t.  nee ja nee  Nee, tenzij 
bezette nesten 

negatief 
beïnvloed 

worden of vogels 
gedood worden 

Vleermuizen    nee nee nee  nee  nee nee nee 

Amfibieën  ja nee  n.v.t.  nee  ja nee  nee  

vissen nee nee n.v.t.  nee nee nee nee 

Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.  

 
 
 
 
 

5.6  Historische gegevens en overige bronnen 
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.  

 
5.7 Volledigheid van het onderzoek 
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden. 

 
 
HOOFSTUK 6   CONCLUSIES  
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Friesland een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’, 
en het opzettelijk ‘verstoren, beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats’, als gevolg van 
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde 
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verstoren of te 
doden en om opzettelijk de vaste rust- en voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen. 
Afhankelijk van de status van de beschermde soorten, kan soms ook gewerkt worden conform een door de 
Minister goedgekeurde, en op de situatie toepasbare, gedragscode. In het kader van de zorgplicht moet 
rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren en moet er gekozen 
worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren zo min mogelijk 
schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  
  
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland, weidevogelleefgebied of Natura 2000-
gebied. Vanwege de ligging van het plangebied op enige afstand van voorgenoemde gebieden, leiden de 
voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties  in het kader van gebiedsbescherming zoals 
opgenomen in de VerodeningRomte Fryslân of de Wet natuurbescherming. Er hoeft geen nader onderzoek 
uitgevoerd te worden om.  
 
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde planten, maar wel tot geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde dieren. 
Mogelijk benutten verschillende vleermuis-, amfibieën-, vogel-, grondgebonden zoogdier- en vissoorten het 
plangebied als foerageergebied, bezetten sommige amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten er een 
vaste rust- en voortplantingsplaats en nestelen er vogels. Vleermuizen en beschermde vissoorten bezetten 
geen vaste rust- of voortplantingsplaats in het plangebied. 
 
Uit nader onderzoek is gebleken dat het plangebied geen essentieel foerageergebied voor vleermuizen 
vormt en dat het open water aan de zuidzijde van het plangebied geen onderdeel vormt van een vliegroute 
van een meervleermuis, watervleermuis of andere vleermuissoort.  
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Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten. De werkzaamheden dienen afgestemd te worden op de 
voortplantingsperiode van vogels.  
 
Mogelijk wordt een beschermd grondgebonden zoogdier of amfibie gedood tijdens de uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten en wordt een vaste rust- en/of voortplantingsplaats van een beschermd 
grondgebonden zoogdier of amfibie beschadigd of vernield. Voor de beschermde grondgebonden 
zoogdieren en amfibieën die mogelijk negatief beïnvloed worden, geldt een vrijstelling van de 
verbodsbepalingen ‘doden’ en het ‘beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’.  
 
 
 
 
 
Bijlagen 
Bijlage 1. De natuurkalender (indicatie voor het uitvoeren van werkzaamheden het kader van de zorgplicht) 
Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming  
Bijlage 3. Geraadpleegde bronnen: 
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Bijlage 2 
Toelichting Wet Natuurbescherming  
 
Drie beschermingsregimes  
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een 
apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van 
Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd 
worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling 
of ontheffing van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 
230 overige Europese en nationale soorten beschermd. 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria 
zijn voldaan: 
 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 
oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 
volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  
 

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen 
zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 
gedragscode. 
 
Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn 
gericht op de bescherming van individuen van soorten. 
 
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal 
oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing 
verleend kan worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de 
soort. 
 
Zorgplicht voor dieren en planten  
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de 
intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht 
houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, 
alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de 
zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 
 
Vrijstelling regelgeving  
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een 
vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren 
bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde 
soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de 
gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van 
vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale 
verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 
provinciale verordening.  
 
Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- 
en faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft 
ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de 
gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 
 
 
Welke soorten zijn beschermd? 
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  
 
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn.  
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit 
nationaal oogpunt bescherming behoeven.  
 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
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Vrijgestelde soorten 
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande 
soorten opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze 
soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 
 

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer. 
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van 
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.  
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Bijlage 3. Geraadpleegde bronnen: 
 
Internet: 
 
https://www.verspreidingsatlas.nl 
 
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 
 
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  
 
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  
 
https://calculator.aerius.nl 
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
 
https://pdokviewer.pdok.nl/ 
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1. Inleiding en voornemen 
 

Voor het plangebied aan Het Perk in Sneek is een plan ontwikkeld. De initiatiefnemer heeft het 

voornemen om op de momenteel braakliggende locatie woningen te ontwikkelen. Het gaat om 64 

grondgebonden rijwoningen, een appartementengebouw met 28 appartementen en 24 

waterwoningen. Figuur 1.1 toont de locatie van het plangebied, figuur 1.2 toont de toekomstige 

situatie.  

Figuur 1.1. Planlocatie Het Perk Sneek (bron: PDOK achtergrondkaart; bewerking Ad Fontem)  

 

Figuur 1.2. Toekomstige situatie (bron: Achterbosch Architecten)  

 

Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling wordt stikstof uitgestoten, zoals bij de verbranding van 

fossiele brandstof, welke kan neerslaan in kwetsbare natuur. Friso Bouwgroep heeft Ad Fontem 

gevraagd om de effecten van deze emissie op kwetsbare Natuur 2000 gebied te onderzoeken. In dit 

kader is een AERIUS berekening uitgevoerd.  
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2. Programma Aanpak Stikstof en de AERIUS berekening 
 

2.1 Programma Aanpak Stikstof (PAS) 

Volgens de Wet natuurbescherming is een vergunning nodig voor activiteiten die kunnen leiden tot 

schade aan Natura 2000-gebieden, bijvoorbeeld als gevolg van stikstofdepositie (uitstoot en neerslag 

van stikstof). Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000–

gebieden worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit 

te behouden. 

 

Te veel stikstof is slecht voor planten die leven op voedselarme grond. Als deze planten verdwijnen, 

kan dat ook slecht zijn voor dieren die in dat gebied leven. Daarnaast leidt stikstof tot verzuring van de 

bodem. In sommige delen van de Natura 2000-gebieden is de hoeveelheid stikstof te hoog.  

 

De overheid wil de hoeveelheid stikstof in de natuur (stikstofdepositie) terugdringen. Daarvoor 

introduceerde zij in 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit programma was ook gericht op het 

versterken van de natuur en het maakte tegelijkertijd economische ontwikkeling mogelijk. Op 29 mei 

2019 heeft het hoogste bestuursorgaan van ons land, de Raad van State, de vergunningen op basis 

van het PAS ongeldig verklaard omdat dit in strijd is met de Europese natuurwetgeving. De overheid 

werkt nu aan een nieuwe aanpak stikstof. De depositie van stikstof vindt plaats in de vorm van NOx 

(stikstofoxide) en NH3 (ammoniak). De depositie van NOx vindt onder meer plaats bij de verbranding 

van fossiele brandstoffen. De depositie van NH3 is voor het overgrote deel afkomstig van de landbouw.  

 

Om voor afzonderlijke projecten aan te tonen wat het effect is op Natura 2000-gebieden is het   

rekeninstrument AERIUS in het leven geroepen. Het rekeninstrument is na de uitspraak van de Raad   

van State op 16 september 2019 geactualiseerd in de AERIUS Calculator 2019. Deze is op 14 januari 

2020 vervolgens door het RIVM geactualiseerd in de AERIUS Calculator 2019A. Op 15 oktober 2020 

heeft de jaarlijkse actualisatie plaatsgevonden. De AERIUS 2020 vervangt de Calculator 2019A. 

 

2.2 Besluit stikstofreductie en natuurverbetering 

Op 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden. Deze wet regelt 

onder meer drie resultaatverplichtingen voor stikstofreductie: in 2025 moet minimaal 40% van het 

areaal van de stikstofgevoelige natuur in beschermde Natura-2000-gebieden een gezond stikstofniveau 

hebben; in 2030 minimaal de helft en in 2035 minimaal 74%. De wet geeft de opdracht voor een 

programma van maatregelen om die reductie te bereiken en de natuur te herstellen. Ook regelt de wet 

de tussentijdse monitoring en zo nodig bijsturing. Voor de zogeheten PAS melders en initiatiefnemers 

die onder het PAS vergunningvrij waren is in de wet bepaald dat zij alsnog gelegaliseerd worden.  

 

De wet maakt een gedeeltelijke vrijstelling mogelijk van de natuurvergunningplicht voor het aspect 

stikstof voor activiteiten van de bouwsector. Het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering werkt de 

stikstofwet verder uit, waaronder de bouwvrijstelling. De vrijstelling geldt voor bouw-, aanleg- en 

sloopactiviteiten.  

 

De vrijstelling geldt niet voor de gebruiksfase van wat wordt gebouwd of aangelegd. Dat betekent 

bijvoorbeeld dat nog steeds een natuurvergunning nodig kan zijn voor de stikstofdepositie die wordt 

veroorzaakt door het verkeer op een aan te leggen weg. 

 

2.3 AERIUS Calculator 2020 

Het rekeninstrument AERIUS Calculator 2020 berekent zowel de stikstof- als ammoniakdepositie als 

gevolg van projecten en plannen op Natura 2000-gebieden. Met het rekeninstrument kan de uitstoot 

van stikstof/ammoniak en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden worden berekend. De 

uitkomst van de berekening geeft inzicht in de uitvoerbaarheid van het plan voor wat betreft stikstof en 

ammoniak. 
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3. Toetsing ontwikkeling Het Perk Sneek 
 

3.1  Ligging plangebied t.o.v. Natura 2000-gebied 

De planlocatie ligt aan de zuidzijde van Sneek en behoort niet tot een Natura 2000-gebied. Het 

dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is ‘Witte en Zwarte Brekken’, gelegen op circa 2,0 kilometer van 

de planlocatie. Andere Natura 2000-gebieden op relatief korte afstand zijn ‘Sneekermeergebied’ op 

circa 4,1 kilometer afstand en ‘Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving’ op circa 6,5 kilometer 

afstand (zie figuur 3.1).  

