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Hoofdstuk 1  Het plan 

1.1  Aanleiding 

Aannemingsbedrijf Fraanje (initiatiefnemer) is voornemens op het perceel Paauwenburg - 
Groot Lammerenburg, 2e planwijziging in Vlissingen drie vrijstaande woningen te bouwen. 
Daarnaast is dhr. Kaljouw (bewoner op het perceel) voornemens de huidige (voormalige) 
bedrijfswoning op het perceel te vergroten en hierin een bed & breakfast te vestigen. Het bedrijf 
op de projectlocatie is reeds beëindigd en de bedrijfsbebouwing zal gesloopt worden om de 
ontwikkeling mogelijk te maken. De beoogde ontwikkeling past niet in het geldende 
bestemmingsplan omdat de gronden hierin een agrarische bestemming hebben. 
 
In het artikel agrarisch is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee, onder voorwaarden 
de bestemming 'Agrarisch' gewijzigd kan worden in 'Wonen'. Het college van burgemeester en 
wethouders is bereid medewerking hieraan te verlenen en de wijzigingsbevoegdheid toe te 
passen. Het betreft de 2e wijziging van het bestemmingsplan. 
 
Naast de hiervoor genoemde bestemmingswijziging voorziet de ontwikkeling in de aanleg van 
een fietspad parallel aan de Nieuwe Vlissingse Watergang. Deze ontwikkeling is reeds mogelijk 
binnen de aldaar geldende bestemming en behoeft dus niet juridisch planologische mogelijk 
gemaakt te worden in voorliggend wijzigingsplan. De ligging van de planlocatie is globaal 
aangeduid in figuur 1.1. 
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Figuur 1.1.  Ligging plangebied (bron: googlemaps) 
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1.2  Geldende planregeling 

De gronden van het plangebied zijn in het bestemmingsplan 'Paauwenburg - Groot 
Lammerenburg' (2010) bestemd als 'Agrarisch'. Op de gronden zijn de aanduidingen 
opgenomen die betrekking hebben op agrarische bedrijfsvoering. Het gaat hierbij om de 
functieaanduiding kas (ks) en bedrijfswoning (bw). Fruitteelt is niet toegestaan op de westzijde 
van het perceel ter plaatse van de functieaanduiding 'fruitteelt uitgesloten' (-ft). Rondom het 
gehele perceel ligt een bouwvlak. Voor het hele perceel geldt een archeologische 
dubbelbestemming waarmee het potentieel aanwezige archeologische erfgoed beschermd 
wordt.  
In het bestemmingsplan zijn verschillende wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Een daarvan, 
geregeld in artikel 3 lid 5.4 van de regels, maakt het mogelijk om de bestemming 'Agrarisch' te 
wijzigen in 'Wonen'. Het voorliggende wijzigingsplan maakt deze bestemmingswijziging 
mogelijk.  
 
 

 
 
Figuur 1.2.  Fragment bestemmingsplan Paauwenburg - Groot Lammerenburg 
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1.3  Leeswijzer 

De voorliggende toelichting is als volgt opgebouwd: 
 In hoofdstuk 2 is een planbeschrijving van de beoogde ontwikkeling beschreven en wordt 

de ontwikkeling getoetst aan de wijzigingsvoorwaarden en aan relevante sectorale 
wetgeving en beleid.  

 In hoofdstuk 3 wordt de juridische opzet van het wijzigingsplan toegelicht. 
 In hoofdstuk 4 wordt de financiële uitvoerbaarheid toegelicht.  
 



  11  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
Adviesbureau RBOI   061802.009096.00 
Rotterdam / Middelburg  

Hoofdstuk 2  Planbeschrijving en toetsing  

2.1  Plangebied 

De projectlocatie ligt aan de noordzijde van Vlissingen op de grens van de woonwijk 
Papegaaienburg en het buitengebied en op het kruispunt van de Jacoba van Beierenweg en het 
Bunkerpad. De locatie is hiermee een overgangsgebied tussen stad en land. 
Aan de oostzijde grenst de projectlocatie aan de Papegaaienburgweg en de Nieuwe Vlissingse 
Watergang, aan de zuidzijde aan openbaar groen en aan de westzijde aan een (burger) woning 
met paardenwei. Ten noorden van de Jacoba van Beierenweg zijn agrarische gronden gelegen.  
In de huidige situatie zijn de gronden grotendeels bebouwd met glastuinbouwkassen (circa 
7.300 m2) ten behoeve van een kwekerij. De bedrijfswoning is aan de Jacoba van Beierenweg 
gesitueerd. Aan de zuidzijde van het perceel ligt tussen de kassen een waterbassin van circa 
350 m2.  
 

 
 
Figuur 2.1.  Locatie projectlocatie in de overgang tussen landschap en stad (bron: gemeente 
Vlissingen, Stedenbouwkundige randvoorwaarden Jacoba van Beierenweg 25, 5 maart 2012 ) 
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2.2  Beoogde ontwikkeling 

Programma van de ontwikkeling  
De beoogde ontwikkeling voorziet in: 
 sloop glastuinbouwkassen; 
 realisatie drie royale vrijstaande woningen; 
 sloop van bijbehorende bouwwerken aangrenzend aan de bedrijfswoning; 
 uitbreiding van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ten behoeve van een bed & 

breakfast in een deel van een nieuw op te richten aanbouw; 
 het terug in gebruik nemen van een fietspad parallel aan de Nieuwe Vlissingse Watergang 

(oostzijde plangebied). 
 
Stedenbouwkundige randvoorwaarden gemeente Vlissingen 
Voor de beoogde ontwikkeling zijn door de gemeente stedenbouwkundige randvoorwaarden 
opgesteld (Stedenbouwkundige randvoorwaarden Jacoba van Beierenweg 25, Gemeente 
Vlissingen). De ligging van de projectlocatie in het overgangsgebied tussen stad en landschap 
is hierin een bepalend element. 
 

 
 
Figuur 2.2. Beoogde inrichting (bron: gemeente Vlissingen, Stedenbouwkundige 
randvoorwaarden Jacoba van Beierenweg 25) 
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 Aan de Jacoba van Beierenweg mag de bestaande voormalige bedrijfswoning worden 
uitgebreid. 

 Er mogen maximaal drie nieuwe woningen worden opgericht, waarvan er één aan de 
Jacoba van Beierenweg is gesitueerd.  

 De rooilijn van de nieuwe woning aan de Jacoba van Beierenweg ligt op ten minste 18 m 
vanaf de wegas van de Jacoba van Beierenweg. 

 Alle vier de percelen hebben een bouwvlak van ten hoogste 625 m2, waarvan maximaal 
400 m2 bebouwd mag worden met gebouwen. 

 Bebouwing moet worden opgericht in de bouwvlakken. Binnen deze bouwvlakken is zowel 
een cluster van meerdere volumes als één hoofdgebouw toegestaan.  

 De bebouwing volgt de verkavelingsrichting van de percelen.  
 De gebouwen worden uitgevoerd met één laag en een kap. De goothoogten bedraagt ten 

hoogste 4 meter en de nokhoogte ten hoogste 9 meter. 
 
Randvoorwaarden ten aanzien van de stedenbouwkundige inpassing  
De beoogde stedenbouwkundige inpassing is vastgelegd in het stedenbouwkundig plan Jacoba 
van Beierenweg 25. Het stedenbouwkundig plan is toegevoegd als bijlage 3 bij dit 
wijzigingsplan. 
 
Beoogde inrichting  
Het projectgebied is verdeeld in vier percelen, ieder met een oppervlakte van meer dan 
2.000 m². De nieuwe woningen worden ontsloten door een lange, door bomen begeleide, 
oprijlaan.  
 
De bestaande bedrijfswoning wordt uitgebreid met een aanbouw van circa 110 m2. De 
vormgeving van de aanbouw zal nader bepaald moeten worden aan de hand van de 
voorwaarden uit het stedenbouwkundig plan Jacoba van Beierenweg. Om ruimte te maken voor 
de aanbouw worden twee losstaande bestaande bijgebouwen gesloopt.  

2.3  Toetsing aan de wijzigingsregels 

In artikel 3 lid 5.4 van de regels zijn de wijzigingsvoorwaarden vastgelegd. Het bevoegd gezag 
kan de bestemming 'Agrarisch' ter plaatse van de aanduiding bouwvlak wijzigen in de 
bestemming Wonen met de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen - voormalig agrarisch 
bedrijf (sw-vab)’ en / of Wonen. 
In tabel 2.1. zijn de wijzigingsvoorwaarden vermeld en is het initiatief aan de betreffende 
bepalingen getoetst.  
 
Tabel 2.1.  Toetsing wijzigingsregels  
 

lidnummer criterium toetsing 

lid 3.5.4 
onder a 

Het agrarisch bedrijf is beëindigd. Aan deze regel wordt voldaan. De 
kwekerij is beëindigd.  

lid 3.5.4 
onder b 

Het gebruik van een bestaande Nieuwe 
Economische Drager (NED) mag 
worden voortgezet. 

Dergelijke activiteiten worden niet 
voortgezet.  
De bestaande (voormalige) 
bedrijfswoning zal gebruikt worden ten 
behoeve van exploitatie van een bed & 
breakfast. Op basis van de regels mag 
deze activiteit binnen de bestemming 
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Wonen ten hoogste 30% van de 
gezamenlijk bewoonbare 
vloeroppervlakte van het hoofdgebouw 
en van de niet vrijstaande bijbehorende 
bouwwerken bedragen tot een 
maximum van 50 m2. Aan deze regel 
wordt voldaan. 

lid 3.5.4 
onder c 

Wijziging leidt niet tot onevenredige 
aantasting van gebruiks- en 
ontwikkelingsmogelijkheden van 
naastgelegen agrarische bedrijven in de 
omgeving. 

Aan deze regel wordt voldaan. In bijlage 
2 is het initiatief getoetst aan de 
sectorale aspecten. In bijlage 1 is het 
getoetst aan het geldende beleidskader. 

2.4  Afweging beleid en sectorale aspecten 

Beoordeling 
Voorliggende ontwikkeling is tevens getoetst aan het geldende beleidskader en sectorale milieu 
aspecten. Deze beoordelingen zijn opgenomen in bijlage 1 en bijlage 2. 
 
Conclusie 
Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de beoogde ontwikkeling past 
binnen de wijzigingsvoorwaarden uit het geldende bestemmingsplan 'Paauwenburg - Groot 
Lammerenburg'. Daarnaast blijkt uit de toetsing aan het beleid (bijlage 1) en de sectorale 
milieu aspecten (bijlage 2) dat er geen belemmeringen zijn voor de beoogde ontwikkeling. 
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Hoofdstuk 3  Beschrijving juridische regeling  

Het wijzigingsplan bestaat uit een toelichting, enkele regels en een verbeelding. Het gaat om 
een wijziging van de verbeelding ter plaatse van het perceel Jacoba van Beierenweg 25. De 
bestaande Agrarische bestemming wordt gewijzigd in een Woonbestemming. Verder voorziet 
het wijzigingsplan in een aanpassing van de regels van de bestemming Wonen.  
 
Verbeelding  
De verbeelding heeft betrekking op het gehele perceel van het voormalig agrarisch bedrijf. Voor 
het gehele perceel is de bestemming Wonen opgenomen en zijn voor de nieuwe woningen 
bouwvlakken van 25 bij 25 meter geprojecteerd. De maximaal toegestane goothoogten van de 
hoofdgebouwen is vastgelegd op 4 meter en de bouwhoogte op 9 meter. Deze afmetingen zijn 
afgestemd op de bouwplannen en op de hoogte van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning.  
Met de aanduiding 'Maximum aantal wooneenheden' is tevens het aantal toegestane woningen 
beperkt tot ten hoogste vier woningen. 
 
Regels  
In de regels van dit wijzigingsplan is het maximum aantal toegestane woningen vastgelegd. 
Verder is vastgelegd dat ten hoogste 400 m2 van het bouwvlak mag worden bebouwd met 
gebouwen. Buiten het bouwvlak mogen geen hoofd- en bijgebouwen worden gebouwd.  
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Hoofdstuk 4  Uitvoerbaarheid 

4.1  Financiële uitvoerbaarheid 

De beoogde ontwikkeling betreft een bouwplan. Het plan betreft een initiatief van een 
ontwikkelaar. Er zijn voor de gemeente Vlissingen geen financieel-economische consequenties 
aan verbonden. De uitvoeringsrisico's liggen bij de ontwikkelaar. 
 
Tussen de ontwikkelaar en de gemeente zal een anterieure overeenkomst gesloten worden 
waarin de (financiële) afspraken over deze ontwikkeling zijn vastgelegd. De 
financieel-economische haalbaarheid is hiermee voldoende verzekerd en er kan worden 
afgezien van het opstellen van een exploitatieplan. 

4.2  Maatschappelijke toetsing 

Het Besluit ruimtelijke ordening geeft in artikel 3.1.1 aan, dat burgemeester en wethouders bij 
de voorbereiding van een ruimtelijk plan overleg voeren met de besturen van betrokken 
gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij 
de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het 
plan in het geding zijn. 
 
Aangezien er geen nationale belangen in het geding zijn, kan afgezien worden van overleg met 
de Rijksoverheid. Wel wordt het ontwerp-wijzigingsplan aangeboden aan de Provincie Zeeland 
en het Waterschap Scheldestromen.  
 
Tevens worden belanghebbenden ter toetsing van de maatschappelijke uitvoerbaarheid in de 
gelegenheid gesteld om op het ontwerp-wijzigingsplan zienswijzen kenbaar te maken. Dit vindt 
plaats op grond van het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 
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Hoofdstuk 5  Bij de vaststelling aangebrachte 
    wijzigingen 

Gedurende de periode van terinzagelegging van het ontwerp-wijzigingsplan heeft Artefact! 
Advies en Onderzoek in Erfgoed, in opdracht van Fraanje, een Archeologisch Bureauonderzoek 
en Inventariserend Veldonderzoek opgeleverd ten behoeve van onderhavige ontwikkeling. In 
het rapport wordt archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk geacht, in de vorm van een 
Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven. De Walcherse Archeologische 
Dienst (WAD), heeft dit advies onderschreven. Dit heeft geleid tot wijzigingen die bij de 
vaststelling zijn aangebracht aan het wijzigingsplan.  
 
De wijzigingen bestaan uit: 
 Aanvullen van de passage 'Archeologie' van Bijlage 2 'Toetsing aan sectorale aspecten' van 

de Toelichting. Hieraan is toegevoegd dat ten tijde van de tervisielegging van het 
ontwerp-wijzigingsplan het eerste verkennende archeologische onderzoek heeft 
plaatsgevonden (J. Wattenberghe, 2013, West-Souburg Jacoba van Beierenweg 25, 
gemeente Vlissingen, Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek 
door middel van verkennende boringen, Artefact! Rapport 34). Op basis van de resultaten 
van dit onderzoek wordt vervolgonderzoek in de vorm van een Inventariserend 
Veldonderzoek door middel van proefsleuven noodzakelijk geacht. Om deze reden heeft 
een aanpassing van de regels plaatsgevonden en is de oppervlakte, waarbinnen vrijstelling 
van archeologisch onderzoek wordt genoten verkleind van 500 m2 naar 50 m2.  

 Het archeologische onderzoek is als bijlage 7 bij de toelichting opgenomen.   
 Wijzigingen in de artikelen 4.2.1.b.2.c, artikel 4.3.2.e en artikel 4.4.2.d van de bestemming 

'Waarde – Archeologie-3'. Hierin is de oppervlaktemaat, waarbinnen vrijstelling van 
archeologisch onderzoek wordt genoten, verkleind van 500 m2 naar 50 m2.  
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Bijlage 1  Toetsing aan beleidskader 

Het relevante beleidskader voor de beoogde ontwikkeling is weergegeven in onderstaande 
tabel. In de tabel zijn de relevante beoordelingsaspecten uit de beleidsdocumenten 
weergegeven en in de laatste kolom is de afweging hiervan weergegeven. 
 

overheid beoordelingsaspect afweging 

Rijk 
 

  
 
 

Structuurvisie 
Infrastructuur en 
Ruimte (2012)  

Verstedelijkings- en landschapsbeleid laat het Rijk over aan de 
provincies en gemeenten. Gemeenten krijgen ruimte voor 
kleinschalige natuurlijke groei geënt op het bouwen van huizen die 
aansluiten bij de woonwensen van mensen.  

Provincie Zeeland   

Omgevingsplan 
2012-2018 

Een goed woonklimaat en een 
goed werkende woningmarkt 
met voldoende omvang, 
kwaliteit en differentiatie van de 
woningvoorraad. 

De ontwikkeling betreft een 
herstructureringslocatie. De 
bestaande glastuinbouwkassen 
worden gesloopt. 
Woningbouw ter plaatse is een 
kwalitatieve verbetering van het 
gebied. 

 De woningbouwplanning moet 
aansluiten bij de 
woningbehoefte, die door de 
provincie wordt berekend op 
basis van de IPB prognose, 
kwalitatieve gegevens uit 
woningbehoefte onderzoek 
(WoON) en demografische 
veranderingen. 

Voor kleinschalige ontwikkelingen 
(tot maximaal 10 woningen) die 
passen binnen de beschreven kaders 
en bijdragen aan de geformuleerde 
doelstellingen wordt het niet 
noodzakelijk geacht dat deze 
onderdeel uitmaken van de regionale 
woningmarktafspraken. 

 De provinciale Ruimte voor 
Ruimte regeling maakt het 
uitruilen van 
ontwikkelingsmogelijkheden 
mogelijk.  
 
De regeling voor sanering 
van vrijkomende (agrarische) 
bebouwing in het buitengebied, 
waarvoor in ruil een 
woonfunctie kan worden 
toegekend. 
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Aan de uitvoer van deze 
regeling kunnen op 
gemeentelijk niveau de 
volgende voorwaarden worden 
gesteld: 

 Er kunnen maximaal 3 
(compensatie)woningen 
worden gerealiseerd. Voor de 
realisatie van een woning/ 
bouwkavel wordt uitgegaan van 
een te slopen 
oppervlak van 500 m2 schuur of 
0,5 ha glas of andere 
(bedrijfs)bebouwing van een 
vergelijkbare grootte. 
Hiervan kan worden afgeweken 
indien: 
- Uit een financiële 
onderbouwing blijkt dat 
onvoldoende kostendragers 
kunnen worden gegenereerd 
voor de sloop van het 
betreffende object 
- Dit aantoonbare meerwaarde 
oplevert voor het landschap. 
 

De beoogde ontwikkeling voorziet in 
de realisatie van 3 nieuwe 
burgerwoningen. De oppervlakte van 
de te slopen kassen bedraagt circa 
7.300 m2 waarmee niet voldoende 
glasopstallen gesloopt worden, 
uitgaande van 3 woningen.  
Uit de financiële onderbouwing blijkt 
dat de ontwikkeling uitsluitend 
haalbaar is indien ten minste 
3 woningen worden gerealiseerd. 
Vanwege de vertrouwelijkheid van 
deze gegevens zijn deze niet bij dit 
wijzigingsplan gevoegd.  
De ontwikkeling voorziet in een 
aantoonbare meerwaarde van de 
locatie. De verouderde glasopstellen 
worden gesloopt en vervangen door 
woningen die een ruimtelijk 
kwalitatieve verbetering voor de 
locatie betekenen.  
  