 

 
Figuur 3.1: Afstand planlocatie tot Natura 2000-gebieden (bron: AERIUS Calculator) 

 

3.2  Methode 

3.2.1 Referentiesituatie 

De stikstofemissie die gepaard gaat met de voorgenomen ontwikkeling moet bezien worden in relatie 

tot de referentiesituatie. Ingevolge de vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van 

de Raad van State geldt als referentiesituatie bij de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan ter 

vervanging van het vigerende bestemmingsplan: de huidige – legale – feitelijke situatie ten tijde van 

de vaststelling van het nieuwe plan. In onderhavige situatie is uitgegaan dat er geen depositie 

plaatsvindt in de huidige feitelijke legale situatie (worst-case). 

 

3.2.2 Beoogde situatie 

Op basis van Het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering geldt er een vrijstelling voor de bouw-, 

aanleg- en sloopactiviteiten van nieuwe projecten. Voor de gebruiksfase geldt geen vrijstelling. 

Tijdens de gebruiksfase kan er op twee mogelijke manieren stikstof vrijkomen: 

1. Gebruik van de woningen: in het voorliggende geval worden de woningen niet aangesloten op het 

gasnetwerk, waardoor geen sprake zal zijn van een uitstoot van NOx. Er zal geen emissie 

plaatsvinden als gevolg van het verwarmen, het koken en/of verwarmen van tapwater in de 

woningen. Dit onderdeel wordt verder buiten beschouwing gelaten. 

2. Verkeersbewegingen gebruiksfase: dit betreft de verkeersbewegingen van- en naar de woningen. 

De calculator berekent de depositiebijdrage van het wegverkeer met een implementatie uit de 

Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 tot een afstand van 5 km van de weg. Het dichtstbijzijnde 
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Natura 2000-gebied is gelegen op circa 1,9 kilometer afstand. Dit betekent dat de 

verkeersbewegingen in de berekening moeten worden meegenomen.   

 

Een algemeen criterium voor verkeer van en naar inrichtingen is dat de gevolgen niet meer aan de 

inrichting worden toegerekend wanneer het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. 

Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is dit het geval op het moment dat 

het aan- en afvoerende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt 

van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. De berekening heeft 

dienovereenkomstig plaatsgevonden. 

 

3.3  Uitgangspunten 

3.3.1 Referentiesituatie 

In onderhavige situatie is uitgegaan dat er geen depositie plaatsvindt in de huidig feitelijk legale 

situatie (worst-case). 

 

3.3.3 Gebruiksfase  

Aangezien er gasloos wordt gebouwd, zijn voor de gebruiksfase alleen de verkeersbewegingen 

relevant. Dit betreft de verkeersgeneratie die de beoogde ontwikkeling te weeg brengt. Als 

uitgangspunt zijn de kengetallen van CROW, het nationale kennisplatform voor infrastructuur, 

verkeer, vervoer en openbare ruimte, aangehouden. Het plangebied kent een sterke 

stedelijkheidsgraad en is gelegen in het gebiedstype rest bebouwde kom.1 De gemiddelde 

verkeersgeneratie voor de type woningen is als volgt: 

 

Bij de realisatie van de 116 woningen bedraagt de totale verkeersgeneratie 851 verkeersbewegingen 

per dag ten behoeve van de woningen. Hiermee gaat een stikstofuitstoot van 207,2 kg/j NOx en 14,1 

p/j NH₃ (ammoniak) gepaard. 

 

 

3.4 Uitkomsten AERIUS Calculator 2020 

3.4.1 Rekenresultaten 

De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma AERIUS Calculator 2020. Voor de beoogde 

situatie is gerekend voor het rekenjaar 2022. De bijdrage aan de stikstofdepositie in de omliggende 

Natura 2000-gebieden is in alle gevallen berekend voor een vergunning Wet natuurbescherming. Als 

bijlagen bij deze rapportage behoren AERIUS projectbestanden (pdf) met rekenresultaten (bronnen, 

rekenpunten en resultaten) van de aanleg- en gebruiksfase. 

 

Gebruiksfase 

De totale NOx-emissie als gevolg van de bewoning (verkeersgeneratie) bedraagt in totaal 207,2 kg/j 

NOx en 14,1 NH₃ (ammoniak). Er zijn geen rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. De totale 

stikstofemissie (NOx) op Natura 2000-gebieden, als gevolg van de gebruiksfase van de voorgenomen 

 
1 Bron: CBS Statline, 2019 
2 Bron: CROW Publicatie 381, kencijfers parkeren en verkeersgeneratie. Sterk stedelijke locatie, rest bebouwde kom, 

koopwoningen, vrijstaand, geschakeld en appartement.  

 Aantal 
Kengetal 

verkeersgeneratie2 
Verkeers-

bewegingen 

Appartementen (koop-duur) 28 7,1 199 

Rijwoningen (koop) 64 7,1 455 

Vrijstaande woningen (koop) 24 8,2 197 

Totaal 116 - 851 
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activiteit, is volgens de AERIUS Calculator 2020 nergens hoger dan de grenswaarde van 0,00 

mol/ha/jaar.  

 

3.4.2 Conclusie 

Als gevolg van het gebruik van de woningen binnen het plangebied komt er NOx vrij. Door uitvoering 

van de AERIUS berekening is aangetoond dat dit niet leidt tot een meetbare depositie van NOx in 

Natura 2000-gebied dat gevoelig is voor stikstof. In de gebruiksfase ligt de emissie niet hoger dan 

0,00 mol/ha/j. Als gevolg van de berekende emissie, tijdens de gebruiksfase, vindt er dan ook géén 

meetbare verhoging van de depositie NOx plaats in Natura 2000-gebieden als gevolg van het gebruik 

van de beoogde ontwikkeling. De ontwikkeling leidt niet tot een verslechtering van de milieukwaliteit 

van Natura 2000-gebieden. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden.    

 

De AERIUS Calculator 2020 biedt voldoende inzicht in het effect van de voorgenomen activiteit op 

Natura 2000-gebieden voor het aspect stikstof. De uitkomsten van de berekeningen met de AERIUS 

Calculator zijn geldig en toepasbaar voor ruimtelijke plannen.   

 

De Wet natuurbescherming vormt voor het aspect stikstof geen belemmering voor uitvoering van de 

voorgenomen ontwikkeling. 
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Bijlagen 
 

Als bijlagen bij deze rapportage behoren de AERIUS analysebestanden opgenomen in pdf-bestanden 

met de volgende kenmerken:  

• Gebruiksfase Het Perk, Sneek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Het Perk Sneek

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RgQAjN2GeMYF (29 oktober 2021)

pagina 1/5



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Ad Fontem Stationsstraat, 7622 LW Borne

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Gebruiksfase Het Perk Sneek RgQAjN2GeMYF

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

29 oktober 2021, 12:14 2022 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 207,19 kg/j

NH3 14,12 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Gebruiksfase Het Perk Sneek

RgQAjN2GeMYF (29 oktober 2021)Resultaten Het Perk Sneek

Resultaten
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Locatie
Het Perk Sneek

Emissie
Het Perk Sneek

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

verkeer (gebruik)
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

14,12 kg/j 207,19 kg/j

RgQAjN2GeMYF (29 oktober 2021)Resultaten Het Perk Sneek

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Het Perk Sneek

Naam verkeer (gebruik)
Locatie (X,Y) 172455, 559715
NOx 207,19 kg/j
NH3 14,12 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 851,0 / etmaal NOx
NH3

207,19 kg/j
14,12 kg/j

RgQAjN2GeMYF (29 oktober 2021)Resultaten Het Perk Sneek

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210713_c09c249ebe

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RgQAjN2GeMYF (29 oktober 2021)Resultaten Het Perk Sneek

Resultaten
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1 Inleiding 
 

Algemeen 

- opdrachtgever: Wind Vastgoed B.V. 

- aanleiding onderzoek: wijziging bestemmingsplan  

- datum uitvoering veldwerk: 17-09-2008 

- lokale omstandigheden die van invloed zijn geweest op het onderzoek: door de 

verharding, hekken om het schoolplein en de ligging van kabels en leidingen 

kon niet overal geboord worden. 

 

Locatiegegevens 

- plangebied: het plangebied ligt in het zuidwesten van Sneek, ten zuiden van 

Het Perk, ten oosten van de Pripperstraat, ten noorden van de Stadsrondweg-

Zuid en ten westen van de Westhemstraat. 

- plaats: Sneek 

- gemeente: Sneek 

- provincie: Fryslân 

- kaartblad topografische kaart Nederland 1:25.000: 10H 

- plangebied in gebruik als: benzinepomp, garagebedrijf, parkeerplaats, school 

met bijgebouwen en groenstroken  

- oppervlakte plangebied: 3,5 ha  

- hoekpunten plangebied (X/Y):  

 

 

 

 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen die gelden in de archeologische 

beroepsgroep c.q. de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 3.1 (KNA), 

welke wordt beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodem-

beheer (SIKB; http://www.sikb.nl). RAAP beschikt over een opgravingsvergunning, 

verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zie tabel 1 voor 

de dateringen van de in deze notitie genoemde archeologische perioden.  

 

 

2 Bureauonderzoek 
 

Archeologische gegevens  

- archeologisch advies: volgens de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra 

(FAMKE; http://www.fryslan.nl/binfo/chk/inhoud/startchk.htm) is voor het  plan-

gebied voor de periode Steentijd-Bronstijd een karterend onderzoek 3 nodig (3 

boringen per ha tot in het pleistocene zand en, als daarin een podzolbodem 

zuidwest : 172.220/559.770 

zuidoost : 172.500/559.580 

noordwest : 172.300/559.850 

noordoost : 172.500/559.690 
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aanwezig is, overgaan op 6 boringen per ha tot in het pleistocene zand). Voor de 

periode IJzertijd-Middeleeuwen is een karterend onderzoek 1 nodig (6 boringen 

per ha). 

- ARCHIS-waarnemingen en -vondstmeldingen (nationaal Archeologisch 

Informatie Systeem):  

- in plangebied: geen  

- in de directe nabijheid (< 300 m): geen  

 

Historische gegevens 

- historische kaarten: op de historische kaart van Schotanus à Sterringa uit 1718 is 

te zien dat er een Stemmende Plaatz gedeeltelijk binnen het plangebied ligt. Ook 

op de kaart van Eekhoff uit 1852 is bebouwing aangegeven met het toponiem 

Tinga. Ook op de Grote Historische provincie Atlas (Wolters-Noordhoff Atlaspro-

dukties, 1992), de Historische Atlas Friesland (ROBAS Producties, 1990) en op de 

topografische kaarten uit de 20e eeuw is bebouwing aangegeven binnen het 

plangebied.  

 

Bodemkundige gegevens 

- bodem volgens bodemkaart: niet gekarteerd: bebouwde kom (Stiboka, 1974). 

 

 

3 Veldonderzoek 
 

Booronderzoek: methode 

- positie boringen: min of meer regelmatig verdeeld over het plangebied  

- gebruikt boormateriaal: Edelmanboor, diameter 7 cm en gutsboor, diameter 3 cm 

- totaal aantal boringen: 21 

- minimaal geboorde diepte: 1 m -Mv 

- maximaal geboorde diepte: 3,5 m -Mv 

- boorbeschrijvingen: lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-

instituut, 1989). 

- X-/Y-coördinaten boringen gemeten met: meetlinten 

 

Booronderzoek: resultaten 

- beschrijving laagopeenvolging (lithologisch) en interpretatie (lithogenetisch): de 

laagopeenvolging van het plangebied wordt hieronder van boven naar beneden 

beschreven. De toplaag bestaat uit een bouwvoor/verstoorde laag (donkergrijs-

bruine, zwak zandige of siltige, sterk humeuze, matig stevige klei met zand- en/of 

veenbrokken) en/of recent opgebrachte grond (grijsgeel tot grijsbruin, zwak siltig, 

matig grof zand) met een dikte van 0,25 tot 2,45 m (zie tabel 2). In de toplaag 

bevindt zich regelmatig rood- en/of geelbakkend baksteenpuin. De boringen 2, 4 

en 8 zijn niet doorgezet omdat deze tussen de 1 en 1,2 m op ondoordringbaar 

puin zijn gestuit. Het is mogelijk dat het om een fundering van bebouwing uit de 

Nieuwe tijd gaat. Gezien de grote verstoring binnen het plangebied is dit niet erg 

waarschijnlijk. Onder de toplaag bevindt zich in de boringen 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 

12, 14, 16, 20 en 21 klei: (blauw)grijze, matig siltige, matig slappe tot stevige klei 
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met een dikte van 0,1 tot 1 m. Hieronder en in de boringen 9, 13, 15 en 17 onder 

de toplaag bevindt zich veen: (donker)bruin, mineraalarm rietveen met een dikte 

van 0,4 tot 2,4 m. Soms is of de top of de basis van het veen amorf. In de borin-

gen 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 20 en 21 is onder het veen dekzand aangetroffen: don-

ker(grijs)bruin tot (lichtbruin)geel, zwak siltig en matig fijn zand (zie tabel 2). In 

het dekzand is geen podzolering waargenomen. Er zijn geen archeologische indi-

catoren aangetroffen. 

 
 
4 Conclusies en aanbevelingen 
 

Conclusies 

De bodemopbouw in het plangebied bestaat uit een bouwvoor/verstoorde laag en/of 

recent opgebrachte grond op een kleilaag op rietveen op dekzand. In het dekzand is 

geen podzolering waargenomen. Tijdens het booronderzoek zijn er geen resten aan-

getroffen van de bebouwing die volgens het bureauonderzoek binnen het plangebied 

aanwezig moet zijn geweest. Waarschijnlijk is de bodem ter plaatse zo zwaar ver-

stoord (tot maximaal 2,6 m -Mv) dat de resten van deze bebouwing geheel in ver-

stoorde en recent opgebrachte laag zijn opgenomen. Tijdens het booronderzoek zijn 

geen archeologische indicatoren aangetroffen. 

 

Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt geen archeologisch vervolg-

onderzoek aanbevolen. Vanuit archeologisch oogpunt kunnen de voorgenomen 

werkzaamheden zonder bezwaar worden uitgevoerd. 

 

Wanneer bij de uitvoering van de werkzaamheden toch nog grondsporen en/of 

vondsten worden aangetroffen, dient direct contact opgenomen te worden met de 

provinciaal archeoloog.  

 

- contactpersoon overheid: dr. G.J. de Langen (provinciaal archeoloog Fryslân, tel. 

058-2925487). 

- contactpersoon RAAP: drs. T.A. van den Bergh (projectleider, tel. 0512-589140). 
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen 
 

Figuur 1. Boorpuntenkaart. 

 

Tabel 1. Archeologische tijdschaal. 

Tabel 2. Verstoringsdiepte – diepte dekzand in m -Mv. 

 

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen. 
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Plangebied Het Perk te Sneek, gemeente Sneek; archeologisch voor-
onderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek  

RAAP-notitie 2977 / eindversie 26-11-2008 [8 ]   

 

Periode Datering     

Nieuwe tijd 1500  - heden  

Late Middeleeuwen 1050  - 1500 na Chr. 

Vroege Middeleeuwen 450  - 1050 na Chr. 

Romeinse tijd 12 voor - 450 na Chr. 

IJzertijd 800  - 12 voor Chr. 

Bronstijd 2000  - 800 voor Chr. 

Neolithicum (nieuwe steentijd) 5300  - 2000 voor Chr. 

Mesolithicum (midden steentijd) 8800  - 4900 voor Chr. 

Paleolithicum (oude steentijd) 300.000  - 8800 voor Chr. 

 

 

 

 
boring verstoringsdiepte in m -Mv dekzanddiepte in m -MV 

1 0 – 0,9 3,2 

2 0 – 1,2 - 

3 0 – 1,6 3,35 

4 0 – 1,0 - 

5 0 – 0,85 3,25 

6 0 – 0,3 3,3 

7 0 – 0,4 3,2 

8 0 – 1,2 - 

9 0 – 1,1 >3,5 

10 0 – 0,65 3,0 

11 0 – 0,8 3,1 

12 0 – 1,3 >3,5 

13 0 – 2,0 >3,5 

14 0 – 1,85 >3,5 

15 0 – 2,6 >3,5 

16 0 – 2,45 >3,5 

17 0 – 2,35 >3,5 

18 0 – 2,1 >3,5 

19 0 – 2,3 >3,5 

20 0 – 1,0 3,05 

21 0 – 0,25 3,05 

 

 

Tabel 1. Archeolo-

gische tijdschaal. 

Tabel 2. Verstorings-

diepte – diepte dek-

zand in m -Mv. 



 

 
Plangebied Het Perk te Sneek, gemeente Sneek; archeologisch voor-
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Bijlage 1: Boorbeschrijvingen 
 

 



1

boring: SNHP-1
datum: 17-11-2008, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Sneek, 
plaatsnaam: Sneek, opdrachtgever: Wind Vastgoed BV, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig stevig
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

55 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak siltig, matig humeus, bruingrijs, matig stevig
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

90 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijs, matig slap

180 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

290 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, enkele kleilagen, rietveen

320 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand

 Einde boring op 340 cm -Mv

boring: SNHP-2
datum: 17-11-2008, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Sneek, 
plaatsnaam: Sneek, opdrachtgever: Wind Vastgoed BV, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig stevig
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

80 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijsbruin, veenbrokken, matig stevig
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 120 cm -Mv

boring: SNHP-3
datum: 17-11-2008, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Sneek, 
plaatsnaam: Sneek, opdrachtgever: Wind Vastgoed BV, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig stevig
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

70 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijsbruin, veenbrokken, matig stevig
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

160 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, veenbrokken, matig slap

240 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

337 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand

 Einde boring op 350 cm -Mv



2

boring: SNHP-4
datum: 17-11-2008, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Sneek, 
plaatsnaam: Sneek, opdrachtgever: Wind Vastgoed BV, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

80 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijsbruin, veenbrokken, matig stevig
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 100 cm -Mv

boring: SNHP-5
datum: 17-11-2008, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Sneek, 
plaatsnaam: Sneek, opdrachtgever: Wind Vastgoed BV, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, donkerbruingrijs, veen- en kleibrokken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

85 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, blauwgrijs, matig stevig

175 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

300 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, enkele kleilagen, veraard veen

325 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand

335 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand

 Einde boring op 350 cm -Mv

boring: SNHP-6
datum: 17-11-2008, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Sneek, 
plaatsnaam: Sneek, opdrachtgever: Wind Vastgoed BV, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, donkerbruingrijs, zand- en veenbrokken, matig stevig
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

12 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, blauwgrijs, matig stevig

130 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen

175 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

330 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand

340 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand

 Einde boring op 350 cm -Mv



3

boring: SNHP-7
datum: 17-11-2008, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Sneek, 
plaatsnaam: Sneek, opdrachtgever: Wind Vastgoed BV, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, donkerbruingrijs, zand- en veenbrokken, matig stevig
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

40 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwartblauw, matig slap, spoor plantenresten

90 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen

110 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruingrijs, amorf veen, spoor riet

155 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, enkele kleilagen, rietveen

320 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand

330 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand

 Einde boring op 350 cm -Mv

boring: SNHP-8
datum: 17-11-2008, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Sneek, 
plaatsnaam: Sneek, opdrachtgever: Wind Vastgoed BV, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, donkerbruingrijs, zand- en veenbrokken, matig stevig
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

90 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zand- en veenbrokken, matig slap, spoor plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

 Einde boring op 120 cm -Mv

boring: SNHP-9
datum: 17-11-2008, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Sneek, 
plaatsnaam: Sneek, opdrachtgever: Wind Vastgoed BV, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, donkerbruingrijs, zand- en veenbrokken, matig stevig
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

110 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: erosief (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruingrijs, amorf veen, spoor riet

175 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: erosief (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

 Einde boring op 350 cm -Mv



4

boring: SNHP-10
datum: 17-11-2008, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Sneek, 
plaatsnaam: Sneek, opdrachtgever: Wind Vastgoed BV, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, sterk humeus, donkerbruingrijs, zand- en veenbrokken, matig stevig
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

65 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, blauwgrijs, stevig

115 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen

145 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

275 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, enkele kleilagen, amorf veen

300 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand

310 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand

320 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, interpretatie: dekzand

 Einde boring op 340 cm -Mv

boring: SNHP-11
datum: 17-11-2008, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Sneek, 
plaatsnaam: Sneek, opdrachtgever: Wind Vastgoed BV, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, veen- en kleibrokken, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

80 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, blauwgrijs, stevig

130 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

275 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, enkele kleilagen, amorf veen

310 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn, interpretatie: dekzand

325 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand

 Einde boring op 350 cm -Mv



5

boring: SNHP-12
datum: 17-11-2008, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Sneek, 
plaatsnaam: Sneek, opdrachtgever: Wind Vastgoed BV, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, veen- en kleibrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