 Het dient te gaan om niet 
cultuurhistorisch waardevolle 
bebouwing.  

De te slopen kassen zijn niet 
cultuurhistorisch waardevol. 

 Sloop en het voorkomen van 
heroprichting dienen te 
worden gewaarborgd. 

Het voorliggende wijzigingsplan heeft 
tot gevolg dat de agrarische gebruiks- 
en bouwmogelijkheden niet meer 
kunnen herleven. Daarnaast is er een 
overeenkomst gesloten met de 
initiatiefnemer die onder andere 
voorziet in de sloop en het voorkomen 
van heroprichting. 

Stadsgewest 
Middelburg- 
Vlissingen 

  

Samenwerkingsvisie 
2010-2020 Middelburg 
- Vlissingen 

Bij het samenwerken in de 
sector wonen gaat het met 
name om de beleidsafstemming 
tussen beide gemeenten. 
Vlissingen en Middelburg 
bedienen 1 woningmarkt en 
beide gemeenten willen zoveel 
als mogelijk de aantallen 
woningen, de fasering en de 
typologieën afstemmen.  

De realisatie van de drie woningen 
past binnen de gemaakte 
woningbouwafspraken.  
 
De beoogde ontwikkeling past binnen 
de gemeentelijke 
woningbouwplanning.  
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Gemeente 
Vlissingen 

  

structuurvisie 
Vlissingen stad aan zee 
- een zee aan ruimte 
(2009) 

De locatie ligt naast de 
groenblauwe ader (Nieuwe 
Vlissingse Watergang) en aan 
de geledingszone tussen 
buitengebied en stad.  
 
De Nieuwe Vlissingse 
Watergang is aangeduid als een 
groenblauw lint door de stad. 
Deze watergang moet meer 
betekenis voor de stad krijgen 
door er een recreatieve vaar- en 
langzaam verkeersverbinding 
van te maken en er bijzondere 
programma's aan te koppelen 
(o.a. bijzondere woonvormen). 
 
De geledingszone vormt een 
groene afronding van stad naar 
buitengebied.  
De aanpak van de Nieuwe 
Vlissingse Watergang kan 
bijdragen aan het versterken en 
ontwikkelen van de rest van het 
groenblauwe raamwerk in de 
stad. Kansen hiervoor liggen 
vooral in de herstructurerings- 
en ontwikkelingsgebieden. 

De sanering van de 
glastuinbouwlocatie en de realisatie 
van nieuwe woningen zorgt voor een 
kwalitatieve verbetering van de zone 
langs de Nieuwe Vlissingse 
Watergang. De herstructurering met 
woningbouw zorgt tevens voor een 
versterking van de geledingszone 
tussen stad en buitengebied.  
 
De ontwikkeling voorziet in de aanleg 
en openstelling van het fietspad 
(Papegaaienburgweg) langs de 
Nieuwe Vlissingse Watergang. Verder 
wordt er voor de gemeente Vlissingen 
een bijzondere woonvorm 
gerealiseerd langs de Nieuwe 
Vlissingse Watergang (woningen op 
royale kavels (> 2000 m2).  
 
De ontwikkeling past hiermee 
uitstekend binnen de visie van de 
gemeente.  
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Figuur 1.  Structuurvisie Vlissingen 2020 (bron: structuurvisie Vlissingen stad aan zee - een 
zee aan ruimte) 
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Bijlage 2  Toetsing aan sectorale aspecten 

Hierna volgt de toetsing van de sectorale aspecten.  
 

aspect/kader beoordelingsaspect afweging 

Bodemkwaliteit   

Wet 
bodembescherming/ 
Besluit 
Bodemkwaliteit 

Bodemkwaliteit dient 
voldoende te zijn voor 
de beoogde functie.  
 
 
 
 
 
Toe te passen grond 
binnen het plangebied 
dient te voldoen aan de 
indeling op de 
vastgestelde 
bodemfunctieklassen- 
kaart 

Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken 
of de bodemkwaliteit geschikt is of geschikt te 
maken is voor de beoogde nieuwe functie. Er is 
derhalve een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd. Het onderzoek is opgenomen in 
bijlage 6.  
 
Onderzoek  
Op basis van de toetsingsresultaten voor grond 
is geconcludeerd dat er sprake is van een licht 
verhoogd gehalte aan zware metalen, 
DDE(som) en drins in de boven- en ondergrond 
en licht verhoogd concentraties aan zware 
metalen in het grondwater en matig verhoogde 
concentratie aan barium in het grondwater.  
 
Aanbeveling 
Het licht verhoogde gehalte aan zware metalen, 
DDE(som) en drins in de boven- en ondergrond 
zijn dermate gering dat de resultaten hiervan 
geen aanleiding geven tot het uitvoeren van 
een nader 
bodemonderzoek. 
 
Deze resultaten geven geen aanleiding tot een 
nader bodemonderzoek en de bodem is 
geschikt voor het beoogde doel. 
 
Toe te passen grond 
Het plangebied is op de door de gemeente 
Vlissingen vastgestelde 
bodemfunctieklassenkaart niet ingedeeld. Dit 
betekent dat alleen grond met de kwaliteit 
'achtergrondwaarde' of schoner ter plaatse 
mag worden toegepast. 
 
Conclusie 
Het aspect bodemkwaliteit vormt geen 
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belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
Wanneer grond toegepast wordt binnen het 
plangebied, moet deze de kwaliteit 
'achtergrondwaarde' of schoner hebben. 

Archeologie   

Archeologische 
beleidskaart 
Walcherse 
Archeologische 
Dienst 

Is er sprake van een 
verwachtingswaarde op 
de gronden? 

Voor het gebied geldt een middelhoge 
verwachtingswaarde. In dit gebied moeten 
bodemingrepen die dieper gaan dan 40 cm 
onder maaiveld en die een oppervlakte hebben 
groter dan 50 m2 worden voorafgegaan door 
(verkennend) archeologisch onderzoek. De 
beoogde ontwikkeling maak een bebouwings 
oppervlakte van meer dan 50 m² mogelijk. Er is 
derhalve archeologisch bureauonderzoek en 
inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. 
 
Onderzoek 
Op basis van de resultaten van het 
archeologisch onderzoek wordt 
vervolgonderzoek in de vorm van een 
Inventariserend Veldonderzoek door middel 
van proefsleuven noodzakelijk geacht. Het 
archeologisch onderzoek (J. Wattenberghe, 
2013, West-Souburg Jacoba van Beierenweg 
25, gemeente Vlissingen, Archeologisch 
Bureauonderzoek en Inventariserend 
Veldonderzoek door middel van verkennende 
boringen, Artefact! Rapport 34) is opgenomen 
als bijlage 7. 
Voor de gronden binnen het plangebied is een 
archeologische dubbelbestemming Waarde - 
Archeologie -3 opgenomen. Hiermee zijn de 
archeologische waarden beschermd.  

Kabels en leidingen Zijn er planologisch 
relevante leidingen en 
hoogspanningslijnen in 
de directe omgeving 
aanwezig? 

Ten oosten van het plangebied zijn twee 
hogedruk aardgasleidingen gelegen. Bij het 
aspect externe veiligheid wordt hier op 
ingegaan. Voor het overige zijn er geen 
planologisch relevante kabels en leidingen 
aanwezig.  

Explosieven Bevinden zich 
explosieven in de 
bodem? 

Voor het grondgebied van de gemeente 
Vlissingen is onderzoek uitgevoerd naar de 
aanwezigheid van explosieven. Uit het 
onderzoek blijkt dat het plangebied verdacht is 
voor het aantreffen van niet-geëxplodeerde 
conventionele explosieven. 
Er zal nader onderzoek uitgevoerd moeten 
worden naar mogelijk niet-geëxplodeerde 
conventionele explosieven, ter plaatse waar de 
grond dieper dan 40 centimeter geroerd wordt. 
Op het moment dan bekend is waar de 
woningen geprojecteerd worden zal dit 
onderzoek uitgevoerd worden. Daar waar dat 
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uit onderzoek blijkt dient de initiatiefnemer 
zorg te dragen voor detectie en verwijdering 
van niet-geëxplodeerde conventionele 
explosieven, op de wijze zodat wordt voldaan 
aan de vereisten die voortvloeien uit de wet- en 
regelgeving op het gebied van 
niet-geëxplodeerde explosieven. Alle kosten 
die verband houden met het onderzoek, 
detectie en verwijderen van mogelijke 
niet-geëxplodeerde explosieven komen voor 
rekening van de initiatiefnemer. 

Ecologie   

Natuurbescherm- 
ingswet 1998 

Is er sprake van 
significant negatieve 
effecten? 

De locatie vormt geen onderdeel van een 
beschermd natuurgebied, zoals bedoeld in de 
Natuurbeschermingswet 
1998. Ook ontbreken provinciale ecologische 
verbindingszones en andere 
onderdelen van de provinciale ecologische 
hoofdstructuur in nabijheid van de locatie. 
Gebiedsbescherming is derhalve niet aan de 
orde. 

Flora- en faunawet Is er sprake van 
aantasting, veront- 
rusten of verstoren van 
beschermde dier- en 
plantensoorten, 
hun nesten, holen en 
andere voort- 
plantings- of vaste rust- 
en 
verblijfsplaatsen? 

De voorgenomen sloop- en 
grondwerkzaamheden, rooien van beplanting 
en de bouw van de woningen leiden mogelijk 
tot verstoring en / of aantasting van 
beschermde soorten zoals de kleine 
zoogdieren, amfibieën en broedvogels. 
De zoogdieren en amfibieën die in het 
plangebied voorkomen zijn algemene soorten, 
die staan vermeld op tabel 1 van de Flora- en 
faunawet. Voor deze soorten geldt een 
vrijstelling. 
Broedvogels mogen niet worden verstoord. Dit 
kan door de werkzaamheden buiten het 
broedseizoen (broedseizoen is van 15 maart t / 
m 15 juli) op te starten of door minimaal 20 
meter rond een nest geen werkzaamheden uit 
te voeren. 
Voor de ontwikkeling is geen ontheffing in het 
kader van de Flora- en Faunwet vereist. 

Water   

Watertoets Wateroverlast: 
Voldoende ruimte voor 
vasthouden/bergen/afv
oeren van water. Per m2 
verharding 75 mm 
berging 

Het verhard oppervlak zal vanwege de sloop 
van de agrarische bebouwing (kassen) 
afnemen. Waterberging is daarom niet 
noodzakelijk. 
 

 Riolering: 
Afkoppelen van 
(schone) verharde 
oppervlakken i.v.m. 

Vanuit de woningen wordt een gescheiden 
rioolstelsel aangelegd dat wordt aangesloten op 
de bestaande riolering van de Jacoba van 
Beierenweg. 
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reductie hydraulische 
belasting RWZI en 
transportsysteem met 
beperken overstorten. 
Rekening houden met 
(eventuele benodigde 
filter)ruimte daarvoor. 

Verder wordt het watersysteem aangepast. De 
bestaande dam ter hoogte van de grens met de 
naastgelegen woning (nummer 27) wordt 
verwijderd. Voor de (voormalige) 
bedrijfswoning wordt een nieuwe dam 
geplaatst. Onder de Papegaaienburgweg wordt 
verder nog een nieuwe duiker geplaatst.  

 Volksgezondheid: 
- Voorkomen van 
verdrinkingsgevaar/-ris
ico's via o.a. de 
daarvoor benodigde 
ruimte. 
- Geen gebruik 
uitlogende materialen. 

Er zijn geen overstorten die uitkomen op het 
oppervlaktewater in het plangebied. 
 

 Bodemdaling: 
Voorkómen van 
maatregelen die (extra) 
maaiveldsdalingen met 
name in 
zettingsgevoelige 
gebieden kunnen 
veroorzaken. 

De polderpeilen worden niet aangepast. 
Bodemdaling ten gevolge van de nieuwe 
ontwikkeling zal naar verwachting niet 
optreden. 

 Oppervlakte- 
waterkwaliteit: 
Behoud/Realisatie van 
goede 
oppervlaktewaterkwalit
eit voor mens en 
natuur. Vergroten van 
de veerkracht van het 
watersysteem. 

Er zijn geen nadelige wijzigingen voor de 
waterkwaliteit. 
 

 Onderhoud waterlopen: 
Onderhoudsmogelijk-h
eden waterlopen niet 
belemmeren. 

Rekening is gehouden met vrije 
onderhoudsstroken met een breedte van 7 
meter langs de (weg)sloten. 

Wateradvies  Het waterschap wordt in de gelegenheid 
gesteld wateradvies uit te brengen over de 
beoogde ontwikkeling.  

Relatie met 
omliggende 
(bedrijfs)functies 

  

Bedrijfs- 
milieuzonering 
VNG-brochure 
'Bedrijven en 
Milieuzonering 2009' 

Is er sprake van/voor 
hinder van (bedrijfs) 
functies in de omgeving 
van de ontwikkeling? 
 
En zo ja, wordt voldaan 
aan de richtafstanden? 

Het projectgebied is omgeven door 
burgerwoningen aan de oost en westzijde en 
openbaar gebied aan de zuidzijde. Ten noorden 
van de Jacoba van Beierenweg liggen 
agrarische gronden. 
 
Agrarische gronden  
De gronden aan de noordzijde van de Jacoba 
van Beierenweg hebben de bestemming 
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'Agrarisch met waarden'. Deze gronden worden 
gebruikt als gangbaar akkerbouwland. 
Daarnaast zijn deze gronden bestemd voor de 
bescherming en ontwikkeling van de aanwezige 
landschappelijke waarden. In het aldaar 
geldende bestemmingsplan is geregeld dat 
fruitteelt niet is toestaan binnen een afstand 
van 50 meter van woningen van derden. 
De nieuwe woningen worden op minimaal 25 
meter afstand van de agrarische gronden 
gesitueerd. Deze afstand is vrijwel even groot 
als de afstand welke thans aanwezig is tussen 
de bestaande bedrijfswoning (Jacoba van 
Beierenweg 25) en de agrarische gronden.  
Het huidig gebruik van de agrarische gronden 
vormt geen belemmering voor beoogde 
ontwikkeling en vice versa ook niet voor het 
gebruik van de agrarische gronden. 
 
Ter hoogte van het plangebied is sprake van 
een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
Omgekeerd worden ook de naastgelegen 
functies niet beperkt in hun 
gebruiksmogelijkheden. Het aspect relatie met 
omliggende functies staat de uitvoering van het 
plan niet in de weg. 

Parkeren Is er voldoende 
parkeergelegenheid? 

Per woning worden ten minste 2 
parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd. 
Hiermee is in het plan sprake van een positieve 
parkeerbalans. Volgens publicatie 182 van de 
stichting CROW wordt namelijk voor woningen 
(prijsklasse duur) in een 'matig stedelijk 
gebied' en gelegen in een overloopgebied 
uitgegaan van minimaal 1,6 en maximaal 1,8 
parkeerplaatsen per woning. 

Externe veiligheid   

Bevi-inrichtingen 
Vervoer van 
gevaarlijke 
stoffen over de 
weg, spoor, 
buisleiding en 
en water. 

Zijn er 
Bevi-inrichtingen in 
de directe omgeving, 
wordt voldaan aan 
normen 
plaatsgebonden risico 
en 
groepsrisico en liggen 
er relevante 
leidingstroken in 
het plangebied? 

Het beleid ten aanzien van externe veiligheid is 
onder andere vastgelegd in de Beleidsvisie 
Externe Veiligheid gemeente Vlissingen 
(december 2005).  
 
Het doel van het externe veiligheidsbeleid is het 
beperken van de risico's waaraan burgers 
worden blootgesteld tot een aanvaardbaar 
minimum. Het externe veiligheidsbeleid 
bestaat uit drie sporen: 
- Brongericht beleid. Daarmee worden de 
oorzaken van risico's aangepakt, door 
vergunningverlening en handhaving. 
- Omgevingsgericht beleid. Door ruimtelijke 
inrichtingsmaatregelen wordt een zo veilig 
mogelijke leefsituatie gecreëerd. 



32  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
061802.009096.00   Adviesbureau RBOI 
  Rotterdam / Middelburg  

- Rampenbestrijding. Hierbij gaat het om de 
voorbereiding op (de bestrijding van) 
calamiteiten.  
 
Onderzoek 
In (de omgeving van) het plangebied zijn geen 
risicovolle inrichtingen (Bevi-inrichtingen) 
gelegen. 
 
Over de Westerschelde worden gevaarlijke 
stoffen vervoerd. De PR 10-6 contour van de 
Westerschelde reikt niet tot het land. Het 
invloedsgebied voor het groepsrisico ligt niet 
over de projectlocatie. Het vervoer van 
gevaarlijke stoffen over de Westerschelde 
vormt dan ook geen belemmering voor de 
beoogde ontwikkeling. Verder vindt er geen 
vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over de 
weg of het spoor.  
 
Ten oosten van het plangebied zijn twee 
hogedruk aardgasleidingen gelegen. Het gaat 
hierbij om de leidingen Z-567-11 (diameter: 
114,3 mm, druk: 40 bar, invloedsgebied: 45 m) 
en Z-567-20 (diameter: 219,10 mm, druk: 40 
bar, invloedsgebied: 120 m). In maart 2011 is 
voor deze leidingen een kwantitatieve 
risicoanalyse uitgevoerd ten behoeve van het 
bestemmingsplan Paauwenburg-Groot 
Lammerenburg (RBOI Middelburg, nr. 
0718.008345.70). Uit deze analyse blijkt dat de 
PR 10-6 risicocontour niet buiten de leidingen is 
gelegen.  
Het groepsrisico voor de leiding Z-567-11 is 
maximaal 2.871E-003 en voor de leiding 
Z-567-20 is dit maximaal 0,056. Dit is kleiner 
dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Deze 
maximale waarden worden echter niet bij het 
plangebied behaald. Ter plaaste van het 
plangebied zijn deze waarden aanzienlijk lager. 
Door de ontwikkeling zal het groepsrisico in de 
avond- en nachtperiode beperkt afnemen. De 
gemiddelde dichtheid per woning is 2,4 
personen. Voor de ontwikkeling van 3 
woningen komt dit op 7,2 personen. Daarnaast 
bestaat het bed & breakfast uit circa 2 kamers 
waar maximaal 4 personen kunnen verblijven. 
De personendichtheid rondom de leidingen zal 
ten gevolge van de ontwikkeling maximaal 12 
personen bedragen. In de huidige situatie is 
een winkel aanwezig bij de kassen. In de winkel 
kan het aantal mensen overdag op enig 
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moment meer dan 12 personen bedragen.  
In de avond- en nachtperiode zal het aantal 
personen in he plangebied in geringe mate 
toenemen. Doordat het groepsrisico in de 
huidige situatie ruim onder de 0,1 maal 
oriëntatiewaarde ligt, zal door de zeer beperkte 
toename van de personendichtheid in de 
avond- en nachtperiode het groepsrisico ook in 
de toekomstige situatie niet boven de 0,1 maal 
de oriëntatiewaarde komen te liggen. De 
aanwezigheid van de leidingen staat de 
ontwikkelingen dan ook niet in de weg. Wel is 
een beperkte verantwoording van het 
groepsrisico noodzakelijk.  
 