130 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, blauwgrijs, stevig

180 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

330 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, enkele kleilagen, rietveen

 Einde boring op 350 cm -Mv

boring: SNHP-13
datum: 17-11-2008, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Sneek, 
plaatsnaam: Sneek, opdrachtgever: Wind Vastgoed BV, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

80 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, blauwgrijs, zand- en veenbrokken, stevig
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

200 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, veraard veen

225 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

290 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, enkele kleilagen, rietveen

 Einde boring op 350 cm -Mv



6

boring: SNHP-14
datum: 17-11-2008, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Sneek, 
plaatsnaam: Sneek, opdrachtgever: Wind Vastgoed BV, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsgeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

130 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, zand- en kleibrokken, veraard veen
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

185 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, blauwgrijs, matig stevig

195 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, amorf veen

250 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

 Einde boring op 350 cm -Mv

boring: SNHP-15
datum: 17-11-2008, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Sneek, 
plaatsnaam: Sneek, opdrachtgever: Wind Vastgoed BV, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsgeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

260 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

 Einde boring op 350 cm -Mv
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boring: SNHP-16
datum: 17-11-2008, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Sneek, 
plaatsnaam: Sneek, opdrachtgever: Wind Vastgoed BV, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsgeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

245 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, veenbrokken, matig slap

310 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

 Einde boring op 350 cm -Mv

boring: SNHP-17
datum: 17-11-2008, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Sneek, 
plaatsnaam: Sneek, opdrachtgever: Wind Vastgoed BV, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

55 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsgeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

200 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkerblauwgrijs, veenbrokken, matig stevig
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

235 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

280 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, amorf veen

 Einde boring op 350 cm -Mv



8

boring: SNHP-18
datum: 17-11-2008, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Sneek, 
plaatsnaam: Sneek, opdrachtgever: Wind Vastgoed BV, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsgeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

210 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

280 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, rietveen

330 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

 Einde boring op 350 cm -Mv

boring: SNHP-19
datum: 17-11-2008, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Sneek, 
plaatsnaam: Sneek, opdrachtgever: Wind Vastgoed BV, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsgeel, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

230 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, grijsbruin, rietveen

280 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

 Einde boring op 350 cm -Mv
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boring: SNHP-20
datum: 17-11-2008, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Sneek, 
plaatsnaam: Sneek, opdrachtgever: Wind Vastgoed BV, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

50 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, blauwgrijs, zand- en veenbrokken, matig stevig
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

100 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig stevig

165 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

290 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen

305 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand

317 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, matig fijn, interpretatie: dekzand

 Einde boring op 350 cm -Mv

boring: SNHP-21
datum: 17-11-2008, boortype: guts-3 cm, doel boring: archeologie - kartering, landgebruik: overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Fryslân, gemeente: Sneek, 
plaatsnaam: Sneek, opdrachtgever: Wind Vastgoed BV, uitvoerder: RAAP Noord

0 cm -Mv
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig grof
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig stevig

70 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, blauwgrijs, matig stevig

100 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen

300 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak zandig, donkerzwartbruin, amorf veen

305 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn, interpretatie: dekzand

325 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: dekzand

 Einde boring op 345 cm -Mv
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het bestemmingsplan Sneek - Het Perk met identificatienummer 
NL.IMRO.1900.2022oostBPsneeperk-ontw van de gemeente Súdwest-Fryslân;

1.2  bestemmingsplan

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

1.3  aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 
gronden;

1.4  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  aan-huis-verbonden beroep of bedrijf 

de uitoefening van een beroep of bedrijf (dan wel het verlenen van diensten) op 
administratief, maatschappelijk, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig of een daarmee 
gelijk te stellen gebied, zoals opgenomen in de bij deze regels behorende bijlage 1, dat in of 
bij een woonhuis wordt uitgeoefend, waarbij in overwegende mate de woonfunctie blijft 
behouden en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in 
overeenstemming is; 

1.6  aangebouwd bijbehorend bouwwerk 

Een op de grond staand gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een 
hoofdgebouw waarmee het in directe verbinding staat, welk gebouw door de vorm 
onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht 
ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; functionele ondergeschiktheid is niet vereist;

1.7  aan huis verbonden kleinschalige bedrijfsactiviteiten 

Het beroepsmatig verlenen van diensten of het uitvoeren van ambachtelijke bedrijvigheid door 
middel van handwerk, waarvan de omgeving in een woning met behorende gebouwen past 
en de woonfunctie in ruimtelijke en visuele zin in overwegende mate blijft behouden;

1.8  aanlegplaats

een ruimte voor het tijdelijk afmeren van een vaartuig;

1.9  achtererfgebied

erf aan de achterkant en de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op 
meer dan 1 m van de voorkant, van het hoofdgebouw;
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1.10  afhankelijke woonruimte 

Een aanbouw of bijgebouw dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en 
waarin uit een oogpunt van mantelzorg een gedeelte van de huishouding is gehuisvest;

1.11  ander bouwwerk 

een bouwwerk, geen gebouw, geen bijbehorend bouwwerk en geen overkapping zijnde; 

1.12  archeologisch monument 

een terrein dat op basis van de Erfgoedwet door het Rijk is aangewezen als beschermd 
archeologisch monument;

1.13  bebouwing 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.14  bebouwingspercentage 

Een aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het bebouwingsvlak aangeeft 
dat maximaal mag worden bebouwd;

1.15  bed & breakfast 

een overnachtingsaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch 
en veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt; 

1.16  bedrijf

een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren, 
inzamelen en verhandelen van goederen;

1.17  bedrijfseigen producten 

producten die op het eigen bedrijf worden geproduceerd;

1.18  beperkt kwetsbaar object 

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een richtwaarde voor 
het risico c.q. een risico-afstand is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden;

1.19  bestaand(e) 

a. bij bouwwerken  een bouwwerk dat op het moment van terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan legaal bestaat of wordt gebouwd, dan wel nadien kan worden 
gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, waarvoor de aanvraag 
voor het tijdstip van inwerkingtreding is ingediend, tenzij in de regels anders is bepaald;

b. bij gebruik  het gebruik dat op het moment van terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan legaal bestaat, tenzij in de regels anders is bepaald;

1.20  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.21  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
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1.22  bijbehorend bouwwerk 

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 
bevindend hoofgebouw verbonden, al dan niet vrijstaand bouwwerk;

1.23  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 
van een bouwwerk (alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen 
en vergroten van een standplaats);

1.24  bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.25  bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte 
liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met 
uitsluiting van onderbouw en zolder;

1.26  bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten;

1.27  bouwperceelgrens 

een grens van een bouwperceel;

1.28  bouwvlak 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en en andere bouwwerken zijn toegelaten;

1.29  bouwwerk 

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is 
verbonden;

1.30  cultuurhistorische waarden 

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is 
ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of 
dat gebied heeft gemaakt;

1.31  dak

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.32  dakkapel

Een uitbouw binnen het dakvlak van een gebouw met kapconstructie, welke uitbouw 
doorgaans geen wijziging van de vorm en het profiel van het dak veroorzaakt; 

1.33  dakopbouw

Het door een gevel of nokverhoging vergroten van een bestaande ruimte welke leidt tot een 
wijziging van de vorm en het profiel van het dak;
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1.34  dakvormen

dakvormen:

a. afgeknot schilddak  een schilddak met deels een platte afdekking, zoals hieronder is 
afgebeeld;

b. lessenaarsdak  een éénzijdige kapconstructie, zoals hieronder is afgebeeld, waarbij  het 
hoogste punt over de gehele, of nagenoeg de gehele lengte in één gevel is gelegen;

c. mansardedak  een kap, zoals hieronder is afgebeeld, waarbij het  dakvlak bestaat uit 
twee vlakken die elkaar onder een stompe hoek ontmoeten;

d. schilddak  een kap, zoals hieronder is afgebeeld, waarbij het dak bestaat uit vier vlakken 
die elkaar in een nok(lijn) ontmoeten;

e. zadeldak / tentdak  een kap, zoals hieronder is afgebeeld, waarbij het dak bestaat uit 
twee vlakken die elkaar in een nok(lijn) ontmoeten. 
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1.35  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het 
verkopen en/of leveren van goederen, geen motorbrandstoffen zijnde, aan personen die die 
goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een 
beroeps- of bedrijfsmatige activiteit; onder detailhandel vallen geen afhaalzaken en 
maaltijdbezorgdiensten;

1.36  dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling 

een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van 
economische en maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen 
kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio's en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van een garagebedrijf en een 
seksinrichting; 

1.37  dienstverlening

1.38  dove gevel

een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 
5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de 
geluidsbelasting van die constructie en 33 dB, alsmede een bouwkundige constructie waarin 
alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan 
een geluidsgevoelige ruimte.

1.39  eerste bouwlaag 

de bouwlaag op de begane grond;

1.40  eerste verdieping 

de tweede bouwlaag van een hoofdgebouw, een souterrain of kelder niet daaronder 
begrepen;

1.41  erf

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een 
hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat 
gebouw en de bestemming deze inrichting niet verbiedt;

1.42  erotisch getinte vermaaksfunctie 

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of 
vertoningen van porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub 
en een seksautomatenhal;
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1.43  evenement

een voor publiek toegankelijke verrichting van kunst, ontwikkeling, ontspanning of vermaak, 
feesten en muziekvoorstellingen daaronder begrepen, waarvoor ingevolge regelgeving een 
melding moet worden gedaan dan wel vergunning of ontheffing moet worden aangevraagd en 
verleend;

1.44  gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt;

1.45  geluidszoneringsplichtige inrichting 

een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in 
een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld;

1.46  geluidsgevoelige objecten 

gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige objecten of terreinen, zoals 
bedoeld in de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

1.47  geluidswerende voorzieningen

voorzieningen ten behoeve van de wering of reducering van geluidoverlast zoals benoemd in 
de bijlage bij de regels van dit bestemmingsplan;

1.48  groepsaccommodatie 

(deel van) een gebouw dat bestemd is voor tijdelijk recreatief nachtverblijf voor groepen, 
waarbij wordt overnacht in slaapzalen en/of slaapkamers en waar een dagverblijf beschikbaar 
is waarin de gasten mede huishoudelijke werkzaamheden kunnen verrichten;

1.49  hogere grenswaarde 

een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximum waarde voor de geluidsbelasting van 
geluidsgevoelige objecten, die hoger is dan de voorkeurgrenswaarde en die in een concreet 
geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en/of het Besluit 
geluidhinder;

1.50  hoofdgebouw

een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie en/of afmetingen als belangrijkste 
bouwwerk is aan te merken, met dien verstande dat aangebouwde en/of vrijstaande 
bijbehorende bouwwerken niet tot het hoofdgebouw worden gerekend;

1.51  hoofdvorm

een gebouw dat op een bouwperceel architectonisch als belangrijkste gebouw valt aan te 
merken exclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken

1.52  horecabedrijf

een bedrijf, waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor verkoop aan het publiek wordt 
bereid en verstrekt, al dan niet voor consumptie ter plaatse, en/of waarin bedrijfsmatig logies 
wordt verstrekt, één en ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met 
uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;

horecabedrijf categorie 1  
een complementair horecabedrijf dat is gericht op het hoofdzakelijk overdag bereiden en 
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verstrekken van (niet of licht alcoholhoudende) dranken en eenvoudige etenswaren aan 
bezoekers van andere functies, met name functies als centrumvoorzieningen en dagrecreatie, 
zoals een automatiek, broodjeszaak, cafetaria, croissanterie, koffiebar, lunchroom, ijssalon, 
petitrestaurant, snackbar, snack-kiosk, tearoom, traiteur en/of een naar de aard en invloed op 
de omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijf;

horecabedrijf categorie 2
een horecabedrijf met een in het algemeen hoge bezoekersfrequentie gedurende de avond, 
dat voornamelijk is gericht op het bereiden en verstrekken van maaltijden en/of (alcoholische) 
dranken, zoals een bar, (grand)café, eetcafé, restaurant, café-restaurant en/of een naar de 
aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijf, al dan niet in 
combinatie met logiesvertrekking of een zalencentrum; 

horecabedrijf categorie 3
een horecabedrijf, dat voornamelijk is gericht op het 's avonds en/of 's nachts verstrekken van 
(alcoholische) dranken en waar tevens gelegenheid wordt geboden tot dansen of 
vergelijkbaar vermaak, zoals een bar-dancing, discotheek, nachtclub en/of een naar de aard 
en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijf; 

horecabedrijf categorie 4
een horecabedrijf, dat in hoofdzaak is gericht op het tegen vergoeding verstrekken van logies, 
zoals een hotel, motel, pension en/of een naar de aard en invloed op de omgeving daarmee 
gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met een restaurant of een café-restaurant;

1.53  kampeermiddel

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig 
ander daarmee vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of 
opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf; 

1.54  kap

Een kap is een afdekking van een gebouw waarbij bij in een horizontale projectie ten minste 
50% van het gebouw wordt afgedekt met hellende dakvlakken;

1.55  karakteristiek pand of object 

panden of objecten die cultuurhistorisch waardevol zijn door hun stedenbouwkundige ligging, 
architectonische beeldwaarde, materiaaltoepassing in relatie met de authenticiteit en de 
streekhistorische waarde van het pand en/of haar bewoners;

1.56  kas

een gebouw, waarvan de wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of ander 
lichtdoorlatend materiaal;

1.57  kwetsbaar object 

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde 
voor het risico c.q. een risico-afstand is bepaald, die in acht moet worden genomen;

1.58  ligplaats

het afmeren en het vervolgens doen of laten liggen van een vaartuig aan of op de oever, aan 
de oeverbescherming, aan of op een natuurlijke of een voor dat doel aangebrachte 
voorziening of aan een ander vaartuig, anders dan voor aanleggen;

1.59  maatschappelijke voorzieningen 

educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen   en 
voorzieningen ten behoeve van overheidsdienstverlening - als ook ondergeschikte 
detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen;
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1.60  mantelzorg

langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een 
hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening 
rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor 
elkaar overstijgt;

1.61  milieusituatie

de waarde van een gebied in milieuhygiënische zin die wordt bepaald door de mate van 
scheiding tussen milieugevoelige en milieubelastende functies, daarbij in het bijzonder gelet 
op het voorkomen dan wel beperken van hinder door geur, stof, geluid, gevaar, licht en/of 
trilling;

1.62  monument

een pand of object dat op basis van de geldende wetgeving door het Rijk is aangewezen als 
beschermd monument;

1.63  natuurtoets

een toets waarbij is onderzocht of op voorhand redelijkerwijs te verwachten is dat een 
ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming kan worden verleend;

1.64  normaal onderhoud 

het onderhoud, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer 
en gebruik van de gronden en gebouwen die tot de betreffende bestemming behoren;

1.65  nutsvoorzieningen

voorzieningen ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water- en 
electriciteitsdistributie, alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in 
ieder geval worden begrepen openbare sanitaire voorzieningen, transformatorhuisjes, 
pompstations, gemalen en zendmasten;

1.66  overkapping

een bouwwerk, geen gebouw zijnde bestaande uit een dak en ten hoogste één wand;

1.67  pand

de kleinste bij de totstandkoming en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct 
en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is;

1.68  peil

a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst  de hoogte van 
de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst  de hoogte 
van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

c. indien in of op het water wordt gebouwd  het Nieuw Amsterdams Peil of de hoogte van 
het terrein ter plaatse van de meest nabij gelegen locatie waar het water grenst aan het 
vaste land;

1.69  permanente bewoning 

bewoning van een ruimte als hoofdverblijf waardoor die ruimte als reguliere woning is aan te 
merken. Er is sprake van hoofdverblijf als de huurder/eigenaar, binnen een periode van 360 
dagen, die ruimte meer dan 180 dagen gebruikt voor nachtverblijf;
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1.70  praktijkruimte

een ruimte, zijnde (een zelfstandige eenheid van) een gebouw of indien onderdeel 
uitmakende van een woning, dat dient voor de uitoefening van een vrij beroep dan wel voor 
de uitoefening van een aan huis verbonden beroep;

1.71  procesmodel Nije Pleats 

een integrale methode met deskundigen op het gebied van welstand, milieu, planologie en 
landschap, waarbij een nieuwe ontwikkeling op een zorgvuldige manier, ruimtelijk en 
landschappelijk wordt ingepast in samenspraak met de initiatiefnemer;

1.72  prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander 
persoon tegen vergoeding;

1.73  recreatieappartement

het geheel van bijeen behorende vertrekken als afzonderlijk gemeubileerde 
woongelegenheid, bedoeld voor verblijfsrecreatie, in een groter gebouw;

1.74  risicovolle inrichting 

een inrichting, bij welke het Besluit externe veiligheid inrichtingen een  grenswaarde, een 
richtwaarde voor het risico c.q. een veiligheidsafstand moet worden aangehouden bij het in 
het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;

1.75  seksinrichting

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof 
zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 
erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan  
een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, een 
seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.76  standplaats 

een in of op het terrein aangegeven plek voor het plaatsen of geplaatst houden van een 
kampeerplaats of standplaats mobiele verkoopinrichting;

1.77  standplaats mobiele verkoopinrichting 

een standplaats met een mobiele verkoopinrichting die wordt ingenomen op vaste dagen of 
dagdelen, zoals vergund.

1.78  voorerfgebied

erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied.

1.79  voorgevel

de naar de weg of naar de openbare ruimte gekeerde gevellijn, met dien verstande dat indien 
een bouwvlak gericht is op meerdere wegen of is gericht op meerdere openbare ruimtes, de 
bouwgrens die kennelijk als zodanig moet worden aangemerkt;

voorkeursgrenswaarde 
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1.80  voorkeursgrenswaarde

de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximum waarde voor de geluidsbelasting van 
geluidsgevoelige objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet 
geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

1.81  vrijstaand bijbehorend bouwwerk 

een op zichzelf staand, vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden van 
het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 
functionele ondergeschiktheid is niet vereist, tenzij in de voorschriften anders is bepaald;

1.82  waterhuishoudkundige voorzieningen 

voorzieningen die nodig zijn voor een goede wateraanvoer, waterafvoer, waterberging en 
waterkwaliteit; hierbij kan gedacht worden aan duikers, stuwen, gemalen, inlaten, etc.;

1.83  webwinkel

een winkel op een perceel waarbij de verkoop van op de eindgebruiker gerichte goederen 
uitsluitend plaatsvindt via internet, waarbij geen klanten op het perceel langskomen (om 
goederen af te halen of uit te proberen of te betalen) en er geen ruimtelijke uitstraling uitgaat 
van de webwinkel;

1.84  windturbine

een op zichzelf staand bouwwerk ten behoeve van de opwekking van windenergie;

1.85  winkel

een gebouw, dat een ruimte omvat, welke door zijn indeling kennelijk bedoeld is te worden 
gebruikt voor de detailhandel;

1.86  woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 
huishouden;

1.87  woongebouw

een gebouw met een gemeenschappelijke toegang, dat meerdere naast elkaar en/of 
gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat (al dan niet in combinatie met bergruimte) 
en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden;

1.88  woonhuis

een gebouw, dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of 
gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als 
een eenheid beschouwd kan worden;

1.89  zorgaccommodatie 

sociaal-medische opvang van personen, al dan niet in de vorm van het ter plaatse woonachtig 
zijn.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de dakhelling 

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.2  de goothoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.3  de hoogte van een antenne-installatie

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van de antenne installatie.

2.4  de inhoud van een bouwwerk 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 
van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van de daken en dakkapellen.

2.5  de bouwhoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes 
en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.6  de ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk

vanaf het peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend.

2.7  de oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk.

2.8  uitzondering wijze van meten

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 
bouwdelen zoals plinten, pilaster, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, 
schoorstenen, reclameborden, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken 
buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding niet meer dan 1,50 meter bedraagt. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;
b. bermen en beplanting;
c. paden;
d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

e. nutsvoorzieningen;
f. wegen;
g. parkeervoorzieningen;
h. sport- en speelvoorzieningen;
i. geluidswerende voorzieningen.

3.2  Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

op de gronden zijn uitsluitend andere bouwwerken toegestaan.

3.2.1  Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van straatmeubilair bedraagt ten hoogste 9,00 m;
b. de bouwhoogte van geluidswerende voorzieningen is maximaal 2,5 m;
c. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken geen overkappingen zijnde bedraagt 

ten hoogste 3,00 m.