Verantwoording groepsrisico 
Aangezien het groepsrisico ter plaatse van het 
plangebied ruim onder de 0,1 maal de 
oriëntatiewaarde ligt, kan op grond van de 
gemeentelijke Beleidsvisie Externe Veiligheid 
worden volstaan met een beperkte 
verantwoording van het groepsrisico. Hierbij is 
het volgende van belang: 
- De vluchtmogelijkheden in het plangebied zijn 
goed. Personen kunnen zich dan ook snel in 
veiligheid brengen indien zich een ramp of 
zwaar ongeval voordoet. 
- Het plangebied is via de Jacoba van 
Beierenweg goed bereikbaar voor 
hulpdiensten.  
- Het maximaal aantal personen dat zich 
gelijktijdig op locatie bevindt zal in de nieuwe 
situatie afnemen ten opzichte van de huidige 
situatie. In de huidige situatie was namelijk een 
winkel naast de kwekerij aanwezig.  
 
Conclusie 
Het aspect externe veiligheid vormt geen 
belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 

Wegverkeers- 
lawaai- 
 

  

Wet geluidhinder Bedraagt de 
geluidsbelasting op de 
gevels minder dan 48 
dB? 
Wordt bij een eventuele 
overschrijding de 
uiterste grenswaarde 
van 63 dB 
overschreden, 

Woningen worden door de Wet geluidhinder als 
geluidsgevoelige functie aangemerkt. Daarom 
is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Dit 
onderzoek is toegevoegd in bijlage 4.  
 
Ten gevolge van de Jacoba van Beierenweg 
bedraagt de maximale geluidsbelasting aan de 
gevel van de nieuwbouwwoningen 45 dB. De 
Wet geluidhinder staat de planvorming 
derhalve niet in de weg. 
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Luchtkwaliteit   

Wet Luchtkwaliteit Wordt voldaan aan de 
genoemde 
grenswaarden 
in de Wet 
luchtkwaliteit? 

Van een significante toename van het verkeer 
als gevolg van beoogde ontwikkeling is geen 
sprake. De ontwikkelingsmogelijkheden in dit 
plan zijn beperkt en kleinschalig en op basis 
van het NIBM-tool van het ministerie van VROM 
is geconcludeerd dat het project in niet 
betekende mate (NIBM) bijdraagt aan de 
verslechtering van de luchtkwaliteit. 
Berekeningen zijn gelet op het voorgaande niet 
noodzakelijk. 
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Bijlage 3  Stedenbouwkundig plan Jacoba van 
   Beierenweg 25 
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Vlissingen 

Ontwikkelingen Jacoba van Beierenweg 25, 
Vlissingen 

 
 

Stedenbouwkundig plan 
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1. Inleiding 3 

 
Aannemingsbedrijf Fraanje heeft het voornemen om op de locatie van het voormalig glas-
tuinbouwbedrijf van de heer Kesteloo aan de Jacoba van Beierenweg 25, drie vrijstaande wo-
ningen te bouwen. Daarnaast zal de bestaande bedrijfswoning van de heer Kaljouw worden 
vergroot met de mogelijkheid om in de uitbreiding een Bed & Breakfast te starten. 
 
Aannemingsbedrijf Fraanje heeft samen met de gemeente Vlissingen een stedenbouwkundig 
plan opgesteld. In voorliggend rapport zullen de stedenbouwkundige randvoorwaarden wor-
den toegelicht en zullen eisen ten aanzien van de na te streven kwaliteit voor architectuur en 
openbare ruimte worden vastgesteld. 
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2. Programma en stedenbouwkundige 
randvoorwaarden 

5 

 
2.1. Programma 

De beoogde ontwikkeling voorziet in: 
 sloop glastuinbouwkassen; 
 realisatie drie royale vrijstaande woningen; 
 sloop van bijbehorende bouwwerken aangrenzend aan de bedrijfswoning; 
 uitbreiding van de bestaande (voormalige) bedrijfswoning ten behoeve van een bed & 

breakfast in een deel van een nieuw op te richten aanbouw; 
 
 
2.2. Stedenbouwkundige randvoorwaarden 

Voor de beoogde ontwikkeling zijn door de gemeente stedenbouwkundige randvoorwaarden 
opgesteld (Stedenbouwkundige randvoorwaarden Jacoba van Beierenweg 25, Gemeente 
Vlissingen). De ligging van de projectlocatie in het overgangsgebied tussen stad en land-
schap is hierin een bepalend element. 
 
 

 
Figuur 2.1.  Locatie op de overgang tussen landschap en stad (bron: gemeente Vlissingen, 
Stedenbouwkundige randvoorwaarden Jacoba van Beierenweg 25) 
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Figuur 2.2.  Locatie op de overgang tussen landschap en stad (bron: gemeente Vlissingen, 
Stedenbouwkundige randvoorwaarden Jacoba van Beierenweg 25) 
 
 

 
 
Figuur 2.3.  Morfologie Jacoba van Beierenweg (bron: gemeente Vlissingen, Stedenbouwkun-
dige randvoorwaarden Jacoba van Beierenweg 25) 
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De randvoorwaarden ten aanzien van de inrichting. 
 Aan de Jacoba van Beierenweg mag de bestaande voormalige bedrijfswoning worden 

uitgebreid; 
 Er mogen maximaal drie nieuwe woningen worden opgericht, waarvan er één aan de 

Jacoba van Beierenweg is gesitueerd;  
 De nieuwe woning aan de Jacoba van Beierenweg ligt op ten minste 18 m vanaf de 

wegas van de Jacoba van Beierenweg. 
 Alle vier de percelen hebben een bouwvlak van 625 m², waarvan maximaal 400 m² be-

bouwd mag worden met gebouwen. 
 Gebouwen moeten worden opgericht in de bouwvlakken. Binnen deze bouwvlakken is 

zowel een cluster van meerdere volumes als één (hoofd)gebouw toegestaan’;  
 De bebouwing is evenwijdig aan, of haaks op, de westelijke en zuidelijke perceelsgrens 

gelegen.  
 De gebouwen worden uitgevoerd met één laag en een kap. De goothoogte bedraagt ten 

hoogste 4 meter en de nokhoogte ten hoogste 9 meter. 
 
De randvoorwaarden ten aanzien van de beeldkwaliteit. 
 Erfafscheiding vindt plaats door middel van een Zeeuwse haag. 
 Ontsluiting van de zuidelijk gelegen woningen vindt plaats door middel van een boeren-

oprijlaan begeleidt met essenbomen en een duidelijke beëindiging van het erf 
(bijvoorbeeld door een hek). 
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Figuur 2.4.  Beoogde inrichting (bron: gemeente Vlissingen, Stedenbouwkundige randvoor-
waarden Jacoba van Beierenweg 25) 
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3. Stedenbouwkundig ontwerp 9 

De randvoorwaarden van de gemeente zijn vertaald naar een stedenbouwkundig ontwerp 
(zie ook figuur 3.1). Het projectgebied is verdeeld in vier percelen. De nieuwe percelen heb-
ben allen een oppervlakte van meer dan 2.000 m². De twee noordelijk gelegen woningen, 
inclusief de bestaande bedrijfswoning, zijn georiënteerd op de Jacoba van Beierenweg. De 
zuidelijk gelegen woningen oriënteren zich qua uitzicht op Vlissingen en de tussengelegen 
paardenweide. 
 
De nieuwe woningen worden ontsloten door een lange, door bomen begeleide, oprijlaan. 
Naast de bomen wordt de laan begeleid door hagen. Deze hagen worden op alle erfgrenzen 
toegepast, behalve aan de noord- en zuidzijde van het projectgebied. Parkeren gebeurt op 
eigen terrein, ook voor bezoekers.  
 
De bouwvlakken zijn, noordelijk op de kavels gesitueerd. Zodoende is er voldoende ruimte 
voor een ruime tuin op het zuiden. Op de bouwvlakken zijn nu nog indicatief gebouwen 
getekend. De definitieve inrichting van het bouwvlak ligt nog open en is afhankelijk van de 
wensen van de koper. Het is mogelijk één (hoofd)gebouw te plaatsen, maar ook meerdere 
gebouwen. Het bebouwd oppervlak is maximaal 400 m². 
 
De woningen zijn vormgegeven in een Zeeuwse boerderij-typologie en bestaan uit één 
bouwlaag met een kap.  
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4. Architectuur en kavelinrichting 11 

 
4.1. Architectuur en vormgeving 

Het projectgebied zal worden gekenmerkt door een landelijke uitstraling. Hiervoor wordt een 
traditionele architectuur ingezet met een verwijzing naar de zorgvuldige detaillering in de 
Zeeuwse boerderij-typologie en ruimte voor moderne varianten of accenten. De opzet van de 
erven bestaat uit één of meerdere gebouwen die samen een compact geheel vormen. De 
verschillende gebouwen moeten bij elkaar aansluiten in bouwstijl, materiaalgebruik en kleur-
stelling. Dit leidt tot de volgende eisen. 
 
Typologie en massa 
De bebouwing wordt uitgevoerd in een Zeeuwse boerderij-typologie, met ruimte voor mo-
derne varianten of accenten. De bebouwing heeft een hoogte van maximaal één bouwlaag 
met een zadeldak. De goothoogte bedraagt ten hoogste 4 meter en de nokhoogte ten hoog-
ste 9 meter. Bij aaneengesloten bebouwing van woning en schuur is een verspringing in 
bouwhoogte mogelijk. Voor bijgebouwen gelden dezelfde bouwhoogten als voor het hoofdge-
bouw. 
 

 
 
Referentiebeelden Zeeuwse boerderij-typologie.  
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Referentiebeelden typologie en massa   
 
Oriëntatie 
De woningen zijn georiënteerd op de Jacoba van Beierenweg of op de oprijlaan. Dat betekent 
dat de hoofdentree vanaf deze wegen zichtbaar moet zijn. Deze kan geaccentueerd zijn met 
een accent of andere verbijzondering. 
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Daklandschap 
Alle bouwvormen op de erven krijgen een zadeldak, uitgezonderd eventuele verbindende 
tussenruimten. De nokrichtingen kunnen haaks staan ten opzichte van elkaar, maar volgen 
altijd de verkavelingsrichting.  
  

      
  
Referentiebeelden van nokrichtingen.  
 
Kleur- en materiaalgebruik 
Wanneer gekozen wordt voor de traditionele Zeeuwse boerderij-stijl, moet hier in materiaal-
gebruik bij worden aangesloten. Dus voor de hoofdvlakken: baksteen in bruin- of roodtinten 
of eventueel een gepleisterde witte gevel, in combinatie met gepotdekselde zwarte gevel-
planken. Verbijzonderingen kunnen in afwijkende materialen worden vormgegeven zoals 
beton, glas, hout of zink. De keramische dakpannen hebben zwarte of rode kleur en zijn on-
geglazuurd (mat). Hier kan eventueel van worden afgeweken met een rieten kap. Enkele 
kenmerken van de Zeeuwse bouwstijl die toegepast kunnen worden, zijn: witte kozijnen, 
houten raamluiken en witte daklijsten. 
 
Van de traditionele stijl mag worden afgeweken met een moderne vertaling of accent. Dit 
betekent dat een afwijkende materiaalkeuze mogelijk is voor dak- en gevelbekleding. Hierbij 
moet dan wel worden gekozen voor materialen en kleuren die aansluiten bij de landelijke 
stijl, bijvoorbeeld stucwerk, hout, riet, beton, glas of zink. Het kleurenpalet bestaat dan uit 
wit, zwart, grijs en bruin. De kap bestaat uit één materiaal, terwijl voor de gevels twee ma-
teriaalsoorten mogen worden toegepast. Meer soorten zorgt voor een te druk beeld en is dus 
niet wenselijk. Bijgebouwen moeten aansluiten bij de materialisering, kleurgebruik en stijl 
van het hoofdgebouw. 
 
Traditionele Zeeuwse boerderij-typologie 
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Referentiebeelden Zeeuwse boerderij-typologie in verschillend kleur- en materiaalgebruik 
 
 
Moderne bebouwing schuurtypologie 
 

   
Natuurlijke materialen – rieten kap doorgezet in de gevel 
 

  
Toepassing van natuurlijke materialen  
 
 
4.2. Kavelinrichting 

Aangegeven is dat een groene en landelijke uitstraling belangrijk wordt gevonden voor de 
locatie. Ook de kavelinrichting kan hier in bijdragen. Daarom wordt een aantal eisen gesteld 
om de overgang en het beeld vanuit de openbare ruimte een goede basiskwaliteit te geven.  
 
Plaatsing en oriëntatie 
De voordeur van de noordelijk gelegen woningen, zijn georiënteerd op de Jacoba van Beie-
renweg. Bij de twee zuidelijke woningen is de voordeur zichtbaar vanaf de oprijlaan.  
De bebouwing is noordelijk op de kavels gelegen. Zo blijft er voldoende ruimte over voor een 
ruime tuin op het zuiden. Aan alle zijden moet het bouwvlak minimaal 5 meter uit de kavel-
grens blijven. De gebouwen staan evenwijdig aan, of haaks op de westelijke of zuidelijke 
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perceelsgrens. Bij de woning op het noordoostelijke kavel ligt de rooilijn op minimaal 18 
meter van de wegas. 
 

 
Referentiebeeld: plaatsing en oriëntatie op de kavels 
 
Parkeren  
Parkeren gebeurt op eigen terrein. Hier moet plaats zijn voor minimaal 2 auto´s. 
 
Erfscheidingen 
Op de overgang van de openbare ruimte naar de private kavels spelen erfscheidingen een 
belangrijke rol. De erfscheidingen hoeven niet geheel eenduidig te worden vormgegeven, 
maar zullen wel binnen een bepaald palet moeten passen om een gevarieerd doch rustig 
landelijk en Zeeuws beeld te geven. 
 
Om die landelijke sfeer te bereiken bestaan de erfafscheidingen uit Zeeuwse hagen; een 
gemengde haag, bestaande uit meidoorn, sleedoorn, liguster, Spaanse aak en kardinaals-
muts. De hoogte van de hagen kan variëren tussen 1 en 2 meter. Tevens kunnen er enkele 
‘vensters’ worden toegevoegd, zodat er contact blijft tussen de woningen en de omgeving.  
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Referentiebeeld Zeeuwse haag. 
 

 
Referentiebeeld van een ‘venster’ in een haag. 
 
Erfinrichting 
De erfinrichting is ook bepalend voor de landelijke sfeer. De oppervlakte van de verharding 
op de percelen moet daarom minimaal blijven. Het toepassen van halfverharding voor de 
oprit is daarom wenselijk.  
 
Voor de inrichting van de erven kan gedacht worden aan landelijke elementen zoals een 
boomgaardje, moestuin, poelen, sloten solitaire bomen, leibomen en een grasveldje. Door 
het toepassen van één of meerdere van deze elementen ontstaat de gewenste landelijke 
sfeer. 
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Referentiebeeld compacte inrichting met bebouwing 
 

   
Inrichting met boomgaardje   Inrichting tuin met poelen en weide  
 
 
4.3. Oprijlaan 

Zoals al eerder is aangegeven in de stedenbouwkundige randvoorwaarden, ligt het project-
gebied in een overgangszone van stad naar landschap. Een groene uitstraling is daarom een 
voorwaarde. Daarnaast is met de herinrichting de mogelijkheid ontstaan om de relatie tussen 
stad en landschap te versterken door een verdwenen fietsverbinding langs de nieuwe Vlis-
singse Watergang terug te brengen. 
 
De openbare ruimte in het projectgebied bestaat uit de centrale oprijlaan. Deze zal met de 
inrichting een eigen identiteit krijgen.   
 
Oprijlaan 
De oprijlaan naar de twee zuidelijke woningen moet de sfeer krijgen van een Zeeuwse boe-
renoprijlaan. Dus een smalle rijbaan, begeleid door bomen in een grasberm met aan weers-
zijden een middelhoge haag. Het profiel is uitgewerkt in figuur 4.1. 
 
Verharding 
Ten behoeve van een landelijke stijl wordt de rijbaan uitgevoerd in klinkerverharding of in 
asfalt. De rijbaan heeft een breedte van 3 meter met aan weerszijden een berm van 1,75 tot 
2 meter.  
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Profiel oprijlaan  
 
Beplanting 
Ter begeleiding van de oprijlaan staan er aan weerszijden bomen (de Es, Fraxinus Excelsior),  
ongeveer om de tien meter. Daarnaast staan er op de erfafscheidingen middelhoge Zeeuwse 
hagen.  
 

  
Referentiebeeld: van een Zeeuwse haag met bomen, ter begeleiding van de oprijlaan  
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Referentiebeeld: van een Zeeuwse haag  
 

  
Referentiebeelden van een oprijlaan 
 

 
Fraxinus excelsior 
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Poort 
Een kenmerk van oprijlanen naar boerenhoeves en landgoederen is een entreepoort of bij-
zonder hek.  
 
Twee gemetselde zuilen accentueren de entree aan begin van de laan ter hoogte van de inrit 
aan de Jacoba van Beierenweg. Een bescheiden uitstraling is hierbij passend. De entrees van 
de percelen aan de inrit worden voorzien van een hekwerk.  
 

  
     
Referentiebeeld gemetselde zuil      
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Bijlage 4  Verkeer en akoestisch onderzoek 
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Verkeer 
 
Verkeersstructuur 

Ontsluiting gemotoriseerd verkeer 

De locatie wordt ontsloten via de Jacoba van Beierenweg en Wijevlietweg naar de Nieuwe 
Zuidbeekseweg vanaf waar Vlissingen en het regionale en landelijke hoofdwegennet bereikbaar is. 
De Jacoba van Beierenweg is een smalle landbouwweg, waar verkeer elkaar lastig kan passeren. 
Gezien de beperkte verkeersomvang leidt dit echter niet tot problemen. Op deze weg geldt een 60 
km/h-regime (erftoegangsweg buiten de bebouwde kom). Ook de verkeersveiligheid is voldoende 
gewaarborgd. De realisatie van drie nieuwe woningen leidt niet tot een dusdanige toename van 
verkeer dat de verkeersafwikkeling of verkeersveiligheid onder druk komt te staan. 

Ontsluiting langzaam verkeer 

Langzaam verkeer wordt via de dezelfde wegen als het autoverkeer ontsloten. In westelijke 
richting kan daarnaast de N288 ongelijkvloers via een tunnel worden gekruisd. 