3.3  nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen 
van de bebouwing, ten behoeve van:

d. de verkeersveiligheid; en
e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
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Artikel 4  Tuin

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen woningen;

met de daarbij behorende:

b. wegen en paden;
c. groenvoorzieningen;
d. parkeervoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

e. nutsvoorzieningen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

a. Op de gronden binnen deze bestemming mogen geen gebouwen en overkappingen 
worden gebouwd;

b. in afwijking van het bepaalde onder a zijn:
1. erkers en tochtportalen toegestaan, mits:

de horizontale diepte maximaal 1,50 meter is;
de horizontale afstand van de erker tot de perceelgrens met het openbaar gebied 
minimaal 2,50 meter is;
de breedte maximaal 50% van de breedte van de gevel van het hoofdgebouw is;
de bouwhoogte maximaal 3 meter dan wel de hoogte van de eerste bouwlaag van 
het hoofdgebouw +0,25 meter is.

2. ter plaatse van de bouwaanduiding 'bijgebouwen' bijbehorende bouwwerken en 
overkappingen behorende bij de aangrenzende woonbestemming toegestaan met 
dien verstande dat:

de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken en overkappingen 
bedraagt ten hoogste 30 m²;
de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk of overkapping bedraagt ten 
hoogste 5 meter;
bijbehorende bouwwerken en overkappingen zijn voorzien van een plat dak.

4.2.2  Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen;
b. de bouwhoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 8,00 m bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen overkappingen zijnde, zal ten hoogste 

5,50 m bedragen. 

4.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en 
het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken behorend bij de afzonderlijke 
percelen overeenkomstig de bestemming zonder de aanleg en instandhouding van minimaal 
twee parkeerplaatsen ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van tuin - 
parkeren'.
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Artikel 5  Verkeer - Verblijf

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een verblijfsfunctie;
b. voet- en rijwielpaden;
c. parkeervoorzieningen;
d. bermen en beplanting;
e. straatmeubilair;

met daaraan ondergeschikt:

f. oeververbindingen;
g. nutsvoorzieningen;
h. geluidswerende voorzieningen;
i. groen;
j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

5.2  Bouwregels

5.2.1  Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

5.2.2  Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 2,00 m;
b. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt ten hoogste 8,00 m;
c. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken geen overkappingen zijnde bedraagt 

ten hoogste 5,50 m;
d. in afwijking van het bepaalde onder c mag de bouwhoogte van verkeersregelende 

voorzieningen, lichtmasten en geluidswerende voorzieningen maximaal 12,00 meter 
bedragen.
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Artikel 6  Water

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. Water;
b. waterhuishoudkundige voorzieningen;

met daarbij behorende:

c. waterberging;
d. bermen en beplanting; 
e. vlonders, steigers en geluidswerende voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 

'steigers';

met daaraan ondergeschikt:

f. nutsvoorzieningen;
g. groenvoorzieningen;
h. wegen en paden.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

6.2.2  Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van vlonders en steigers bedraagt ten hoogste 2,00 meter gemeten vanaf 
het Nieuw Amsterdams Peil;

b. de bouwhoogte van geluidswerende voorzieningen bedraagt ten hoogste 3,50 meter 
vanaf het Nieuw Amsterdams Peil met dien verstande dat geluidswerende voorzieningen 
alleen zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'steigers';

c. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 2,50 meter 
gemeten vanaf het Nieuw Amsterdams Peil.

6.3  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen 
van de bebouwing, ten behoeve van de verkeersveiligheid.

6.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de gronden als ligplaats voor woonschepen;
b. het gebruik van gronden als ligplaats voor (recreatie)vaartuigen, behalve daar waar het 

op grond van de gemeentelijke ligplaatsenverordening is toegestaan;
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Artikel 7  Wonen

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het wonen in woningen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden 
beroep of bedrijf;

met de daarbij behorende:

b. woonhuizen;
c. tuinen, erven en terreinen;
d. vlonders, steigers en geluidswerende voorzieningen;
e. mantelzorg in de woning;
f. bed & breakfast in de woning, met dien verstande dat:

1. per hoofdgebouw ten hoogste 2 slaapkamers en maximaal 5 personen zijn 
toegestaan;

2. de logiesverstrekking uitsluitend is toegestaan in de woning en/of in de aangebouwde 
bijbehorende bouwwerken;

3. vrijstaande bijbehorende bouwwerken niet worden gebruikt of ingericht ten behoeve 
van een bed & breakfast;

4. de oppervlakte van bed & breakfast maximaal 30% van de begane grond 
vloeroppervlakte van de woning bedraagt, inclusief aangebouwde bijbehorende 
bouwwerken, met een maximum van 50 m²;

5. de omvang van de reclame-uitingen mag maximaal 0,5 m2 bedragen;
6. voor de uitoefening van de bed & breakfast wordt voorzien in voldoende 

parkeergelegenheid, waarbij voldaan wordt aan de bepalingen in artikel 13.1 en 
parkeren bij voorkeur op eigen erf plaatsvindt.

met daaraan ondergeschikt:

g. nutsvoorzieningen;
h. parkeervoorzieningen waarbij wordt voldaan aan de bepalingen in artikel 13.1;
i. groenvoorzieningen;
j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

7.2  Bouwregels

7.2.1  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend aaneengebouwde woonhuizen worden gebouwd;
b. een hoofdgebouw moet binnen een bouwvlak worden gebouwd;
c. de oppervlakte van een hoofdgebouw bedraagt ten hoogste 150 m²;
d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dove gevel' dient (een deel 

van) de gevel als 'dove gevel' te worden uitgevoerd als dit is aangegeven in Bijlage 2 
Uitvoering dove gevels en hogere grenswaarden geluid en dit dient blijvend in stand te 
worden gehouden;

e. het aantal woningen mag niet meer bedragen dan het ter plaatse van de aanduiding 
'maximum aantal wooneenheden' aangegeven aantal;

f. de voorgevel van het hoofdgebouw moet in de ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' 
aangegeven gevellijn worden gebouwd;

g. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' mag 
de goot- en bouwhoogte ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen;

h. de dakhelling mag niet minder dan 25° en niet meer dan 60° bedragen;

7.2.2  Bijbehorende bouwwerken en overkappingen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken en overkappingen bij een woonhuis gelden 
de volgende regels:

a. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken en overkappingen bedraagt 
ten hoogste 90% van de oppervlakte van de hoofdvorm van het hoofdgebouw met een 
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maximum van 100 m², dan wel ten hoogste de bestaande oppervlakte indien dit meer is, 
met dien verstande dat ten hoogste 50% van het erf buiten het bouwvlak bebouwd 
wordt;

b. de goothoogte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk of aangebouwde 
overkapping bedraagt ten hoogste de hoogte van de vloer van de eerste verdieping van 
het hoofdgebouw vermeerderd met 0,25 meter;

c. de bouwhoogte van een aangebouwd bijbehorende bouwwerk of een aangebouwde 
overkapping is ten minste 1,00 meter lager dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw, 
tenzij;
1. een hoofdgebouw bestaat uit één bouwlaag met een plat dak, dan mag een 

aangebouwd bijbehorend bouwwerk of aangebouwde overkapping ten hoogste even 
hoog als de bouwhoogte van het hoofdgebouw;

2. een aangebouwd bijbehorend bouwwerk of aangebouwde overkapping binnen een 
afstand van 3,00 meter tot de zijdelingse perceelsgrens ligt, dan is de bouwhoogte 
ten hoogste 7,00 meter én ten minste 1,00 meter lager dan de bouwhoogte van het 
hoofdgebouw;

d. de goot- en bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk of overkapping 
bedragen ten hoogste 3,00 en 5,00 meter;

e. bijbehorende bouwwerken en overkappingen worden tenminste 3,00 meter achter de 
gevellijn geplaatst. 

7.2.3  Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met 
dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de 
weg gekeerde gevel(s) van het (hoofd)gebouw of het verlengde daarvan ten hoogste 
2,00 m zal bedragen;

b. in afwijking van het bepaalde onder a. mag de bouwhoogte van erf- en 
terreinafscheidingen in hoeksituaties ten hoogste 2,00 m bedragen indien deze 
afscheidingen onderdeel zijn van het (stedenbouwkundig) ontwerp en de aanvraag 
omgevingsvergunning voor het bouwen van het betreffende woonhuis waarbij de 
afscheiding wordt gebouwd;

c. de bouwhoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 8,00 m bedragen;
d. de bouwhoogte van geluidswerende voorzieningen zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
e. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken geen overkappingen zijnde zal ten 

hoogste 5,50 m bedragen.

7.2.4  Dakopbouwen

a  Dakopbouwen grenzend aan het voorerfgebied

Algemeen

a. een dakopbouw mag uit maximaal één bouwlaag bestaan;
b. een dakopbouw is alleen toegestaan op een hoofdgebouw van één bouwlaag met kap;
c. een dakopbouw is niet toegestaan in een dakvlak met een dakhelling minder dan 30 

graden;

Plaatsing

a. maximaal 1 dakopbouw per pand per dakvlak;
b. bij meerdere dakopbouwen op een doorgaand dakvlak regelmatige rangschikking op een 

horizontale lijn;
c. bij gebouwtype twee onder één kap: symmetrisch ten opzichte van de gezamenlijke 

bouwmuur;
d. minimaal 1 meter dakvlak ter weerszijden van de dakopbouw, ook ten opzichte van hoek- 

en kilkepers;
e. verticale afstand van de goothoogte van de dakopbouw tot de noklijn minimaal 1 meter;

Maatvoering

a. breedte van de dakopbouw maximaal 40% van de breedte van het dakvlak met een 
maximum van 4 meter.
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b  Dakopbouwen grenzend aan het achtererfgebied

Algemeen

a. een dakopbouw mag uit maximaal één bouwlaag bestaan;
b. een dakopbouw is alleen toegestaan op een hoofdgebouw van één bouwlaag met kap, 

tenzij de dakopbouw grenst aan een horizontale kilgoot tussen 2 panden, dan mag het 
hoofdgebouw uit maximaal 2 bouwlagen bestaan;

Plaatsing

a. maximaal 1 dakopbouw per pand per dakvlak;
b. bij meerdere dakopbouwen op een doorgaand dakvlak regelmatige rangschikking op een 

horizontale lijn;
c. bij gebouwtype twee onder één kap: symmetrisch ten opzichte van de gezamenlijke 

bouwmuur;
d. minimaal 1 meter dakvlak ter weerszijden van de dakopbouw, ook ten opzichte van hoek- 

en kilkepers;
e. verticale afstand van de goothoogte van de dakopbouw tot de noklijn minimaal 0,5 meter;
f. afstand van de dakopbouw tot het voorerfgebied minimaal 3 meter;