Ontsluiting openbaar vervoer 

De dichtsbijgelegen bushalte is Papegaaienburg en is gelegen langs de Nieuwe Zuidbeekseweg op 
een afstand van 550 meter van de locatie. De bushalte is bereikbaar via de naast het plangebied 
gelegen woonwijk. Buslijn 58 rijdt naar Middelburg en Vlissingen met een frequentie van 1 maal 
per uur.  

Parkeren 

Het parkeren wordt op eigen erf opgevangen. Hiervoor is meer dan voldoende ruimte aanwezig. 

Verkeersgeneratie 

De  komst van de drie nieuwe woningen aan de Jacoba van Beierenweg 25 zal niet leiden tot een 
wezenlijke andere verkeersbelasting. In onderstaande tabel is de verkeersintensiteit opgenomen 
van de Jacoba van Beierenweg. Deze intensiteiten zijn afkomstig van de gemeente Vlissingen.  
 
Voor het akoestisch onderzoek dienen de verkeersintensiteiten voor het jaar 2022 gehanteerd te 
worden. Voor de autonome groei is uitgegaan van een jaarlijkse groei van 5,0 % conform de 
opgave van de gemeente. 
 
Voor de voertuigverdeling van het verkeer op de wegvakken die het gebied ontsluiten is uitgegaan 
van een standaard voertuigverdeling1 . Voor de Jacoba van Beierenweg is uitgegaan van een 
standaard voertuigverdeling voor een plattelandsweg. Deze voertuigverdelingen sluiten aan bij de 
functie van de wegen zoals beschreven onder het kopje ‘ontsluiting gemotoriseerd verkeer’. 
 
Tabel 1  Verkeersgegevens 

Weg 2020 2022 Voertuigverdeling % 
(L/MZ/Z) 

dag/avond/nacht1 

Jacoba van Beierenweg 

Bergweg – Weijevlietweg 600 662 91,44/6,74/1,82 7,00/2,60/0,70 
 1). Percentage van etmaalintensiteit. 

                                                            
1 Grenzen aan de groei?!, kencijfers autonome verkeersgroei, voertuigverdelingen en avondspitsuurpercentages, RBOI 2009 



 
Conclusie 
De verkeersgeneratie van het plan is beperkt. De verkeerstoename leidt nergens tot een 
verslechtering van de verkeersafwikkeling of verkeersveiligheid. Het plangebied is in voldoende en 
voldoende veilige mate ontsloten voor autoverkeer, langzaam verkeer en openbaar vervoer. 

Het aspect verkeer staat de realisatie van het plan niet in de weg. 

  



Wegverkeerslawaai 

Beleid en normstelling 

Het vigerende beleid met betrekking tot geluidshinder is vastgelegd in de Wet geluidhinder, 
ministeriële besluiten en jurisprudentie en in artikel 3.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Een 
toelichting hierop komt in deze paragraaf aan de orde, toegespitst op de situatie in dit ruimtelijke 
plan. 

Geluidszones langs wegen 

Langs alle wegen bevinden zich ingevolge de Wet geluidhinder geluidszones, met uitzondering van 
woonerven en 30 km/h-gebieden. Binnen en rond het plangebied zijn geen 30 km/h-wegen 
aanwezig. De locatie ligt binnen de geluidszone van de gezoneerde Jacoba van Beierenweg. 

Binnen de geluidszone van een weg dient de geluidsbelasting aan de gevel van geluidsgevoelige 
bestemmingen aan bepaalde wettelijke normen te voldoen. De breedte van een geluidszone is 
afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg (binnen- of buitenstedelijk). De 
geluidszone ligt aan weerszijden van de weg, gemeten vanuit de kant van de weg. Onder stedelijk 
gebied wordt verstaan: "het gebied binnen de bebouwde kom, doch met uitzondering van het 
gebied binnen de bebouwde kom, voorzover liggend binnen zone van een autoweg of autosnelweg 
als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens" (art. 1 Wgh). De geluidszone van 
de Jacoba van Beierenweg bedraagt 250 m.  

Normstelling 

Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van woningen binnen de wettelijke geluidszone van 
een weg geldt een voorkeursgrenswaarde. Voor nieuwe situaties (nieuwe wegen of nieuwe 
woningen) bedraagt deze 48 dB. Voor bestaande woningen kan dit anders liggen. In onderstaande 
tabel is een overzicht hiervan opgenomen.  

De voorkeursgrenswaarde mag in principe niet worden overschreden. Indien uit het akoestisch 
onderzoek blijkt dat deze voorkeursgrenswaarde wel wordt overschreden, zijn maatregelen 
noodzakelijk, gericht op het verminderen van de geluidsbelasting aan de gevel. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt in maatregelen aan de bron (bijvoorbeeld geluidsreducerend asfalt), 
maatregelen in het overdrachtsgebied (bijvoorbeeld geluidsschermen, maatregelen aan de 
geluidsontvanger (bijvoorbeeld geluidsdove gevels) of het vergroten van de afstand tussen de 
geluidsbron en de ontvanger. Zijn deze maatregelen onvoldoende doeltreffend of ontmoeten deze 
maatregelen overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 
landschappelijke of financiële aard, dan kan het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Vlissingen een hogere waarde vaststellen. Deze hogere grenswaarde mag, afhankelijk 
van de situatie, een bepaalde waarde niet te boven gaan (uiterste grenswaarde). Deze waarde is 
eveneens in de tabel opgenomen. Indien de uiterste grenswaarde toch wordt overschreden kan de 
betreffende gevel als dove gevel worden uitgevoerd. Een dove gevel is een gevel met alleen 
incidenteel te openen delen zoals bijvoorbeeld nooddeuren. Een dove gevel wordt door de Wet 
geluidhinder niet als gevel aangemerkt, waardoor de normstelling uit de Wet niet van toepassing 
is. 

Daarnaast dient altijd de wettelijke binnenwaarde te worden gegarandeerd. Het kan daarvoor 
noodzakelijk zijn dat geluidsisolerende gevelmaatregelen worden genomen. In het kader van de 
ruimtelijke procedures komen echter alleen de maatregelen aan de bron of in het 
overdrachtsgebied aan de orde. De gevelmaatregelen komen pas aan de orde in het kader van de 
daadwerkelijke realisatie van de ontwikkeling. Hieraan wordt bijvoorbeeld getoetst bij een 
bouwaanvraag. 



De voor dit plan relevante waarden zijn in onderstaande tabel opgenomen.  

Tabel 2  Geluidsnormen voor woningen, buitenstedelijke situatie 

 voorkeursgrenswaarde uiterste grenswaarde 

 nieuwbouw 48 dB 53 dB 
 

De uiterste grenswaarde voor nieuwe woningen langs bestaande wegen in het buitenstedelijk 
gebied bedraagt 53 dB.  

Dosismaat 

De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (L day-evening-
night). Deze dosismaat wordt weergegeven in dB. Deze waarde vertegenwoordigt het gemiddelde 
geluidsniveau over een etmaal.  

Aftrek artikel 3.6 RMG 2006 

Op basis van artikel 3.6 uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2006 (RMG 2006) mag het 
berekende geluidsniveau van het wegverkeer worden gecorrigeerd in verband met de verwachting 
dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen worden. Voor wegen met een snelheid lager dan 
70 km/h geldt een aftrek van 5 dB. Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/h of meer 
geldt een aftrek van 2 dB. Op alle in deze rapportage genoemde geluidsbelastingen is deze aftrek 
toegepast, tenzij anders vermeld. 

Resultaten onderzoek nieuwe woningen versus bestaande gezoneerde wegen 

Het plan is voorzien in drie nieuwe woningen (A, B en C). Gezien de geringe intensiteit op de 
Jacoba van Beierenweg en het ontbreken van reflecterende of afschermende objecten, is het 
akoestisch onderzoek uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode I (SRM I) conform het Reken- 
en Meetvoorschrift Geluidhinder 2006. Hierbij is de geluidsbelasting op de dichtst bij de weg 
gelegen woning (woning A) bepaald. Daar de andere woningen verder van de weg af zijn gelegen is 
woning A bepalend.  

De berekeningen zijn opgenomen in de bijlagen. Voor de berekeningen is voor de betreffende weg 
uitgegaan van de verkeersgegevens zoals weergegeven in tabel in de paragraaf ‘Verkeer’. 

De afstand van de gevel van woning A tot de wegas van de Jacoba van Beierenweg bedraagt 
minimaal 18 meter. Ten gevolge van het verkeer op de Jacoba van Beierenweg bedraagt de 
maximale geluidsbelasting 45 dB. Derhalve wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet 
overschreden. Ingevolge de Wet geluidhinder zijn er derhalve geen vervolgprocedures vereist.  

Conclusie 
Op basis van het akoestisch onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 

- Ten gevolge van de Jacoba van Beierenweg bedraagt de maximale geluidsbelasting aan de 
gevel van de nieuwbouwwoningen 45 dB. De Wet geluidhinder staat de planvormingen 
derhalve niet in de weg. 
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Bijlage 5  Rekenbladen akoestisch onderzoek 
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Bijlage 1Vlissingen

Ontvanger : 1,5 m. Waarneemhoogte [m] :    1.5
Omschrijving : Ontvangershoogte 1,5 m.

Rijlijn : Jacoba van Beierenwe

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 18.00
Verhardingsbreedte [m] : 2.25 Afstand schuin [m] : 18.02
Bodemfactor [-] : 0.77 Afstand kruispunt [m] :  0.00
Objectfractie [-] : 0.00 Afstand obstakel [m] :  0.00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal :  662.00
% Daguur :    7.00
% Avonduur :    2.60
% Nachtuur :    0.70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00
2 Lichte Motorvoertuigen   91.44   91.44   91.44     60 0.00   64.44   60.14   54.44
3 Middelzware Motorvoert...    6.74    6.74    6.74     60 0.00   59.09   54.79   49.09
4 Zware Motorvoertuigen    1.82    1.82    1.82     60 0.00   56.28   51.98   46.28
5 Bromfietsen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00

Totaal  100.00  100.00  100.00   66.04   61.74   56.04
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0.00 LAeq, dag : 49.30
C_zichthoek : 0.00 LAeq, avond : 44.99
D_afstand : 12.56 LAeq, nacht : 39.30
D_lucht : 0.13 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 3.09 Lden, excl. Art.110g [dB] :   49
D_meteo : 0.96 Lden, incl. Art.110g [dB] :   44

6/27/2012 3:02:14 PM, blz.  1Standaard rekenmethode 1 V1.40



Bijlage 1Vlissingen

Ontvanger : 4,5 m. Waarneemhoogte [m] :    4.5
Omschrijving : Ontvangershoogte 4,5 m.

Rijlijn : Jacoba van Beierenwe

Wegdekhoogte [m] : 0.00 Afstand horizontaal [m] : 18.00
Verhardingsbreedte [m] : 2.25 Afstand schuin [m] : 18.39
Bodemfactor [-] : 0.77 Afstand kruispunt [m] :  0.00
Objectfractie [-] : 0.00 Afstand obstakel [m] :  0.00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal :  662.00
% Daguur :    7.00
% Avonduur :    2.60
% Nachtuur :    0.70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00
2 Lichte Motorvoertuigen   91.44   91.44   91.44     60 0.00   64.44   60.14   54.44
3 Middelzware Motorvoert...    6.74    6.74    6.74     60 0.00   59.09   54.79   49.09
4 Zware Motorvoertuigen    1.82    1.82    1.82     60 0.00   56.28   51.98   46.28
5 Bromfietsen    0.00    0.00    0.00     50 0.00    0.00    0.00    0.00

Totaal  100.00  100.00  100.00   66.04   61.74   56.04
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0.00 LAeq, dag : 50.20
C_zichthoek : 0.00 LAeq, avond : 45.90
D_afstand : 12.65 LAeq, nacht : 40.20
D_lucht : 0.14 Aftrek Art. 110g [dB] :    5
D_bodem : 2.60 Lden, excl. Art.110g [dB] :   50
D_meteo : 0.46 Lden, incl. Art.110g [dB] :   45

6/27/2012 3:02:14 PM, blz.  2Standaard rekenmethode 1 V1.40
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SAMENVATTING

Op de locatie gelegen aan Jacoba van Beierenweg 28 te Vlissingen is in januari 2012 door ABO
Milieuconsult B.V. een vooronderzoek en een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5725 en NEN
5740 uitgevoerd in opdracht van Van der Slikke Rentmeesters. De onderzoekslocatie is kadastraal bekend
als gemeente Vlissingen, sectie H nummer 1050. De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa
9.850 m2. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een grondtransactie. De locatie kan op basis van
het vooronderzoek als onverdacht worden beschouwd. Alleen deellocatie 1 van de opslagtank wordt als
verdacht beschouwd.

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn in totaal 22 boringen verricht. Boringen 104, 106 tlm 110, 113 tlm
117, 119, 121 en 122 zijn tot 0,5 m-m.v., boringen 101, 103, 112 en 120 zijn tot 2,0 m-m.v., boringen P102
en P105 zijn 2,5 m-m.v. en boringen P111 en 118 zijn tot 2,8 m-m.v. verricht. Van deze boringen zijn drie
boringen (boringen P102, P105 en P111) afgewerkt als peilbuis (P102; filterstelling 1,5-2,5 m-m.v., P105;
filterstelling 1,5-2,5 m-m.v., P111; filterstelling 1,8-2,8 m-m.v.).

Er zijn twee deellocaties aangehouden. Deellocatie 1 is de aanwezige opslagtank en deellocatie 2 is het
overige terrein.

Conclusies

Zintuiglijk worden in de boringen (boringen P102, 106 tlm 110, 113, 116, 118, 121 en 122) sporen puin in
de boven- en ondergrond (variërend van 0,0-1,5 m-m.v.) aangetroffen. In een aantal boringen (boringen
104, 118 en 120) zijn ook sporen kolengruis en houtskool in de boven- en ondergrond aangetroffen.

Uit de analyseresultaten van grondmengmonsters MM1 en MM2 kan met betrekking tot de boven- en
ondergrond van deellocatie 1 worden geconcludeerd dat geen van de geanalyseerde parameters de
achtergrondwaarden en/of detectielimiet overschrijd.

Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot de bovengrond van deellocatie 2 geconcludeerd worden
dat in grondmonster M9 (boring 108; traject 0,0-0,3 m-m.v.) een lichte verontreiniging (overschrijding van
de achtergrondwaarde) met lood is aangetoond.

In grondmengmonster MM3 (boringen 103,110, 116,121, 122 en P105; traject 0,0-0,5 m-m.v.) is een lichte
verontreiniging met lood, DDE(som) en drins aangetoond.

In grondmengmonster MM4 (boringen 106, 107, 109, 119, 120 en P111; traject 0,0-0,5 m-m.v.) is een lichte
verontreiniging met lood en zink aangetoond.

In grondmengmonster MM5 (boringen 112 tlm 115, 117 en 118; traject 0,0-0,5 m-m.v.) is een lichte
verontreiniging met lood en zink aangetoond.

In grondmengmonster MM8 (boringen 104 en 120; traject 0,0-0,5 m-m.v.) is een lichte verontreiniging met
lood en zink aangetoond. Voor de overige geanalyseerde parameters van het NEN 5740 grondpakket zijn
geen verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarden en/of detectielimiet aangetoond.

In grondmengmonster MM7 van de ondergrond (boringen 112 en P111; traject 0,5-1,0 m-m.v.) is een lichte
verontreiniging met lood aangetoond. In grondmengmonster MiO van de ondergrond (boring 118; traject
0,5-1,0 m-m.v.) is een lichte verontreiniging met kwik en lood aangetoond. Voor de overige geanalyseerde
parameters van het NEN 5740 grondpakket zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte van de
achtergrondwaarden en/of detectielimiet aangetoond.

In het grondwater van deellocatie 1 zijn geen van de geanalyseerde parameters verhoogd aangetoond ten
opzichte van de streefwaarde en/of detectiegrens.

In het grondwater van deellocatie 2 in peilbuis P105-1-1 (filterstelling 1,5-2,5 m-m.v.) zijn barium,
molybdeen en nikkel aangetoond in een concentratie boven de streefwaarde. In het grondwater van
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peilbuis P111 -1-1 (filterstelling 1,8-2,8 m-m.v.) is een matige verontreiniging (overschrijding van de
tussenwaarde) met barium aangetoond en zijn de parameters molybdeen, nikkel en zink aangetoond in
een concentratie boven de streefwaarde aangetoond. Voor de overige geanalyseerde parameters uit het
NEN 5740 grondwaterpakket zijn geen verhoogde concentraties ten opzichte van de streefwaarde
(achtergrondwaarde) en/of de detectiegrens van de desbetreffende parameter aangetoond.

De hypothese ‘De onderzoekslocatie is “onverdacht dient op basis van het licht verhoogde gehalte aan
zware metalen, DDE(som) en drins in de boven- en ondergrond en de licht verhoogde concentraties aan
zware metalen in het grondwater en matig verhoogde concentratie aan barium in het grondwater,
verworpen te worden.

Aanbevelingen

Het licht verhoogde gehalte aan zware metalen, DDE(som) en drins in de boven- en ondergrond zijn
dermate gering dat de resultaten hiervan geen aanleiding geven tot het uitvoeren van een nader
bodemonderzoek.

In het grondwater van P111 -1-1 is een matige verontreiniging met de parameter barium geconstateerd. Het
vermoeden bestaat echter dat deze parameter in de omgeving als natuurlijke stof in verhoogde
concentraties vaker voorkomt. Gezien het feit dat de parameter barium de interventiewaarde niet
overschrijd is er geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek.

De aanwezig zijnde bovengrondse opslagtank (deellocatie 1) heeft niet geleid tot een verontreiniging met
minerale olie componenten in de boven- en ondergrond en het grondwater.

Opgemerkt dient te worden dat aan de hand van de bevindingen van onderhavig onderzoek geen absolute
uitspraken kunnen worden gedaan over de hergebruiksmogelijkheden van eventueel af te voeren grond.
Om te bepalen of er sprake is van grond (bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde, wonen of industrie)
ofwel een bouwstof gelden er andere beoordelingscriteria en onderzoeksstrategieën. Voldaan moet worden
aan besluit bodemkwaliteit.

veidmedewerkers: Dhr. V. Chegiov (erkend BRL 2001. 2002)\
Dhr. M. Engels (erkend BAL 2001 2002)
Dhr. T. Hoogerheide (erkend BRL 2001, 2002)

Projectadvis’bur: Mevr. E.D. Hajee

Handtekeng:

Dhr. R.J. v der ei,
Team Man e

Zonder toestemming van de opdrachtgever of ABO-Miheuconsuit BV. mag deze uitgave niet anders dan in zijn geheel worden
vermenigvuidigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfiim of welke andere wijze dan ook. Alle opdrachten
worden uitgevoerd volgens onze Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de KvK Zuidwest-Nederland te Middelburg onder
nr. 22065838. Op verzoek kunnen de Algemene Voorwaarden naar u worden toegestuurd.
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1 INLEIDING

Door Van der Slikke Rentmeesters (contactpersoon dhr. P. Vermeulen) is aan ABO-Milieuconsult BV.
opdracht verleend een vooronderzoek en verkennend bodemonderzoek conform NEN 5725 en NEN 5740
uit te voeren op de locatie gelegen aan Jacoba van Beierenweg 28 te Vlissingen.

Straat, huisnummer Jacoba van Beierenweg 28

Plaats

Gemeente

Kadastrale gegevens

Sectie

Nummer

Vlissingen

Vlissingen

:H

1050

Gemeente

Oppervlakte

Omschrijving

Vlissingen

9.850m2

Op de locatie zijn een aantal schuren, woning en een kassencomplex
aanwezig.

Zie bijlage 1 voor de regionale ligging en bijlage 2 voor een overzicht van de onderzoekslocatie.

Doel van het onderzoek

Het onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de algemene kwaliteit van de bodem c.q. de aard en de
concentraties aan milieubelastende stoffen die in de grond en het grondwater voorkomen.

Aanleiding van het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van leen grondtransactie.

Rapportage

In het onderhavige rapport worden de uitgangspunten en de resultaten van dit verkennend
bodemonderzoek beschreven.

In hoofdstuk 2 van het rapport zijn de resultaten van het vooronderzoek en de gehanteerde hypotheses
weergegeven. De veldwerkzaamheden en het laboratoriumonderzoek zijn beschreven in de hoofdstukken 3
en 4. In hoofdstuk 5 zijn de conclusies en aanbevelingen vermeld.

ABO-Milieuconsult B.V. heeft als onafhankelijk adviseur geen enkele juridische binding met de eigenaar
van de onderzoekslocatie.
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2 RESULTATEN VOORONDERZOEK

Onderstaand wordt de informatie gepresenteerd die tijdens de uitvoering van het vooronderzoek per bron is
verzameld. Een vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725.

De gegevens met betrekking tot het vooronderzoek zijn verkregen middels:
- Informatie opdrachtgever;
- Onderzoek in het gemeentelijk archief;
- Huidige dossiers gemeente;
- Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken;

2.1 Onderzoek in het gemeentelijk archief

Door een medewerker van ABO-Milieuconsult B.V. is op 10 januari 2012 een archiefonderzoek uitgevoerd
bij de gemeente Vlissingen.
Hieruit blijkt dat de onderzoekslocatie bij de gemeente Vlissingen bekend staat als Jacoba van Beierenweg
25 te Vlissingen.
Op 11 oktober 1978 is een Hinderwetvergunning verleend voor het oprichting, in werking brengen en in
werking houden van een tuinbouwbedrijf.

Op 18 januari 1999 en 22 februari 2001 zijn integrale controles uitgevoerd op de locatie. Hierbij zijn geen
bijzonderheden met betrekking tot milieu en bodem geconstateerd.

Bij de integrale controle van 6 maart 2006 is geconstateerd dat het afvalwater van de wasplaats en de
vulpiaats voor het afleveren van brandstoffen niet was aangesloten aan een olie/vet afscheider. De
betonnen ondergrond van de bovengrondse dieseltank was te klein. Hierop is op 2 augustus 2006 een her
controle uitgevoerd waarbij de eerder geconstateerde tekortkomingen waren gecorrigeerd.

2.2 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek

Op de onderzoekslocatie is in het verleden de volgende bodemonderzoeken uitgevoerd.

Nulsituatie-bodemonderzoek Jacoba van Beierenweg 25 te Vlissingen, project.nr. 15910, Agro Milieu, d.d.
9 november 1999.

Tijdens dit onderzoek is rekening gehouden met een vijftal deellocaties.
1. Huidige standplaats dieseltank van 600ltr.
2. Voormalige standplaats dieseltank.
3. Voormalige ondergrondse dieseltank.
4. Meststoffenbakken.
5. Aanmaak en opslag gewasbeschermingsmiddelen.

Uit de analyseresultaten is op te maken dat deellocaties 1, 2 en 3 geen verhogingen van de onderzochte
parameters is aangetoond in de boven- en ondergrond en dat in het grondwater een lichte verontreiniging
(overschrijding van de streefwaarde) met de parameter minerale olie is aangetoond

In de boven- en de ondergrond van deellocatie 4 zijn geen verhogingen van de onderzochte parameters
aangetoond. In het grondwater is een lichte verontreiniging met de parameters chroom en nikkel
aangetoond.

In zowel de grond als het grondwater van deellocatie 5 zijn geen van de onderzochte parameters verhoogd
aangetoond.

Geconcludeerd wordt dat er geen nader bodemonderzoek noodzakelijk is.
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Verkennend bodemonderzoek, Jacoba van Beierenweg 27 te Vlissingen (betreft ook de huidig
onderzoekslocatie) project.nr. EZ 858.102, SGS EcoCare BV., d.d. 5 juli 2000.

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd ten behoeve van een voorgenomen
bouwvergunningaanvraag.

Uit de analyseresultaten is geconcludeerd dat in de boven- en ondergrond geen van de geanalyseerde
parameters is aangetroffen in een concentratie boven de streefwaarde of detectiegrens van de
desbetreffende parameter.

In het grondwater is een lichte verontreiniging met de parameters arseen, kwik en naftaleen aangetoond.

Geconcludeerd wordt dat er geen nader bodemonderzoek noodzakelijk is.

2.3 Calamiteiten

Op de onderzoeksiocatie hebben zich in het verleden, voor zover bekend, geen calamiteiten voorgedaan.
Er hebben, voor zover bekend, geen feiten, handelingen of gebeurtenissen plaatsgevonden die de
bodemkwaliteit negatief hebben kunnen beïnvloeden.

2.4 Ophogingen, verhardingeri, kabels en leidingen

De onderzoekslocatie is gedeeltelijk verhard met tegels en beton. Ter plaatse van de onderzoeksiocatie is
een huisaansluiting van een waterleiding, electriciteit, gas en telefoon aanwezig. Verder zijn geen
ondergrondse kabels en leidingen aanwezig. Het is niet bekend of er op de onderzoekslocatie ophogingen
hebben plaatsgevonden.

2.5 Bodemsamenstelling en geohydrologische situatie

De gemiddelde hoogteligging van de onderzoekslocatie bedraagt circa 0,3 m +NAP

Geohydrologische gegevens

Deze gegevens zijn ontleend aan de Grondwaterkaart van Nederland van de Dienst Grondwaterverkenning

TNO (juni 1985)

Geohydrologisch profiel:

Kaartbiad 48C- bijlage 16 D-D (boring 44). De boring is geplaatst in 1915.
De boring44 wordt aangetroffen in het centrum van Vlissingen. Voor de beschijving van het
geohydrologisch profiel is er vanuit gegaan dat voor de onderzoekslocatie ongeveer het juiste profiel
oplevert. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat de werkelijke situatie kan afwijken.

De onderzoekslocatie ligt in een gerioleerd gebied.

Profielbeschriivina olus 0.30 meter NAP

0.30 - -11.0 Deklaag Sterk slibhoudende grond Holland formatie

-1 1.0 - -16.0 le watervoerend pakket Middel fijn t/m uiterst fijnzand Eem formatie
- slibhoudend

-16.0 - -17.0 le watervoerend pakket Uiterst grof tlm middel grof Eem formatie
zand - slibhoudend

-17.0 - -21.0 Primaire scheidende laag Zand — sterk slibhoudend - Formatie van Tegelen
veenbrokjes

-21.0 - 23.0 2e watervoerend pakket Middel fijn t/m uiterst fijnzand Formatie van Oostvoorne
— slibhoudend -

schelphoudend
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-23.0 - -35.0 2e watervoerend pakket Middel tijn t/m uiterst fijnzand Formatie van Breda
— slibhoudend —

Glauconiethoudend

-35.0 - -43.0 2e watervoerend pakket Middel fijn t/m uiterst fijnzand Formaite van Rupel
— slibhoudend —

Glauconiethoudend

-43.0 - -51.0 Slecht doorlatende basis Klei — slibhoudend met Formatie van Rupel
veenbrokjes

-51.0 - -70.0 Matig grof tot middelgrof zand
- slibhoudend

-70.0 - -92.0 Onbekend

-92.0 - --108.0 Middel fijn tlm iterst fijn zand
— slibhoudend -

glauconiethoudend

Het eerste watervoerend pakket wordt aangetroffen van 11 tot ongeveer 17 meter minus NAP.
De primaire scheidende laag is ongeveer 5 meter dik en is slecht doorlatend.
De slecht doorlatende basis ligt op een diepte van circa 43 meter minus NAP.
De boring is door de slechts doorlatende basis heen gezet naar een diepte van circa 108 meter minus
NAP.
Fris in de boring geen peilfilterstelling aangebracht.

De kD-waarde van het eerste watervoerend pakket geschat uit boorbeschrijvingen bedraagt 150 m2 per
dag. De kD-waarde van het tweede watervoerend pakket is circa 400 m2 per dag.

2.6 Conclusies met betrekking tot het vooronderzoek

Op basis van het vooronderzoek zijn twee deellocaties te onderscheiden.
Deellocatie 1 is de aanwezige opslagtank en deellocatie 2 is het overige terrein.

De ortderzoekslocatie kan op basis van het vooronderzoek als onverdacht en verdacht worden beschouwd.
De hypothese luidt dan ook: Deellocatie 1 is verdacht en deellocatie 2 is onverdacht.

Ten behoeven van deellocatie 1 wordt de ‘Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie’ gehanteerd.

Ten behoeve van deellocatie 2 wordt de ‘Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie gehanteerd.

Indien één of meer geanalyseerde parameters in de grond of het grondwater worden aangetoond in een
gehalte/concentratie boven de achtergrondwaarde voor grond van de toetsingstabel uit de Regeling
bodemkwaliteit Bijlage B, tabel 1 (13 december 2007) of streefwaarde voor grondwater uit de Circulaire
bodemsanering 2009, wordt de hypothese voor deellocatie 1 aangenomen en deellocatie 2 verworpen.
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3 VELDWERKZAAMHEDEN

3.1 Opzet veidwerkzaamheclen

De veldwerkzaamheden, te weten het uitvoeren van de boringen, het plaatsen van de peilbuizen, het
bemonsteren van de grond, het bemonsteren van het grondwater en het zintuiglijk onderzoek van de
grond(water)monsters zijn uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000, protocollen 2001 en 2002
(Versie 3.2a, 13 maart 2007).

De grond is, afhankelijk van de zintuiglijke waarnemingen en bodemopbouw, per 0,5 m bemonsterd.

De situering van de boorpunten en de peilbuis is weergegeven in bijlage 2. De boorbeschrijvingen zijn
opgenomen in bijlage 3.

3.2 Resultaten veldonderzoek

De boorwerkzaamheden en het plaatsen van de peilbuizen zijn uitgevoerd op 12 januari 2012 door de
erkende veldwerkers van ABO-Milieuconsult B.V. dhr. V. Cheglov, dhr. M. Engels en dhr. T. Hoogerheide.
Het grondwater is bemonsterd op 19 januari 2012 door dhr. M. Engels. In de volgende tabellen zijn de
verrichte werkzaamheden schematisch weergegeven.

Tabel 3.1: verrichte veldwerkzaamheden

Deellocatie Aantal boringen Aantal peilbuizen

1 Opslagtank 1 boring (101) tot ± 2,0 m-m.v.
1 peilbuis (pl)filterstelling 1,5-2,5 m-m.v.1 boring (P102) tot ± 2,5 m-m.v.

l4boringen (104, 106t/m 110, 113t/m
117, 119, 121 en 122) tot±0,5 m-m.v.
4 boringen (101, 103, 112 en 120) tot ± 2 peilbuizen (P102 en P105)filterstelling
2.0 m—m.v. 1,5-2,5 m—m.v.2 Overig terrein
2 boringen (P102 en P105) tot ± 2,5 m- 1 peilbuis (P111) filterstelling 1,8-2,8 m
mv. mv.
2boringen(ll8en P111)tot±2,8m-
mv.

Tabel 3.2: peilbuisgegevens

Code Datum Datum Filterstelling Grondwater- Zuurgraad Geleidbaar- Tempera
plaatsing bemonstering (m-mv) stand pH heid EGV tuur

(m-mv) (iiS/cm) (°C)
P102 12-01-2012 19-01-2012 1.5-2,5 1,0 7,58 7.24 9
P105 12-01-2012 19-01-2012 1,5-2,5 1,41 7,66 1.134 10
P111 12-01-2012 19-01-2012 1,8-2,8 1,56 7,6 5.560 13

EGv: elektrisch geleidingsvermogen

Geen van de in het veld gemeten waarden in het grondwater wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien
de natuurlijke omstandigheden, verwacht kan worden.

De bovengrond (0,0 tot 0,5 m-m.v.) bestaat afwisselend uit zwak siltige en humeuze klei en matig fijn, zwak
humeus kleiig zand. De ondergrond (0,5 tot 2,8 m-m.v.: maximale boordiepte) bestaat afwisselend uit matig
fijn, zwak siltig zand en zwak siltige klei. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de bodemopbouw
wordt verwezen naar bijlage 3.
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Tijdens het zintuiglijk onderzoek van de grond zijn verschillende bodemvreemde en/of op verontreiniging
duidende kenmerken waargenomen. In tabel 3.3 zijn de zintuiglijke waarnemingen weergegeven.

Tabel 3.3: zintuioliike waarneminaen

Deellocatie Boring Traject (m-mv) Waarneming

P102 0,05-0,3 Sporen puin
2 104 0,0-0,5 Sporen houtskool

106 00-0,3 Sporen puin
107 0,0-0,5 Sporen puin

ios 0,0-0,3 Sporen puin, lichte sporen houtskool
0,3-0,5 Sporen puin

112 0,0-0.8 Sporen puin
113 0.0-0,5 Sporen puin
116 0,0-0,5 Sporen puin
117 0,0-0,5 Sporen puin

0,5-1,0 Sporen kolengruis
118 1,0-1,2 Zwak puinhoudend

1,2-1,5 Sporen puin
120 0,3-0.5 Sporen kolengruis
121 0.0-0.5 Sporen puin
122 0,0-0,5 Sporen puin
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4 LABORATORIUMONDERZOEK

4.1 Opzet laboratoriumonderzoek

Het samenstellen van de mengmonsters en de grond- en grondwateranalyses zijn uitgevoerd door het AS
3000 en RvA- geaccrediteerde laboratorium van Envirocontrol te Wingene.

De geanalyseerde (meng)monsters en hun samenstelling zijn als volgt.

Bestaat uit de parameters: 9 metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink,som
PCB’s (som van PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 en PCB 180), som-PAK’s (som van
nattaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen, benzo(a)antraceen, benzo(a)pyreen,
benzo(k)fluorantheen, indeno(1 .2,3 cd)pyreen en benzo(ghi)penjleen) en minerale olie (GC).
Bestaat uit de parameters: 9 metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink,
minerale olie (GO), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (de som van benzeen, tolueen, ethylbenzeen som
xylenen (som o, m, p,) styreen en nattaleen), vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen: de som vanl9 stoffen en
minerale olie (GO).
Voorbehandeling van monsters conform accreditatie schema 3000
Lutum
Organische stot
vluchtige aromatische koolwaterstoffen: benzeen, totueen, ethylbenzeen som-xylenen (som o, m, p,) styreen en
nattaleen
minerale olie.

In bijlage 4 zijn de analyserapporten van de grond(meng)monsters en de grondwatermonsters opgenomen.

4.2 Resultaten laboratoriumoriderzoek/toetsingskader

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de grond is gebruik gemaakt van de toetsingstabel zoals vermeld in
het Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering (april 2009). Deze toetsings
tabel bevat achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor de beoordeling van concentratieniveaus van
diverse milieubelastende stoffen in de bodem. Een nadere uitleg betreffende het toetsingskader is
opgenomen in bijlage 6.

Tabel 4. 1: overzicht samenstellino (meno)monsters en analvseoarameters
Deel- Monster Samenstelling . Trajectltilterstelling Analyse
local ie (m-mv)

MM1 Boringen 101 en P102 0,05-0.3 BTEXN + Mo
MM2 Boringen 101 en 103 0.6-1,1 BTEXN + Mo
P102-1-1 1,5-2,5 (filterstelling) BTEXN + Mo grondwater

2 MM3 Boringen 103, 110, 116, 121, 0,0-0,5 Standaard stoffenpakket grond + L +
122. P105 Os

MM4 Boringen 106, 107, 109, 119, 0,0-0,5 Standaard stoffenpakket grond + L +
120, P111 Os

MM5 Boringen 112, 1 13, 114, 115, 0,5-1,0 - Standaard stoffenpakket grond + L ÷
117, 118 Os

MM6 Boringen 120. P105 0,5-1,0 Standaard stoffenpakket grond + L +

Os
MM7 Boringen 112, Pil 1 0,5-1,0 Standaard stoffenpakket grond + L +

Os
MM8 Boringen 104, 120 0,0-0,5 Standaard stoffenpakket grond + L +

Os
M9 Boring 108 0,0-0,3 Standaard stoffenpakket grond + L +

Os
M10 Boring 118 0,5-1,0 Standaard stoffenpakket grond + L +

Os
Pl 05-1-1 1,5-2,5 (filterstelling) Standaard stoffenpakket grondwater
P111-1-i__- 1,8-2,8 (filterstelling) Standaard stoffenpakket grondwater

Standaard stoftenpakket grond:

Standaard stoffenpakket grondwater:

conform AS 3000:
L:
Os:
BTEXN

Mo:
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4.3 Toetsingstabellen grond en grondwater

De achtergrondwaarden en interventiewaarden van de grond hebben betrekking op een bodem met
bepaalde organische stof- en lutumpercentages zoals deze in de tabellen zijn gepresenteerd. De
toetsingstabellen voor grond en grondwater zijn bijgevoegd in bijlage 5.

4.4 Overschrijdingstabellen grond en grondwater

In onderstaande tabellen worden de overschrijdingen van de parameters in de grond en het grondwater
aangegeven.

Tabel 4.2: Overschrjdingstabel grond

Deel- Monster naïyse* > achtergrondwaarde > tussenwaarde > interventiewaarde
locatie tussenwaarde <iriterventiewaarde

(licht verontreinigd) (matig verontreinigd) (sterk verontreinigd)
1 MM1 BTEXN÷Mo - - -

MM2 BTEXN+Mo -

2 MM3 Standaard Lood, DDE(som), Drins - -

stoftenpakket grond + L
+ Os

MM4 Standaard Lood, zink - -

stoffenpakket grond + L
+ Os

MM5 Standaard Lood, zink - -

stoffenpakket grond + L
+ Os

MM6 Standaard - - -

stotfenpakket grond + L
+ Os

MM7 Standaard Lood - -

stoffenpakket grond + L
+ Os

MM8 Standaard Lood, zink - -

stoffenpakket grond + L
+ Os

M9 Standaard Lood - -

stoftenpakket grond + L
+ Os

MiO Standaard - - -

stoftanpakket grond + L
÷ Os

Standaard stoffenpakket grond: beslaat Uit de parameters: 9 metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink,som
PCB’s (som van PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 en PCB 180), som-PAK’s (som van
naftaleen, fenantreen, antraceen, fluorantheen, chryseen, benzo(a)antraceen, benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen,
indeno(1 2,3 cd)pyreen en benzo(ghi)peryleen) en minerale olie (GC).