Maatvoering

a. breedte van dedakopbouw maximaal 60% van de breedte van het dakvlak met een 
maximum van 6 meter.

c  Dakopbouwen door nokverhoging

Algemeen

a. de dakopbouw is alleen toegestaan in een dakvlak dat grenst aan het achtererfgebied;
b. de dakopbouw is maar in één dakvlak toegestaan;
c. de nokverhoging vindt plaats door het verlengen van het tegenoverliggende dakvlak 

waardoor de nok richting achtererfgebied schuift;
d. de nokverhoging is alleen toegestaan op een hoofdgebouw met een zadeldak van 

maximaal 35 graden;

Plaatsing

a. maximaal 1 dakopbouw per pand per dakvlak;
b. bij meerdere dakopbouwen door nokverhoging op een doorgaand dakvlak regelmatige 

rangschikking op een horizontale lijn;
c. bij gebouwtype twee onder één kap: symmetrisch ten opzichte van de gezamenlijke 

bouwmuur;
d. minimaal 1 meter dakvlak ter weerszijden van de dakopbouw;
e. de afstand van de dakopbouw tot de achtergevel is horizontaal gemeten minimaal 1 

meter;
f. afstand van de dakopbouw tot het voorerfgebied minimaal 3 meter;

Maatvoering

a. breedte van de dakopbouw maximaal 60% van de breedte van het dakvlak met een 
maximum van 6 meter;

b. de hoogte van de buitenwanden van de dakopbouw maximaal 1,2 meter;
c. de nok mag verticaal gemeten maximaal 0,7 meter worden verhoogd;
d. de hellingshoek van het dakvlak van de dakopbouw moet gelijk zijn aan de hellingshoek 

van het bestaande dakvlak. 

7.3  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen 
van de bebouwing, ten behoeve van:

a. de goede woonsituatie;
b. de sociale veiligheid;
c. de verkeersveiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
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7.4  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 
in 

a. lid 7.2.2 sub b voor het vergroten van het te bebouwen oppervlak tot ten hoogste 70% 
van het erf buiten het bouwvlak, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
woonsituatie, de verkeerssituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden.

7.5  Specifieke gebruiksregels

Aan-huis-verbonden beroep of bedrijf

Aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten worden toegestaan binnen de 
bestemming, met dien verstande dat:

a. het beroep of bedrijf voorkomt op de lijst met toelaatbare beroepen en bedrijven in Bijlage 
1;

b. het vloeroppervlak van de ruimten voor de uitoefening van aan huis gebonden beroepen 
niet meer mag bedragen dan 30% van de begane grond vloeroppervlakte van de woning, 
inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken, met een maximum van 50 m2;

c. een aan huis verbonden beroep of bedrijf uitsluitend is toegestaan in de woning en/of in 
de aangebouwde bijbehorende bouwwerken;

d. vrijstaande bijbehorende bouwwerken niet mogen worden gebruikt of ingericht voor een 
aan huis gebonden beroep of bedrijf;

e. alleen het beroeps- of bedrijfsmatig gebruik dat niet vergunningsplichtig of 
meldingsplichtig is ingevolge de Wet Milieubeheer of het Activiteitenbesluit is toegestaan;

f. voorzien moet worden in voldoende parkeergelegenheid voor de uitoefening van de aan 
huis gebonden beroepen (uitgangspunt hierbij is parkeren op eigen terrein);

g. geen sprake is van een onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking;
h. de omvang van de reclame-uitingen maximaal 0,50 m2 bedragen;
i. geen buitenopslag van goederen plaatsvindt;
j. de persoon die bij een woning een aan huis verbonden beroep of bedrijf exploiteert ook 

de bewoner is van de desbetreffende woning (er is een functionele en persoonlijke 
binding tussen de bewoner van de woning en de exploitatie van het beroep of bedrijf aan 
huis);

k. het niet is toegestaan om personeel in dienst te hebben voor het aan huis verbonden 
beroep of bedrijf;

l. bij op fysieke dienstverlening gerichte bedrijven of beroepen aan huis (kappers, 
schoonheidssalons e.d., niet meer dan één plaats (of stoel) mag worden geëxploiteerd. Dit 
betekent dat een dienst niet aan meer dan één klant tegelijk mag worden aangeboden en 
uitgevoerd;

m. alleen ondergeschikte detailhandel is toegestaan, eventueel in de vorm van een 
webwinkel, die direct voortvloeit uit, gerelateerd is aan en noodzakelijk is voor de dienst 
en/of het bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.

7.5.1  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning;
b. het gebruik van woonhuizen en bijbehorende bouwwerken voor recreatieve bewoning;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor detailhandel, anders dan in producten 

gerelateerd aan en noodzakelijk voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf; 
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor horeca;
e. het gebruik van de woningen grenzend aan de functieaanduiding 'steiger' binnen de 

bestemming 'Water' zonder het realiseren en instandhouden van geluidswerende 
voorzieningen zoals opgenomen in bijlage 3 Geluidswerende voorzieningen ter plaatse 
van de functieaanduiding 'steiger'.

f. het gebruiken van de grondgebonden woningen in de tweede lijn van bebouwing 
(grondgebonden woningen) voordat de realisatie van de woningen in de eerste lijn 
(waterwoningen) heeft plaatsgevonden; 
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7.5.2  Voorwaardelijke verplichting geluidswerende voorzieningen

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en 
het in gebruik laten nemen van een woning binnen de bestemming 'Wonen', zonder de aanleg 
en instandhouding van geluidwerende voorzieningen in of bij de woning conform de 
maatregelen zoals opgenomen in Bijlage 3 Geluidswerende voorzieningen.

7.6  Afwijken van de gebruiksregels

7.6.1  Afwijkingsbevoegdheid

a. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 7.5.2 
indien in plaats van de geluidswerende voorzieningen, zoals opgenomen in Bijlage 3 
Geluidswerende voorzieningen er andere voorzieningen worden getroffen die er voor 
zorgen dat:

1. wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarden van de Wet geluidhinder;
2. dan wel wordt voldaan aan de vast te stellen hogere grenswaarden voor de betreffende 

woning/gevel.
3. er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, waaraan geacht wordt te zijn 

voldaan indien het binnenniveau maximaal 33 dB bedraagt.

b. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken in het geval (een deel van de) 
geluidswerende voorzieningen zoals opgenomen in Bijlage 3 Geluidswerende 
voorzieningen niet wordt uitgevoerd met dien verstande dat:

1. (een deel van) de betreffende gevel waar de geluidswerende voorziening betrekking op 
heeft wordt uitgevoerd als dove gevel.
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Artikel 8  Wonen - Woongebouw

8.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woongebouw' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het wonen in woongebouwen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een 
aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;

b. bed & breakfast in de woning, met dien verstande dat:
1. per hoofdgebouw ten hoogste 2 slaapkamers en maximaal 5 personen zijn 

toegestaan;
2. de logiesverstrekking uitsluitend is toegestaan in de woning en/of in de aangebouwde 

bijbehorende bouwwerken;
3. vrijstaande bijbehorende bouwwerken niet worden gebruikt of ingericht ten behoeve 

van een bed & breakfast;
4. de oppervlakte van bed & breakfast maximaal 30% van de begane grond 

vloeroppervlakte van de woning bedraagt, inclusief aangebouwde bijbehorende 
bouwwerken, met een maximum van 50 m²;

5. de omvang van de reclame-uitingen mag maximaal 0,5 m2 bedragen;
6. voor de uitoefening van de bed & breakfast wordt voorzien in voldoende 

parkeergelegenheid, waarbij voldaan wordt aan de bepalingen in artikel 13.1 en 
parkeren bij voorkeur op eigen erf plaatsvindt.

met de daarbij behorende:

c. tuinen, erven en terreinen;
d. groenvoorzieningen;
e. parkeervoorzieningen waarbij voldaan wordt aan de bepalingen in artikel 13.1;

met daaraan ondergeschikt:

f. nutsvoorzieningen;
g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

8.2  Bouwregels

8.2.1  Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. Hoofdgebouwen moeten binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. het aantal woningen bedraagt per woongebouw ten hoogste het ter plaatse van de 

aanduiding “maximum aantal wooneenheden” aangegeven aantal;
c. ter plaatse van de aanduiding “maximum bouwhoogte (m)” mag de bouwhoogte niet meer 

bedragen dan op de verbeelding is aangegeven;
d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - dove gevel' dient te worden 

voldaan aan de maatregelen zoals opgenomen in Bijlage 4 geluidwerende voorzieningen 
appartementengebouw;

e. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken en overkappingen bedraagt ten hoogste 
5 m.

8.2.2  Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 1,00 m, met dien 
verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg 
gekeerde gevel(s) van het (hoofd)gebouw of het verlengde daarvan ten hoogste 2,00 m 
bedraagt;

b. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt ten hoogste 8,00 m;
c. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken, geen overkappingen zijnde bedraagt 

ten hoogste 5,50 m.

8.3  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen 
van de bebouwing, ten behoeve van:
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a. de goede woonsituatie;
b. de sociale veiligheid;
c. de verkeersveiligheid;
d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

8.4  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 
in lid 8.2.1 sub d voor (delen van) een gebouw, indien is aangetoond dat ter plaatse van (het 
betreffende deel van) die gevel:

1. wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder;
2. dan wel wordt voldaan aan de vast te stellen hogere grenswaarden voor de 

betreffende woning/gevel.
3. er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, waaraan geacht wordt te 

zijn voldaan indien het binnenniveau maximaal 33 dB bedraagt.