BTEXN: benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen
* conform AS 3000: voorbehandeling van monsters conform accreditatie schema 3000

Tabel 4.3: Overschrijdings abel grondwater

Deel- Monster Analys& > streefwaarde > tussenwaarde > interventiewaarde
locatie <tussenwaarde <interventiewaarde

(licht verontreinigd) (matig verontreinigd) (sterk verontreinigd)
1 P102-1-1 BTEXN+Mo -

grondwater - —-

...._

2 P105-1-1 Standaard pakket Barium, molybdeen, -

grondwater nikkel
piii-i-i Standaard pakket Molybdeen, nikkel, zink Barium -

grondwater
Standaard stoftenpakket grondwater: Bestaat uit de parameters: 9 metalen. barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink,

minerale olie (GC), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (de som van benzeen, tolueen, ethylbenzeen som
xylenen (som o, m, p,) styreen en nattaleen), vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen: de som vanl9 sloffen en
minerale olie (GC).

* conform AS 3000: voorbehandeling van monsters contorm accreditalie schema 3000
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1 Conclusies

Zintuiglijk worden in de boringen (boringen P102, 106 t/m 110, 113, 116, 118, 121 en 122) sporen puin in
de boven- en ondergrond (variërend van 0,0-1,5 m-m.v.) aangetroffen. In een aantal boringen (boringen
104, 118 en 120) zijn ook sporen kolengruis en houtskool in de boven- en ondergrond aangetroffen.

Uit de analyseresultaten van grondmengmonsters MM1 en MM2 kan met betrekking tot de boven- en
ondergrond van deellocatie 1 worden geconcludeerd dat geen van de geanalyseerde parameters de
achtergrondwaarden en/of detectielimiet overschrijd.

Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot de bovengrond van deellocatie 2 geconcludeerd worden
dat in grondmonster M9 (boring 108; traject 0,0-0,3 m-m.v.) een lichte verontreiniging (overschrijding van
de achtergrondwaarde) met lood is aangetoond.

In grondmengmonster MM3 (boringen 103, 110, 116,121,122 en P105;trajecto,0-0,5 m-m.v.) is een lichte
verontreiniging met lood, DDE(som) en drins aangetoond.

In grondmengmonster MM4 (boringen 106, 107, 109, 119,120 en P111; traject 0,0-0,5 m-m.v.) is een lichte
verontreiniging met lood en zink aangetoond.

In grondmengmonster MM5 (boringen 112 tlm 115, 117 en 118; traject 0,0-0,5 m-m.v.) is een lichte
verontreiniging met lood en zink aangetoond.

In grondmengmonster MM8 (boringen 104 en 120; traject 0,0-0,5 m-m.v.) is een lichte verontreiniging met
lood en zink aangetoond. Voor de overige geanalyseerde parameters van het NEN 5740 grondpakket zijn
geen verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarden en/of detectielimiet aangetoond.

In grondmengmonster MM7 van de ondergrond (boringen 112 en P111; traject 0,5-1,0 m-m.v.) is een lichte
verontreiniging met lood aangetoond. In grondmengmonster M10 van de ondergrond (boring 118; traject
0,5-1 ,0 m-m.v.) is een lichte verontreiniging met kwik en lood aangetoond. Voor de overige geanalyseerde
parameters van het NEN 5740 grondpakket zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte van de
achtergrondwaarden en/of detectielimiet aangetoond.

In het grondwater van deellocatie 1 zijn geen van de geanalyseerde parameters verhoogd aangetoond ten
opzichte van de streefwaarde en/of detectiegrens.

In het grondwater van deellocatie 2 in peilbuis P105-1-1 (filterstelling 1,5-2,5 m-m.v.) zijn barium,
molybdeen en nikkel aangetoond in een concentratie boven de streefwaarde. In het grondwater van
peilbuis P111-1-1 (filterstelling 1,8-2,8 m-m.v.) is een matige verontreiniging (overschrijding van de
tussenwaarde) met barium aangetoond en zijn de parameters molybdeen, nikkel en zink aangetoond in
een concentratie boven de streefwaarde aangetoond. Voor de overige geanalyseerde parameters uit het
NEN 5740 grondwaterpakket zijn geen verhoogde concentraties ten opzichte van de streefwaarde
(achtergrondwaarde) en/of de detectiegrens van de desbetreffende parameter aangetoond.

De hypothese De onderzoekslocatie is “onverdacht’ dient op basis van het licht verhoogde gehalte aan
zware metalen, DDE(som) en drins in de boven- en ondergrond en de licht verhoogde concentraties aan
zware metalen in het grondwater en matig verhoogde concentratie aan barium in het grondwater,
verworpen te worden.
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5.2 Aanbevelingen

Het licht verhoogde gehalte aan zware metalen, DDE(som) en drins in de boven- en ondergrond zijn
dermate gering dat de resultaten hiervan geen aanleiding geven tot het uitvoeren van een nader
bodemonderzoek.

In het grondwater van P111-1-1 is een matige verontreiniging met de parameter barium geconstateerd. Het
vermoeden bestaat echter dat deze parameter in de omgeving als natuurlijke stof in verhoogde
concentraties vaker voorkomt. Gezien het feit dat de parameter barium de interventiewaarde niet
overschrijd is er geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek.

De aanwezig zijnde bovengrondse opslagtank (deellocatie 1) heeft niet geleid tot een verontreiniging met
minerale olie componenten in de boven- en ondergrond en het grondwater.

Opgemerkt dient te worden dat aan de hand van de bevindingen van onderhavig onderzoek geen absolute
uitspraken kunnen worden gedaan over de hergebruiksmogelijkheden van eventueel af te voeren grond.
Om te bepalen of er sprake is van grond (bodemkwaliteitsklasse achtergrondwaarde, wonen of industrie)
ofwel een bouwstof gelden er andere beoordelingscriteria en onderzoeksstrategieën. Voldaan moet worden
aan besluit bodemkwaliteit.
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BIJLAGE 1

Locatie aanduiding op topografische ondergrond + foto’s onderzoeksiocatie
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Bijlage 1: locatie aanduiding op topografische ondergrond

Schaal
Onderzoekslocatie
Projectnummer

Bron Topografische dienst Kadaster

N

1: 12.500
Jacoba van Belerenweg 28 te Vlissingen
ANL11-1599
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Legenda (conform NEN 5104)

ii hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand
L1 laagste grondwaterstand

:0>

grind klei geur
Grind, stlhg Klei, zwak stitig : ::::::ar

to°a°no°a°aj
Grind, zwak zandig Klei, matig siltig : :::g::

fr°o°o°a°o°ei
Grind, matig zandig Klei, sterk stitig

uiterste geur

olie
roo”a”n”o”ti

Grind, sterk zandig Klei, uiterst niltig
Ci geen olie-mater reactie

fl zwakke olie-water reactie

jnooancf..’.j Grind, uiterst zandig Klei, zmak zandlg S matige olie-water reactie
‘«‘-‘-« - . sterke olie-water reactie

Klei, matig zandig • uiterste olie-water reactie

zan Klei, sterk zandig p,i.d-waarde

-‘j Zand, kleirg
..........:f *51

>1e
[:-:-:-:-:-:-:-::::-:-:

Zand, zmak stitig
>100

bern •
[........... Zand, matig olitig Leem, zmakzandlg • >iooso

[:::.:: Zand, sterk stitig Leem, sterk zandig monsters

[::-:-:-:-:::: Zand, uiterst stitig geroerd monster

overige toevoegingen engeroerd monster

zmak homeas

veen

1 veen, mineraalarm matig humeas overtg
[ 1 £ bijzonder bestanddeei

i veen, zwak kleiig sterk hameus 4 Gemiddeld hoogste grondwaterstand

M grondwaterstand

. • Gemiddeld laagste grondwaterstand
veen, sterk blerig zmak grindig

veen,

zmak zaodig matig griodig

water

•-:j
veen, sterk zandig sterk grindig

poilbuis

blinde huis

oasieg

bentooiet atdiohtieg

slter
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Boorprofielen

Klei,
zwak siltig, zwak haweas,

aporen schelpen, geen
as olie-water reactie, donkergrijs,

Edelwanboor

Klei, zwak zandig, zwak
schetphoadend, zwak
roeathoudend, geen olie-water

\ reaclie, grijsbruin, Edetwanboor

Zand, watig tijn, zwak siltig,
zwek roeathoudend, zwak
schetphoadend, brokken klei,
geen olie-water reactie,

wo lichtbruin. Edelwanboor

Zand, watig tijn, zwak siltig,
zwak roesthoadend, sporen
schelpen, geen otie-water
reactie, braingrijs, Edelwanboor

Zand, zeer tijn, zwak sittig, geen
ohe-water reactie, donkergrijs,
Edetwanboor

-2w

o tegel

Edetwanboor, TEGEL

Klei, zwak zandig, zwak
schetphosdend, zwak
roesthoudend, grgsbrain,
Edelwanboor

Zand, watig tijn, zwak sittig,
zwak roesthoudend, zwak

os schelphoudend, brokken klei,

\ lichtbruin, Edelwanboor

Zand, watig tiin, zwak siltig,
zwak roestboadend, sporen
schelpen, bruinbeige,
Edelwanboor

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
donkergrijs, Edelwanboor

Edelnianboor, TEGEL

Klei, zwak siltig, zwak huweas,
sporen puin, geen olie-water
reactie, donkergrijs,
Edelwanboor

Klei, zwak zendig, zwak
schelphosdend, zwak

•,, roesthoudend, geen olie-water

‘\ reactie, grijsbruin, Edetwanboor

Zand, watig tijn, zwak siltig,
zwak roestboudend, zwak
schetphoudend, brokken klei,
geen otie-water reactie,

wo lichtbruin, Edetwanboor

Zand, watig fijn, zwak siltig,
sporen roest, sporen schelpen,
geen olie-water reactie,

4 fl bruingrijs, Edelnianboor

Zand, zeer tijn, zwak siltig, zwak
schetphoudend, geen olie-water
reactie, donkerbruin,

5 1]- Edelwanboor

Zand, zeer tgn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, grijsbtauw,
Edelwanboor

Projectcode: ANL1 1-1599 Projectnaam: Jacoba van Beierenweg 28 te VIssingen

ti’osrl

t:delauinboor, TEGEL

fik

5—

55—

t 00

i5e—

20s—

Boring: 101

2

3

4

fi

fik

13

13

fik

t’s

5—

50—

100—

150—

205—

250—

Boring: P102

rAt

r4

II
II

-Ii

613

s strooisel

Zond, watig tiln, kteug, zwak
haweas, sporen wortels,
beigebruin, Edelwanboor,

k SPGREN HOUTSKOQL

Ktei, zwak uittig, zwak huweus,
sporen schelpen, donkergria,
Edelwanboor

Boring: 104

5,

Boring: 103

50

2

3

tas

4

150

5

200

-loo

200



Boorprofielen

braak
Zand, wabg fijn, kleiïg, zwak
humeus, sporen puin, sporen
wortels, grijsbruin, Edetmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijsbeige, Edelnranboor

•‘a

o braak

u braak

braak

Zand, matig fijn, kteiig, zwak
humeus, sporen wortels, sporen
puin, beigebruin, Edelmanboor

o braak

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
humeus, sporen wortels,
beigebruin, Edelmanboor

A

o braak

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, sporen wortels,
sporen puin. donkerbruin,
Edelmanboor

Klei, zwak siltig, zwak
roesthoudend, griisbtauw,
Edetmanboor

Projectcode: ANL11-1599 Projectnaam: Jacoba van Beierenweg 28 te Vlissingen

Boring: 106

50

Boring: 108

0_1

Boring: 110

500

Klei, zwak siltig, zwak humeus,
sporen wortels, sporen puin,
grijobruin, Edelmanboor,
LtCHTE SPOREN HOUTSKOOL

Klei, zwak zandig, sporen puin,
bruinbeige, Edetmanboor

Klei, zwak sittig, bruinbeige,
Edelmanboor

Boririg: 107

Boring: 109

Boring: 112

50

2

3

100 •‘‘‘‘‘‘‘‘ *

4

150

5

200

Zand, matig fijn, zwak siltig,
grilsbelge, Edelmanboor

Klei, zwak siltig, grilsbelge,
Edelmanboor



Boorprofielen

Boring: 115

50

Boring: 117

51

Boring: 114

1•i

41%
t

Projectcode: ANL11-1599 Projectnaam: Jacoba van Beierenweg 28 te Vlissingen

briak
Boring: 113

S

Zand, matig lijn, kfeiig, zwak
humeus sporen wortels, sporen
puin, beigebruin, Edetmanboor

o briak

Zend, matig fitn, klelig, zwak
humeus, sporen wortels,
beigebruin, Edelmanboor

o braak
Zand, matig fijn, kleitg, zwak
humeus, sporen wortels,
beigebruin, Edel manboor

gras
Klei zwak siltig, zwak humeus,
sporen wortels, sporen puin,
grijsbruin, Edelmanboor

Â

-0

o braak

Zand, matig fijn, kleiïg, zwak
humeus sporen wortels, sporen
puin, beigebruin, Edelmanboor

braak

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen wortels,
donkerbruin, Edetmanboor

Boring: 116

500

Boring: 118

50

100

l50•

5

200

250

Klei, zwak zandig, sporen
kolengrurs, grijsbeige,
Edelmanboor

Klei, zwak siltig, sporen roest,
Â zwak puinhoudend, grijublauw,

..1L,,Edelmanboor

Klei zwak siltig, sporen puin,
grijsbeige, Edetrnanboor

Klei, zwak siltig, zwak
roesthoudend grisblauw,
Edelmanboor



Boorprofielen

“t
tegel

—‘

Edalwanboor, TEGEL

Zand, walig lijn, kleüg, sporen
schelpen, beigebruin,
Edelwanboor

Zand, malig fijn, zwak sillig,
nporan kolangruis, sporen
schelpen, gr’1sbrain,
Edelwanboor

Klei, zwak eillig, sporen
schelpen, beigebrain,
Edelwanboor

Zand, walig lijn, klesg, sporen
schelpen, grijsbeige,
Edelwanboor

Boring: 121: braak

Klei, zwak zandig, sporen
wortels, sporen puin, grijsbruin,
Edelwanboor

S

Boring: 122
0

nu,

braak

Klei, zwak sillig, sporen puin,
grijsbruin, Edelwanboor

S

Projectcode: ANL1 1-1599 Projeotnaam: Jacoba van Beierenweg 28 te Vlissingen

Boring: 119
br,i,ik

Zand, walig grof, zwak sillig,
grijshaige, Edelwanboor

Klei, zwak sillig, grijsblauw,
Edelwanboor

5—

50

100—

150—

200—

Boring: 120

45

Zand, walig lijn, zwak sillig,
grisbeige, Edelwanboor



,‘

Boorprofielen

Boring: P105 Boring: P111

_________________________

tegel
0 o brj.ik

E9Imanboor, TEGEL
‘‘‘‘‘‘‘ Zand, makg fijn, zwak siltig,

Kfei, zwak siltig, zwak humeus,
••‘ zwak humeus, sporen wortels,

sporen wortels, donkergrijs, .•......•.•.•.•.•.,.. donkerbruin, Edelmanboor

1 Â L delm mboor 1

50 50
• Klei, zwak zandig, zwak Zand, matig fijn, zwak siltig,

schetphoudend, zwak grijsbeige, Edetmanboor
roesthoudend, griisbruin,

2 Edelwanboor
•.•.•.•.•.•.•.‘.•.•.•.•.•.•.• 2

100 100
Zand, matig fijn, zwak siltig, •:;::.: Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak roesthoudend, sporen •,,....;; sporen roest, grijsbeige,
schetpen, bruinbeige, Edelmanboor

3 Edelmanboor

Ktei, zwak sittig, grijsbeige,

150
•::.:::.:.:;:.::.::::

______________________________

150

4
- Edetmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, Klei, zwak sittig, zwak
II •••••••• zwak roesthoudend, roesthoudend, grijsblauw,

donkerbruin, Edetmanboor EdelmanboorII 4 5

II 200

___________________________________

200
Zand, matig fijn, zwak siltig,II sporen schelpen, grijsbtauw, 1

II Edelmanboor
II5
II

6

II II
250

___________________________________

II 250

7

Projectcode: ANL11-1599 Projectnaam: Jacoba van Beierenweg 28 te Vlissingen
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Goes

4462 GL Nederland

RAPPORTAGE AS-3000

rapportnummer Al 07684
datum opdracht 13/01/2012

datum rapportage 19/01/2012

datum reprint

pagina 1 van 7

Project ANLII-1699 JACOBA VAN BEIERENWE

Geachte,

Hierbij zenden wij u de analyse resultaten van het door Envirocontrol uitgevoerde laboratoriumonderzoek.
De gerapporteerde analyseresultaten hebben enkel betrekking op de door u aangeleverde monsters en voorzien
van uw referenties

Het analyserapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd tenzij met uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van Envirocontrol.

De analyses zijn uitgevoerd conform de methode zoals omschreven op het analyserapport waarbij geldt.

Q behorende tot de IEC-ISO 17025 accreditatie
AS3xxx behorende tot de AS-3000 erkenning gevolgd door referentie methode

0p aanvraag zenden wij u een overzicht van de analysemethodieken met een beschrijving van de
meetonzekerheid. Er wordt standaard een blancocorrectie uitgevoerd voor de volgende bepalingen in het
AS3000-bodempakket: minerale olie, PAK, PCB, OCB en EOX.

Verificatieprocedure bevoegd gezag
Ter verficatie van de authenciteit van het door Envirocontrol afgeleverde analyserapport is er de mogelijkheid
voor het bevoegd gezag om via www.envirocontrol.be en envirocontrol©nalyse toegang te krijgen tot een
verificatiemodule. Hiertoe kunt u de algemene accountgegevens aanvragen via +32 51 656297.

De te gebruiken verificatiecode voor dit rapport is: 01A107684ANL1 1-159928

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent het uitgevoerde onderzoek, kunt u ons altijd contacteren.

In vertrouwen u hiermede te hebben geïnformeerd, verblijven wij

hoogachtend,

namens Envirocontrol BVBA

J.J.J.H. van Kammen P. Ghyssaert
directeur hoofd laboratorium

Envirocontrol BVBA Gravestraat 9G 8-8750 Wingene Belgie
telefoon +32 51 656297 telefax +32 51 656298 info@envirocontrol.be

geaccreddeerd conform EN-ISO 1 70252005 voor gebieden zoals nader beschreven in de scope 439-TEST

JtL



ABO-miheuconsult BV

Arvid Eijke

Rappoilnummer Al 07684

pagina

datum opdracht
datum rapportage

datum reprint

101 (5-30) P102 (5-30)

101 (60-110) 103 (70-100)

108 (0-30)

2 van 7

13/01/2012
19/01/2012

drogestof (veldnat) Q AS-3010 2 NEN-ISO 11465 NEN 6499

L12010794 L12010795 L12010796

81.5 81.9 81.6

Organische stof (humus)

Lutum

% op OS

% op DS

4.29

13.2

Barium [Bal

Cadmium [Cd]

Cobalt [Co]

Koper [Cuj

Kwik niet-vluchtig (Hg)

Lood [Pb]

Molybdeen [Mo]

Nikkel [Nl]

Zink [Zn]

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Fluorantheen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(g,h,i)peryleen

Indeno-(1 ,2,3.c,d)pyreen

PAK 10 VROM som 0,7

Q AS-3010

0 AS-3010

Q AS-3010

0 AS-3010

Q AS-3010

0 AS-3010

Q AS-3010

Q AS-3010

Q AS-3010

0 AS-3010

0 AS-3010

Q AS-3010

0 AS-3010

Q AS-3010

0 AS-3010

Q AS-3010

Q AS-3010

0 AS-3010

0 AS-3010

0 AS-3010

5 NEN 6961 / NEN 6966:C1

5 NEN 6961 / NEN 6966:C1

5 NEN 6961 / NEN 6966C1

5 NEN 6961 / NEN 6966:C1

5 NEN 6961 / NEN-ISO 16772

5 NEN 6961 / NEN 6966:C1

5 NEN 6961 / NEN 6966:C1

5 NEN 6961 / NEN 6966:C1

5 NEN 6961 / NEN 6966:C1

6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287

6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287

6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287

6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287

6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287

6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-lSO 18287

6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287

6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287

6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-lSO 18287

6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287

6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

m9/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

55.6

<0.36

4.6

<19.3

<0.1000

57.7

<1.5

<12.0

86.5

<0.010

0.02

<0.010

0.043

0.071

0.066

0.035

0.064

0.033

0.029

0.366

Minerale olie C10-C40 0 AS-3010 7 NEN 6978/ NEN 6972/ NEN 6975 mg/kgds <20.0 <20.0

Envirocontrol BVBA Gravestraat 9G 8-8750 Wingene Belgie
telefoon +32 51 656297 telefax +32 51 656298 info@envirocontrol.be

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de scope 439-TEST

Project ANL11-1599 JACOBA VAN BEIERENWE

L12010794 grond 12/01/2012 Deelt 1 tank MM1

L12010795 grond 12/01/2012 Deelt. 1 tank MM2

L12010796 grond 12/01/2012 Deelt. 2 Terrein M9

tiN VIROCONTROI.

0 AS-3010 4 NEN 5753/C1

0 AS-3010 4 NEN 5753/C1

Benzeen Q AS-3030 1 NEN 6973 / NEN 6981 mg/kgds <0.020 <0.020

Tolueen Q AS-3030 1 NEN 6973 / NEN 6981 mg/kgds <0.020 <0.020

Ethylbenzeen 0 AS-3030 1 NEN 6973 / NEN 6981 mg/kgds <0.040 <0.040

2-Xyteen (ortho-Xyleen) Q AS-3030 1 NEN 6973? NEN 6981 mg/kgds <0.030 <0.030

Xyleen (som meta + para) 0 AS-3030 1 NEN 6973? NEN 6981 mg/kgds <0.060 <0.060

Xyleen (som) Q AS-3030 1 NEN 6973? NEN 6981 mg/kgds 0.063 0.063

Styreen Q AS-3030 1 NEN 6973? NEN 6981 mg/kgds <0.060 <0.050

Naftaleen 0 AS-3030 1 NEN 6973 / NEN 6981 mg?kgds <0.150 <0.150



ABO-milieuconsult BV

Arvid Eijke

Rapporinummer A107684

118 (50-100)

103 (5-50) 110 (0-50) 116 (0-50) 121 (0-50) 122 (0-50) P105 (5-50)

106 (0-30) 107 (0-50) 109 (0-50) 119(0-30)120(5-30) Pl 11(0-50)

drogestof (veldnat) 0 AS-3010 2 NEN-ISO 11465 NEN 6499

L12010797 L12010798 L12010799

80.7 82.2 87.8

Organische stof (humus)

Lutum

0 AS-3010 4 NEN 5753/Ci

0 AS-3010 4 NEN 5753/Ci

Project ANL1 1-1599 JACOBA VAN BEIERENWE

L12010797 grond 12/01/2012 Deeli 2 Terrein M10

L12010798 grond 12/01/2012 DeelI. 2 Terrein MM3

L12010799 grond 12/01/2012 DeelI. 2 Terrein MM4

ENVIROCONIROl.

pagina 3 van 7

datum opdracht
datum rapportage

datum reprint

13/01/2012
19/01/2012

% op DS 3.16 3 2.89

%opDS 17 11.9 7.4

Barium [Bal Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966.C1 mglkgds 102 70.2 <49.0
Cadmium [Cd) 0 AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 0.41 <0.35 <0.36
Cobalt [Co] 0 AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 5.5 4.3 <4.3
Koper[Cu[ 0 AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds <19.3 <19.3 <19.3
Kwik niet-vluchtig (Hg) 0 AS-3010 5 NEN 6961 / NEN-ISO 16772 mg/kgds 0.144 <0.1000 <0.1000
Lood [Pbj Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 69.1 62.3 37.4

Molybdeen [Mo[ 0 AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds <1.5 <1.5 <1.5
Nikkel [Ni] 0 AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mglkgds 14.7 <12.0 <12.0
Zink [Zn] 0 AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966 Cl mglkgds 97.8 77.7 82.1

Naftaleen 0 AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.021 <0.010 <0.010
Fenanthreen Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.097 0.068 0.012
Anthraceen Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.034 0.019 <0.010
Benzo(a)anthraceen 0 AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.138 0.132 0.02
Chryseen 0 AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mglkgds 0.189 0.194 0.035
Fluorantheen 0 AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.262 0.208 0.026
Benzo(k)fluorantheen 0 AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.103 0.106 0.022
Benzo(a)pyreen 0 AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.16 0.156 0.029
Benzo(g,h,i)peryleen 0 AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.091 0.085 0.021
lndeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0 AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.091 0.088 0.021
PAK 10 VROM som 0,7 0 AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 1.19 1.06 0.2

Minerale olie C10-C40 Q AS-3010 7 NEN 6978/ NEN 6972 / NEN 6975 mg/kgds <20.0 <20.0

PCB28 Q AS-3010 8 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0008 <0.0008
PCB52 0 AS-3010 8 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0008 <0.0008
PCB1O1 0 AS-3010 8 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0008 <0.0008
PCB1 18 0 AS-3010 8 NEN 6980/ NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0008 <0.0008
PC6138 0 AS-3010 8 NEN 6980 / NEN 6972? NEN 6974 mg/kgds <0.0008 <0.0008

PCB153 0 AS-3010 8 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0008 <0,0008
PCB18O Q AS-3010 8 NEN 6980/ NEN 6972/ NEN 6974 mg/kgds <0.0008 <0.0008

PCB som 7 factor 0.7 0 AS-3010 8 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds 0.0039 0.0039

Aldrin 0 AS-3020 1 NEN 6980? NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0010 <0.0010
Dieldrin 0 AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds 0.0083 0.0018
Endrin 0 AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0010 <0.0010

Drins (Aldrin+Dieidrin+Endrin) 0 AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds 0.0097 0.0032
Isodrin 0 AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972? NEN 6974 mg/kgds <0.0010 <0.0010

Telodrin Q AS-3020 1 NEN 6980? NEN 6972? NEN 6974 mg/kgds <0.0010 <0.0010
alfa-HCH 0 AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0,0010 <0.0010
beta-HCH 0 AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0010 <0.0010
gamma-HCH 0 AS-3020 1 NEN 6980? NEN 6972/ NEN 6974 mg/kgds <0.0010 <0.0010
op-DDE Q AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds 0.0011 <0.0010
pp-DDE 0 AS-3020 1 NEN 6980/ NEN 6972? NEN 6974 mg/kgds 0.034 0.0051
op-DDD 0 AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0020 <0.0020

pp-DDD 0 AS-3020 1 NEN 6980? NEN 6972 / NEN 6974 mg?kgds 0.0043 <0.0020

Envirocontrol BVBA Gravestraat 9G 6-8750 Vngene Belgie
telefoon +32 51 656297 telefax +32 51 656298 info@envirocontrol.be

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in cle scope 439-TEST



ABO-milieuconsult BV

Arvid Eijke

Rappoilnummer

Project

op-DDT

pp-DDT

cis-Heptachloorepoxide

trans-Heptachloorepoxide

Heptachloorepoxide

Heptachloor

cis-Chloordaan

trans-Chloordaan

HCB

Hexachtoorbutadieen

alfa-Ondosulfan

Chloordaan (ds + trans)

DDD (som)

DDE (som)

DDT (som)

som OCB

Q AS-3020

Q AS-3020

Q AS-3020

Q AS-3020

Q AS-3020

Q AS-3020

Q AS-3020

Q AS-3020

Q AS-3020

Q AS-3020

Q AS-3020

Q AS-3020

Q AS-3020

Q AS-3020

Q AS-3020

Q AS-3020

pagina

datum opdracht
datum rapportage

datum reprint

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg)kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

4 van 7

13/01/2012
19/01/2012

L12010797 L12010798

<0.0200

0.0442

<0.0010

<0.0010

0.0014

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0019

<0.0010

<0.0010

0.0014

0.0067

0.0351

0.0582

0.104

L12010799

<0.0200

<0.0200

<0.0010

<0.0010

0.0014

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0022

<0.0010

<0.0010

0.0014

0.0028

0.0058

0.028

0.0358

Envirocontrol BVBA Gravestraat 9G B-8750 VVingene Belgie
telefoon +32 51 656297 telefax +32 51 656298 info@envirocontrol.be

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de scope 439-TEST

A107684

ANL1 -1599 JACOBA VAN BEIERENWE

I!NVIROCON’rROL
nsLela1xcsonurn

1 NEN 6980/ NEN 6072 / NEN 6974

1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974

1 NEN 6980 / NON 6972 / NEN 6974

1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974

1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974

1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974

1 NON 6980 / NEN 6972 / NEN 6974

1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974

1 NON 6980 / NON 6972 / NEN 6974

1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974

1 NEN 6980 / NEN 6972 / NON 6974

1 NEN 6960 / NON 6972/ NON 6974

1 NON 6980 / NEN 6972 / NEN 6974

1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974

1 NEN 6980 / NON 6972 / NEN 6974

1 NON 6980! NEN 6972! NEN 6974



112(0-50)113(0-50)114(0-50)115(0-50)117(0-50)118(0-50)

120 (50-100) P105 (50-100)

112 (50-80) P111 (50-100)

drogestof (veldnat) 0 AS-3010 2 NEN-ISO 11465 NEN 6499

L12010800 L12010801 L12010802

90.1 83.1 86.5

Organiscl,e stof (hurnus)

Luturn

Minerale olie 010-040

0 AS-3010 4 NEN 5753/Ci

0 AS-3010 4 NEN 5753/01

Q AS-301 0 7 NEN 6978 / NEN 6972/ NEN 6975 mg/kgds <20.0 <20.0
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L12010800 grond 12/01/2012 Deeli. 2 Terrein MM5

L12010801 grond

L12010802 grond
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12/01/2012 Deell. 2 Terrein MM6

12/01/2012 Deeli. 2 Terrein MM7

datum opdracht
datum rapportage

datum reprint

13/01/2012
19/01/2012

% op DS 5.34 <2.00 2.53

% op DS 11.6 8.4 9.8

Barium [Bal 0 AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6g66:C1 mg/kgds 57.7 51.2

Cadmium [Cd[ 0 AS-3010 5 NON 6961 / NEN 6966.C1 mg/kgds 0.44 <0.36

Cobalt [Go] Q AS-3010 5 NON 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds <4.3 <4.3

Koper [Cu] 0 AS-3010 5 NON 6961 / NEN 6966C1 mg/kgds 20.2 <19.3

Kwik niet-vluchtig (Hg) Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN-ISO 16772 mg/kgds <0.1000 <0.1 000

Lood [Pbj 0 AS-3010 5 NON 6961 / NON 6966:01 mg/kgds 64.2 33

Molybdeen [Mol 0 AS-3010 5 NON 6961 / NEN 6966.C1 mg/kgds <1.5 <1.5

Nikkel [Ni] 0 AS-3010 5 NEN 6961 / NON 6966:01 mg/kgds <12.0 <12.0

Zink jZnj Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966.01 mg/kgds 133 64.7

Naftaleen 0 AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds <0.010 0.011

Fenanthreen 0 AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds <0.010 0.111

Anthraceen Q AS-3010 6 NON 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds <0.010 0.164

Benzo(a)anthraceen 0 AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.029 0.118

Chryseen Q AS-3010 6 NON 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.051 0.186

Fluarantheen 0 AS-3010 6 NEN 6972 NON 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.019 0.258

Benzo(k)fluorantheen Q AS-3010 6 NON 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.045 0.064

Benzo(a)pyreen 0 AS-3010 6 NON 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0,07 0.09

Benzo(g,h,i)peryleen 0 AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.05 0.042

lndeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0 AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.051 0.047

PAK 10 VROM som 0,7 Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.337 1.08

56.7

<0.35

<4.3

<19.3

<0.1000

37,5

<1.5

<12.0

71.1

<0.010

<0.010

<0.010

0.018

0.036

0.018

0.024

0.032

0.025

0.024

0.198

<20.0

<0.0008

<0,0008

<0.0008

<0.0008

<0.0008

<0,0008

<0.0008

0.0039

<0.0008

<0.0008

<0.0008

<0.0008

<0.0008

<0.0008

<0.0008

0.0039

PCB28 0 AS-3010 8 NON 6980 / NEN 6972 / NON 6974 mg/kgds <0.0008

PCB52 0 AS-3010 8 NEN 6980 / NON 6972 / NEN 6974 mg/lçgds <0.0008

P08101 Q AS-3010 8 NEN 6980 / NEN 6972/ NEN 6974 mg/kgds <0.0008

P08118 0 AS-3010 8 NON 6980 / NON 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0008

P08138 Q AS-3010 8 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0008

PCB153 0 AS-3010 8 NEN 6980 / NON 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0008

PCB18O Q AS-3010 8 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0008

P08 som 7 factor 0.7 0 AS-301 0 8 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds 0.0039

Aldrin 0 AS-3020 1 NON 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0010

Dieldrin 0 AS-3020 1 NEN 6980 / NON 6972 / NEN 6974 mg/kgds 0.0056

Ondrin 0 AS-3020 1 NON 6980 / NON 6972 / NON 6974 mg/kgds <0.0010

Drins (Aldrin+Dieldrin+Ondrin) 0 AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972 / NON 6974 mg/kgds 0.007

Isodrin 0 AS-3020 1 NON 6980 / NON 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0010

Telodrin 0 AS-3020 1 NON 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0010

alfa-HCH 0 AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0010

beta-HCH 0 AS-3020 1 NON 6980 / NON 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0010

gamma-HCH 0 AS-3020 1 NON 6980 / NEN 6972/ NON 6974 mg/kgds <0.0010

op-DOE 0 AS-3020 1 NON 6980 / NON 6972 / NON 6974 mg/kgds 0.0016

pp-DDE 0 AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972/ NON 6974 mg/kgds 0.0101

op-DDD 0 AS-3020 1 NEN 6980 / NON 6972 / NON 6974 mg/kgds <0.0020

pp-DDD 0 AS-3020 1 NON 6980 / NON 6972 / NEN 6974 mg/kgds 0.0023

Envirocontrol BVBA Gravestraat 9G B-8750 Wingene Belgie
telefoon +32 51 656297 telefax +32 51 656298 info@envirocontrol.be

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de scope 439-TEST



Rapportnummer A107684

Project ANL1 1-1599

op-DDT

pp-DDT

cis-Heptachloorepoxide

trans-Heptachloorepoxide

Heptachloorepoxide

Heptachloor

cis-Chloordaan

trans-Chloordaan

HCB

Hexachloorbutadieen

alfa-Endosulfan

Chloordaan (ds + trans)

DDD (som)

DDE (som>

DDT (som)

som DCE

Q AS-3020

Q AS-3020

Q AS-3020

Q AS-3020

Q AS-3020

Q AS-3020

Q AS-3020

Q AS-3020

Q AS-3020

Q AS-3020

Q AS-3020

Q AS-3020

Q AS-3020

Q AS-3020

Q AS-3020

Q AS-3020

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgcts

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mglkgds

mg/kgds

mg/kgds

L1 2010500

<0.0200

<0.0200

<0.0010

<0.0010

0.0014

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0029

<0.0010

<0.0010

0.0014

0.0037

0.0117

0.028

0.047

Envirocontrol BVBA Gravestraat 9G B-8750 Wingene Belgie
telefoon ÷32 51 656297 telefax +32 51 656298 info@envirocontrol.be

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de scope 439-TEST
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13/01/2012
19/01/2012

L12010801 L12010802

1 NEN 6980/ NEN 6972? NEN 6974

1 NEN 6980? NEN 6972 / NEN 6974

1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974

1 NEN 6980? NEN 6972? NEN 6974

1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974

1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974

1 NEN 6980? NEN 6972? NEN 6974

1 NEN 6980 / NEN 6972? NEN 6974

1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974

1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974

1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974

1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974

1 NEN 6980? NEN 6972? NEN 6974

1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974

1 NEN 6960? NEN 6972? NEN 6974

1 NEN 6980? NEN 6972? NEN 6974
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drogestof (veldflat)

Orgamsche stof (humus)

Lutum

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Fluorantheen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(g,h,i)peryleen

Indeno-(1 23-c.d)pyreen

PAK 10 VROM som 0,7

Q AS-3010 2 NEN-lSO 11465 NEN 6499

Q AS-3010 4 NEN 5753/01

Q AS-3010 4 NEN 5753/C1

Q AS-3010

Q AS-3010

Q AS-3010

Q AS-3010

Q AS-3010

Q AS-301 0

Q AS-3010

Q AS-3010

Q AS-3010

Q AS-3010

Q AS-3010

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

83.1

<0.010

0.035

0.013

0.056

0.088

0.096

0.046

0.082

0.05

0.052

0.525

Envirocontrol BVBA Gravestraat 9G 6-8750 Wingene Belgie
telefoon +32 51 656297 telefax +32 51 656298 nfo@envirocontrol.be

geaccrediteerd conform EN-lSO 170252005 voor gebieden zoals nader beschreven in de scope 439-TEST
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L12010803 grond
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ANL1 1-1599 JACOBA VAN BEIERENWE

12/0112012 DeelI. 2 Terrein MM8

RNVIROcONTROL

104 (0-50) 120 (30-50)

L12010803

Barium [Ba]

Cadmium [Cd]

Cobalt [Cc]

Koper [Cu]

Kwik niet-vluchtig (Hg)

Lood [Pb]

Molybdeen [Ma]

Nikkel [Ni]

Zink ]Zn]

% op DS 2.86

%opDS 11.5

Q AS-3010

Q AS-3010

Q AS-3010

Q AS-3010

Q AS-3010

Q AS-3010

Q AS-3010

Q AS-3010

Q AS-3010

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgds

mg/kgcts

mg/kgds

mg/kgcts

60.2

<0.35

<4.3

<19.3

<0.1000

68.6

<1.5

<12.0

98.2

5 NEN 6961 / NEN 6966.01

5 NEN 6961 / NEN 696601

5 NEN 6961 / NEN 6966.01

5 NEN 6961 / NEN 6966:01

5 NEN 6961 / NEN-ISO 16772

5 NEN 6961 / NEN 6966:01

5 NEN 6961 / NEN 6966:01

5 NEN 6961 / NEN 6966:01

5 NEN 6961 / NEN 6966:01

6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287

6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287

6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287

6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287

6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-lSO 18287

6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287

6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287

6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287

6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287

6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287

6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287



Analyserapport minerale olie m.b.v, gaschromatografie
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Analyserapport minerale olie m.b.v. gaschromatografie
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RAPPORTAGE AS3000
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datum opdracht 20/01/2012

datum rapportage 25/01/2012
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Project ANLII-1599 JACOBA VAN BEIERENWE

Geachte,

Hierbij zenden wij u de analyse resultaten van het door Envirocontrol uitgevoerde laboratoriumonderzoek.
De gerapporteerde analyseresultaten hebben enkel betrekking op de door u aangeleverde monsters en voorzien
van uw referenties.