8.5  Specifieke gebruiksregels

8.5.1  Aan-huis-verbonden beroep of bedrijf

Aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten worden toegestaan binnen de 
bestemming, met dien verstande dat:

a. het beroep of bedrijf voorkomt op de lijst met toelaatbare beroepen en bedrijven in Bijlage 
1;

b. het vloeroppervlak van de ruimten voor de uitoefening van aan huis gebonden beroepen 
niet meer mag bedragen dan 30% van de begane grond vloeroppervlakte van de woning, 
inclusief aangebouwde bijbehorende bouwwerken, met een maximum van 50 m2;

c. een aan huis verbonden beroep of bedrijf uitsluitend is toegestaan in de woning en/of in 
de aangebouwde bijbehorende bouwwerken;

d. vrijstaande bijbehorende bouwwerken niet mogen worden gebruikt of ingericht voor een 
aan huis gebonden beroep of bedrijf;

e. alleen het beroeps- of bedrijfsmatig gebruik dat niet vergunningsplichtig of 
meldingsplichtig is ingevolge de Wet Milieubeheer of het Activiteitenbesluit is toegestaan;

f. voorzien moet worden in voldoende parkeergelegenheid voor de uitoefening van de aan 
huis gebonden beroepen (uitgangspunt hierbij is parkeren op eigen terrein).

g. geen sprake is van een onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking.
h. de omvang van de reclame-uitingen maximaal 0,50 m2 bedragen.
i. geen buitenopslag van goederen plaatsvindt.
j. de persoon die bij een woning een aan huis verbonden beroep of bedrijf exploiteert ook 

de bewoner is van de desbetreffende woning (er is een functionele en persoonlijke 
binding tussen de bewoner van de woning en de exploitatie van het beroep of bedrijf aan 
huis).

k. het niet is toegestaan om personeel in dienst te hebben voor het aan huis verbonden 
beroep of bedrijf;

l. bij op fysieke dienstverlening gerichte bedrijven of beroepen aan huis (kappers, 
schoonheidssalons e.d., niet meer dan één plaats (of stoel) mag worden geëxploiteerd. Dit 
betekent dat een dienst niet aan meer dan één klant tegelijk mag worden aangeboden en 
uitgevoerd;

m. alleen ondergeschikte detailhandel is toegestaan, eventueel in de vorm van een 
webwinkel, die direct voortvloeit uit, gerelateerd is aan en noodzakelijk is voor de dienst 
en/of het bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.

8.5.2  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning;
b. het gebruik van woonhuizen en bijbehorende bouwwerken voor recreatieve bewoning;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor detailhandel, anders dan in producten 

gerelateerd aan en noodzakelijk voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf; 
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor horeca;
e. het gebruik van de woningen zonder de uitvoering en instandhouding van de maatregelen 

zoals genoemd in bijlage 4 (geluidwerende maatregelen appartementengebouw)
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Artikel 9  Leiding - Gas

9.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de aanleg en 
instandhouding van ondergrondse hoge druk gastransportleidingen (inclusief voorzieningen) 
met de daarbij behorende belemmeringsstroken.

9.2  Bouwregels

9.2.1  Voorrangsbepaling

De regels van deze dubbelbestemming gelden primair ten opzichte van de regels van iedere 
andere bestemming, waarmee deze dubbelbestemming samenvalt.

9.2.2  Bouwen algemeen

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd; 
b. op of in deze gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten behoeve van de 

bestemming worden gebouwd;
c. de maximale bouwhoogte van andere bouwwerken bedraagt 3,00 meter.

9.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 
in artikel 9.2 en toestaan dat in de andere daar voorkomende bestemming(en) gebouwen en 
andere bouwwerken worden gebouwd, mits:

a. geen aantasting plaatsvindt van de veiligheid van de leiding;
b. er geen kwetsbare objecten worden toegelaten;
c. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de betreffende leiding en 

de brandweer;

9.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

- het opslaan van goederen, met uitzondering van het opslaan van goederen ten behoeve 
van inspectie en onderhoud van de gastransportleiding; 
- het wijzigen van het gebruik van bestaande gebouwen, indien daardoor een kwetsbaar 
object wordt toegelaten. 

9.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

9.5.1  Vergunningplicht

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Gas' zonder of in afwijking 
van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of 
van werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te 
voeren:

a. het aanbrengen en rooien van diepwortelende beplantingen en bomen; 
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen;
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander 

straatmeubilair;
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, 

mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 
e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren.
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9.5.2  Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 9.5.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, 
of van werkzaamheden die: 

a. dienen tot het in stand houden of voltooien van werken die op de dag van het van kracht 
worden van het plan reeds bestaan of in uitvoering zijn genomen;

b. behoren tot het normale onderhoud en beheer;
c. mogen worden uitgevoerd op basis van een al verleende vergunning;
d. graafwerkzaamheden betreffen als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling 

bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken;
e. worden uitgevoerd ten behoeve van de instandhouding van de leiding(en).

9.5.3  Toelaatbaarheid

De werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden als bedoeld in artikel 9.5.1 zijn 
slechts toelaatbaar, mits:

a. deze werken en werkzaamheden of de hiervan direct of indirect te verwachten gevolgen 
geen afbreuk doen aan de belangen van, en de veiligheidssituatie rond, de betreffende 
leiding;

b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de betreffende leiding;
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 10  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 11  Algemene gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met de in dit plan gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval 
gerekend:

a. het opslaan of bergen van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik 
onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, 
behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte 
gebruik van de grond;

b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen 
behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte 
gebruik van de grond.

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
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Artikel 12  Algemene afwijkingsregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de 
woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden, 
kan met omgevingsvergunning worden afgeweken van:

a. de bij recht in het plan gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% 
van die maten, afmetingen en percentages, indien dit om bouwtechnische redenen of om 
redenen van doelmatigheid van de bouw noodzakelijk is;

b. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen het bouw- c.q. het 
bestemmingsvlak in die zin dat de grenzen van het bouw- c.q. het bestemmingsvlak met 
ten hoogste 1,50 m worden overschreden door:
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
3. ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen;
4. geluidswerende voorzieningen aan de gevel.
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Artikel 13  Overige regels

13.1  Voldoende parkeergelegenheid

a. een nieuw bouwwerk, verandering van een bouwwerk, verandering van gebruik van een 
bouwwerk of van gronden (al dan niet gecombineerd), waarvan een behoefte aan 
parkeergelegenheid wordt verwacht, is niet toegestaan wanneer op het bouwperceel of in 
de omgeving daarvan niet in voldoende parkeergelegenheid is voorzien en in stand wordt 
gehouden; 

b. bij een omgevingsvergunning, dan wel bij de beoordeling of het gebruik in 
overeenstemming is met het bestemmingsplan wordt op basis van de op dat moment van 
toepassing zijnde beleidsregels bepaald of er sprake is van voldoende 
parkeergelegenheid; 

c. bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en 
worden toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, mits 
dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 14  Overgangsrecht

14.1  Overgangsrecht bouwwerken

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:

a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking 
naar aard en omvang niet wordt vergroot:
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan; 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder 
a met maximaal 10%;

c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met 
het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

14.2  Overgangsrecht gebruik

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:

a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;

b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, 
te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij 
door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;

c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van 
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 
gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;

d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van 
dat plan.
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Artikel 15  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan: Sneek - Het Perk. 
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Bijlage bij de regels
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Bijlage 1  Lijst beroepen en bedrijven aan huis
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Bijlage 1 Lijst met bij woningen toegestane beroepen en bedrijven 

 

Uitoefening van (para-)medische beroepen, waaronder: 

individuele praktijk voor huisarts, medisch specialist, apotheker, psychiater, psycholoog, 

fysiotherapie of bewegingsleer, voedingsleer, mondhygiëne, tandheelkunde, logopedie, 

verloskundige, enz. individuele praktijk dierenarts 

 

Kledingmakerij  

(maat)kledingmakerij en kledingverstelbedrijf 

woningstoffeerderij 

 

Kantoorfunctie ten behoeve van bedrijvigheid die elders wordt uitgeoefend, zoals: 

schoonmaakbedrijf, schoorsteenveegbedrijf, glazenwasserij, maar ook ten behoeve van 

bijvoorbeeld een groothandelsbedrijf 

 

Reparatiebedrijfjes, waaronder: 

schoen-/lederwarenreparatiebedrijf 

uurwerkreparatiebedrijf 

goud- en zilverwerkreparatiebedrijf 

reparatie van kleine (elektrische) gebruiksgoederen 

reparatie van muziekinstrumenten 

In ieder geval zijn autoreparatiebedrijven en las- en montagebedrijven uitgezonderd. 

 

Advies- en ontwerpbureaus 

reclame ontwerp 

grafisch ontwerp 

(bouwkundig, interieur- of tuin- en landschaps-) architect 

stedenbouwkundige - ingenieur 

 

(Zakelijke) dienstverlening, waaronder:  

notaris 

advocaat 

gerechtsdeurwaarder 

(register of belasting-) accountant 

assurantie-/verzekeringsbemiddeling 

exploitatie en handel in onroerende zaken 

administratieconsulent 

organisatieadviseur 

 

Overige dienstverlening 

kappersbedrijf 

schoonheidssalon 

nagelstudio 

tattooshop 

 

Onderwijs  

autorijschool 

onderwijs niet in te delen naar specificatie, mits zonder werkplaats of laboratorium 

 

Ateliers  



ateliers van beeldend kunstenaars, pottenbakkers, glazeniers e.d. 

 

Webwinkel  

Een winkel op een perceel waarbij de verkoop van op de eindgebruiker gerichte goederen uitsluitend 

plaatsvindt via internet, waarbij geen klanten op het perceel langskomen (om goederen af te halen of 

uit te proberen of te betalen) en er geen ruimtelijke uitstraling uitgaat van de webwinkel. 



   

Bijlage 2  Uitvoering dove gevels en hogere grenswaarden geluid
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Bijlage 3  Geluidswerende voorzieningen
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Bijlage 3 bij de regels 

Geluidswerende voorzieningen 
 



Waterwoningen 
 
Ter plaatse van de waterwoningen worden rondom de terrassen geluidsschermen gerealiseerd 
conform de onderstaande weergave teneinde te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde of de hogere 
grenswaarde voor geluid zoals opgenomen in bijlage 2 bij de regels.  De minimale hoogte van de 
geluidsschermen zijn hieronder weergegeven. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Minimale hoogte geluidsscherm 2,80 meter (vloerniveau woning) 

Minimale hoogte geluidsscherm 2,90 meter (vloerniveau woning) 



Grondgebonden woningen / Rijwoningen 
 
Ter plaatse van de grondgebonden woningen wordt een geluidsscherm gerealiseerd conform de 

onderstaande weergave teneinde te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde of de hogere 

grenswaarde voor geluid zoals opgenomen in bijlage 2 bij de regels. Het geluidsscherm heeft een 

lengte van minimaal 2 meter en een hoogte van minimaal 2 meter. 

 

 

 

 

 

Detailuitsnede 



   

Bijlage 4  Geluidwerende voorzieningen appartementengebouw
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Bijlage 4 uitvoering voorzieningen 

appartementengebouw ten behoeve van geluid 
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