Het analyserapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd tenzij met uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van Envirocontrol.

De analyses zijn uitgevoerd conform de methode zoals omschreven op het analyserapport waarbij geldt:

O behorende tot de IEC-ISO 17025 accreditatie
AS3xxx behorende tot de AS-3000 erkenning gevolgd door referentie methode

Op aanvraag zenden wij u een overzicht van de analysemethodieken met een beschrijving van de
meetonzekerheid. Er wordt standaard een blancocorrectie uitgevoerd voor de volgende bepalingen in het
AS3000-bodempakket minerale olie, PAK, PCB, OCB en EOX.

Verificatieprocedure bevoegd gezag
Ter verficatie van de authenciteit van het door Envirocontrol afgeleverde analyserapport is er de mogelijkheid
voor het bevoegd gezag om via www.envirocontrol.be en envirocontroknalyse toegang te krijgen tot een
verificatiemodule. Hiertoe kunt u de algemene accountgegevens aanvragen via +32 51 656297.

De te gebruiken verificatiecode voor dit rapport is. 01B107928ANL1 1-1 59928

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen omtrent het uitgevoerde onderzoek, kunt u ons altijd contacteren.

In vertrouwen u hiermede te hebben geïnformeerd, verblijven wij

hoogachtend,

namens Envirocontrol BVBA

J.J.J.H. van Kammen P. Ghyssaert
directeur hoofd laboratorium

S....—

/

“t,’.’

/ Envirocontrol BVBA Gravestraat 9G 8-8750 Wngene Selgie
telefoon +32 51 656297 telefax +32 51 656298 info@envirocontroi.be

geaccrediteerd conform EN-ISO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de scope 439-TEST
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L1201 1635 grondwater 19/01/2012

L12011636 grondwater 19/01/2012

L12011637 grondwater 19/01/2012

JACOBA VAN BEIERENWE

P102-1-1

Pil 1-1-1

P105-1-1

pagina

datum opdracht
datum rapportage

datum reprint

P102 (150-250)

P111 (180-280)

P105 (150-250)

ENVIROCONt[OL

2 van 2

20/01/2012
25/01/2012

pg/l

pg/l

lig/t

ig/I

ig/l

iig/l

1.19/1

L1201i635 L12011636 L12011637

484 89.9

<0.4 <0.4

<20.0 <20.0

<16.0 <15.0

<0.050 <0.050

<16.0 <15.0

19.9 8.3

35.4 26.2

78.1 <65.0

Minerale olie C10-C40 Q AS-31 10 5 NEN-EN-ISO 9377-2 ig/I <60.0 <50.0 <50.0

Envirocontrol BVBA Gravestraat 9G B-8750 Wingene België
telefoon +32 51 656297 tetefax +32 51 656298 info@eflvirocontrot.be

geaccrediteerd conform EN-lSO 17025:2005 voor gebieden zoals nader beschreven in de scope 439-TEST

Barium[Ba] Q AS-3110 3 NEN 6966/Ci
Cadmium [Cdi Q AS-31 10 3 NEN 6966/C1

Cobalt [Co] Q AS-3110 3 NEN 6966/Ci
Koper [Cu] Q AS-31 10 3 NEN 6966/Ci
Kwik niet-vluchtig (Hg) 0 AS-3110 3 NEN-EN-ISO 17852
Lood [PbJ Q AS-31 10 3 NEN 6966/Ci
Molybdeen [Mol 0 AS-3110 3 NEN 6966/Ci
Nikkel [Nl] 0 AS-3iiO 3 NEN 6966/Ci
Zink ]Zn] 0 AS-31 10 3 NEN 6966/Ci

Benzeen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 pg/l <0.20 <0.20 <0.20
Tolueen 0 AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 <0.30 <0.30 <0.30
Ethylbenzeen 0 AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 pg/l <0.30 <0.30 <0.30
2-Xyleen (ortho-Xyleen) 0 AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 pg/I <0.08 <0.08 <0.08
Xyleen (som meta + para) 0 AS-3130 1 NEN-EN-lSO 15680 pg/l <0.17 <0.17 <0.17
Xyleen (som) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 li9/l 0.18 0.18 0.18
Styreen 0 AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 ig/l <0.30 <0.30 <0.30
Naftaleen 0 AS-3130 1 NEN-EN-lSO 15680 ligll <0.06 <0.05 <0.05
Dichloormethaan Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 pg/I <0.20 <0.20
Trichloormethaan (Chloroform) 0 AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 pg/l <0.60 <0.60
Tetrachloormethaan (Tetra) 0 AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 pg/l <0.10 <0.10
11-Dichloorethaan 0 AS-3i30 1 NEN-EN-ISO 15680 g/l <0.60 <0.60
i,2-Dichloorethaan 0 AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 ig/l <0.60 <0.60
1l,1-Trichloorethaan 0 AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 pgIl <0.10 <0.10
i,1,2-Trichloorethaan 0 AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 pg/l <0.10 <0.10
1,1-Dichlooretheen 0 AS-3130 1 NEN-EN-lSO 15680 li9/l <0.10 <0.10
cis-i,2-Dichlooretheen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 pgIl <0.10 <0.10
trans-1,2-Dichlooretheen 0 AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 pg/l <0.10 <0.10
Dichloorethenen (som) 0 AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 lig/1 0.21 0.21
Trichlooretheen (Tri) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 pg/l <0.60 <0.60
Tetrachlooretheen (Per) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 pgIl <0.10 <0.10
1,1-Dichloorpropaan 0 AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 pg/l <0.25 <0.26
1,2-Dichloorpropaan 0 AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 POll <0.26 <0.25
1,3-Dichloorpropaan 0 AS-3130 1 NEN-EN-lSO 15680 pg/l <0.26 <0.25
Dichloorpropaan (som) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 pg/I 0.53 0.53
Monochloorbenzeen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 ig/l <0.60 <0.60
i2-Dichloorbenzeen QAS-3i30 1 NEN-EN-ISO 15680 ig/l <0.60 <0.60
i3-Dichloorbenzeen 0 AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 pgll <0.60 <0.60
14-Dichloorbenzeen 0 AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 pg/l <0.60 <0.60
Dichloorbenzenen (som) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 pg/l 1.26 1.26
Vinylchloride 0 AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 pg/l <0.10 <0.10
Tribroommethaan (bromoform) 0 AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 pg/I <0.60 <0.60
l2-Dichlooretheen (som cis +trans) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 ig/I 0.14 0.14
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Analyserapport minerale olie m.b.v gaschromatografle
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Concentratie C10-C40 in extract bedraagt -0.14 mgII
Totale oppervlakte C10-C40 bedraagt 9577470

Fractieverdeling

fractieClo-C12 17.9 %
fractie C12-C15 17.48 %
fractie C15-C20 23.81 %
fractie C20-C25 8.67 %
fractie C25-C30 12.34 %
fractie C30-C35 11.85 %
fractie C35-C40 7.95 %



Analyserapport minerale Olie m.b.v. gaschromatografle
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Concentratie C10-C40 in extract bedraagt -0.59 mgIl
Totale oppervlakte C1O-C40 bedraagt 554498.6

Fractieverdeling

fractieClo-C12 11.58 %
fractie C12-C15 17.82 %
fractie C15-C20 25.65 %
fractie C20-C25 14.21 %
fractie C25-C30 11.67 %
fractie C30-C35 10.94 %
fractie C35-C40 8.12 %
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BIJLAGE 5

Toetsingstabellen grond en grondwater

bijlagen



101,103 118 108
ZS1 KZ1 KS1H1
RO1SC1KL8 KG6 WO6PU6
60 50 0
110 100 30
0 3.15 4.29
3 17 13.2

‘Fabel 1: Aangetroffen gehaltes (niglkg (I.s.) in grond niet beoor(IeIing conform (le Wet Bodembescherming
Monsternummer Deeli. 1 tank MM1 Deeli. 1 tank MM2 Deeli. 2 Terrein Deeli. 2 Terrein M9

MiO
Boring 101,P102
Bodemtype KS1H1
Zintuiglijk SC6
Van (cm-mv) 5
Tot (cm-mv) 30
Humus (% Op ds) 3.6
Luturn (% op ds) 1?.6

Barium [Bal
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mol
Nikkel [Ni]
Zink [Zn]

>AW
>AW >AW

Benzeen
Ethylbenzeen
Styreen (Vinylbenzeen)
Tolueen
Xylenen (som)
meta-/para-Xyleen
(som)
ortho-Xyleen

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(g,h,i)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1 2,3-
c,d)pyreen
Nattaleen
PAK 10 VROM

Minerale olie ClO - C40

Droge stof

<0,020
<0,040
<0,050
<0,020
0,063
<0,060

<0,030

<0,150

<20,0

81,5

102
0,41
5,5
<19,3
0,144
69,1
<1,5
14,7
97,8

0,034
0,138
0,16
0,091
0,103
0,189
0,097
0,262
0.091

0,021
1,19

80,7

<0,020
<0,040
<0,050
<0,020
0,063
<0,060

<0,030

<0,150

<20,0

81,9

55,6
<0,35
4,6
<19,3
<0,1000
57,7

1,5
< 12,0
86,5

<0,010
0,043
0,054
0,033
0,035
0,071
0,02
0,066
0,029

<0,010
0,366

81,6
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Tabel 2: Aantetroffeii telialtes (ni/ktt (l.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Monsternummer DeelL 2 Terrein Deeli. 2 Terrein Deell. 2 Terrein Deeli. 2 Terrein

MM3 MM4 MM5 MM6
Boring 103,110,116121,12 106,107,109,119,12 112,113,114,115,11 120,P105

2,P105 0,P111 7,118
Bodemtype KS1H1 ZKH1 ZS1H1 KS1
Zintuiglijk SC6 PU6WO6 WO6PU6 SC6
Van (cm-mv) 0 0 0 50
Tot (cm-mv) 50 50 50 100
Humus (% op ds) 3 2.89 5.34 2
Lutum (% op ds) 11.9 7.4 11.6 8.4
Barium [Bal 70,2 - < 49,0 57,7 - 51,2 -

Cadmium [Ccij < 0,35 < 0,35 0,44 < 0,35
Kobalt [Co] 4,3 < 4,3 < 4,3 < 4,3
Koper [Cu] < 19,3 < 19,3 20,2 < 19,3
Kwik [Hg] < 0,1000 < 0,1000 < 0,1000 < 0,1000
Lood [Pb] 62,3 >AW 37,4 >AW 54,2 >AW 33
Molybdeen [Mol < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5
Nikkel [Ni] < 12,0 < 12,0 < 12,0 < 12,0
Zink [Znl 77,7 82,1 >AW 133 >AW 64,7
Anthraceen 0,019 - < 0,010 < 0,010 0,154 -

Benzo(a)anthraceen 0,132 - 0,02 - 0,029 - 0,118 -

Benzo(a)pyreen 0,156 - 0,029 - 0,07 - 0,09 -

Benzo(g,h,i)peryleen 0,085 - 0,021 0,05 - 0,042 -

Benzo(k)fluorantheen 0,106 - 0,022 - 0,045 - 0,064 -

Chryseen 0,194 - 0,035 - 0,051 - 0,186 -

Fenanthreen 0,068 - 0,012 - <0,010 0,111 -

Fluorantheen 0,208 - 0,026 - 0,019 - 0,258 -

lndeno-(1,2,3- 0,088 - 0,021 - 0,051 - 0,047 -

c,d)pyreen
Naftaleen < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,011 -

PAK 10 VROM 1,06 0,2 0,337 108
PCB (som 7) 0,0039 0,0039 0,0039 0,0039
PCB 101 < 0,0008 - < 0,0008 - < 0,0008 - < 0,0008 -

PCB 118 <0,0008 - <0,0008 - <0,0008 - <0,0008 -

PCB 138 < 0,0008 - < 0,0008 - < 0,0008 - < 0,0008 -

PCB 153 < 0,0008 - < 0,0008 - < 0,0008 - < 0,0008 -

PCB 180 < 0,0008 - < 0,0008 - < 0,0008 - < 0,0008 -

PCB 28 < 0,0008 - < 0,0008 - < 0,0008 - < 0,0008 -

PCB 52 0,0008 - < 0,0008 - < 0,0008 - < 0,0008 -

Aldrin < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010
Chloordaan (cis + trans) 0,0014 0,0014 0,0014
DDD (som) 0,0057 0,0028 0,0037
DDE (som) 0,0351 >AW 0,0058 0,0117
DDT (som) 0,0582 0,028 0,028
Dieldrin 0,0083 - 0,0018 - 0,0056 -

Drins 0,0097 >AW 0.0032 0,007
(Aldrin+Dieldrin+Endrin)
Endrin < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010
Heptachloor <0,0010 <0,0010 <0,0010
Heptachloorepoxide 0,0014 0,0014 0,0014
Isodrin < 0,0010 - < 0,0010 - < 0,0010 -

Telodrin < 0,0010 - < 0,0010 - < 0,0010 -

alfa-Endosulfan < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010
alfa-HCH < 00010 < 0,0010 < 0,0010
beta-HCH 0,0010 < 0,0010 < 0,0010
cis-Chloordaan < 0,0010 - < 0,0010 - < 0,0010 -

cis-Heptachloorepoxide < 0,0010 = < 0,0010 - < 0,0010 -

gamma-HCH < 0,0010 < 0,0010 < 0,0010
trans-Chloordaan < 0,0010 - < 0,0010 - < 0,0010 -

trans- < 0,0010 - < 0,0010 - < 0,0010 -

Heptachloorepoxide
Minerale olie ClO - C40 < 20,0 < 20,0 < 20,0 < 20,0

Droge stof 82,2 - 87,8 - 90,1 - 83,1 -
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Boring 112,P111 104,120
Bodemtype ZS1H1 ZKH1
Zintuiglijk WO6PU6 W06
Van (cm-mv) 50 0
Tot (cm-mv) 100 50
Humus (% op ds) 2.53 2.86
Luturn % op ds

________
_________

Barium [Baj
Cadmium [Cd]
Kobalt (Go]
Koper [Cu]
Kwik (Hg]
Lood [Pb}
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Zink [ZnJ

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(g,h,i)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
lndeno-(1 2,3-
c,d)pyreen
Naftaleen <0,010
PAK 1OVFtOM 0,198

PCB (som 7) 0,0039
PCB 101 <0,0008 -

PCB118 <0,0008 -

PCB 138 <0,0008
PCB 153 <0,0008
PCB 180 <0,0008
PCB 28 <0,0008
PCB 52 <0,0008

Minerale olie ClO - C40 <20,0

Droge stof
-

Toelichting bij de tabel:

Toetsing:
• = Geen toetsnorm aanwezig
- = Geen meetwaarde aanwezig

= Overschrijding (S + 1)12, lager dan interventiewaarde
>1 = Overschrijding interventiewaarde

= kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
>AW = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)

Zintuiglijke waarnemingen:
PU= puin, BA= baksteen, GR= grind, GS= glas, HO= hout, RO= roest, Si= sintels, SL= slakken, VE= veen, WO= wortels

Gradatie:
1=zwak, 2=matig, 3=sterk, 4=uiterst, 5=volledig, 6=sporen, 7=resten, 8=brokken, 9=laagjes

Tabel 3: Aangetroffen gelialtes (niglkg (I.s.) in grond met beoor(Ieling conform (Ie Wet Bodenibesclierniing
Monsternummer DeelI. 2 Terrein DeelI. 2 Terrein

MM7 MM8

9.8

_______

11.5

________

56,7 - 60,2 -

<0,35 <0,35
<4,3 <4,3
<19,3 <19,3
<0,1000 <0,1000
37,5 >AW 68,6 >AW
<1,5 <1,5
<12,0 <12,0
71,1 98,2 >AW

<0,010 0,013 -

0,018 - 0,056 -

0,032 - 0,082 -

0,025 - 0,05 -

0,024 - 0,046 -

0,036 - 0,088 -

<0,010 0,035 -

0,018 - 0,096 -

0,024 - 0,052 -

<0,010
0,525

83,186,5

Verkennend bodemonderzoek, Jacoba van Belerenweg 28 te Vlissingen, ANL11-1 599 bijlagen



Tabel 4: Voor humus en lutum gccorrgeer(le normen voor grond van de Wet Bodembeschermng (rnglkg (I.s.)
humus (% op ds) 0 2 2.53 2.86
lutum (% op ds) 3 8.4 9.8 11.5

AW T 1 AWTI AW T l AW T l

Barium [Ba]
Cadmium [Cd]
Kobalt [Cc]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mc]
Nikkel [Nl]
Zink [Zn]

88 258 427
0,38 4,3 8,3
7,3 50 92
24 68 112
0,12 14 28
36 206 377
1,5 96 190
18 36 53
78 240 402

97 283 469
0,40 4,5 8,6
7,9 54 100
25 72 118
0,12 14 28
37 213 389
1,5 96 190
20 38 57
83 256 428

107 313 519
0,41 4,7 8,9
8,7 59 110
26 75 125
0,12 15 29
38 220 401
1,5 96 190
22 42 61
89 273 457

Benzeen
Ethylbenzeen
Styreen (Vinylbenzeen)
Tolueen
Xylenen (som)

PAK 10 VROM

0,040 0,13 0,22
0,040 11 22
0,050 8,6 17
0,040 3,2 6,4
0,090 1,8 3,4

1,5 21 40 1,5 21 40 1,5 21 40

PCB (som 7) 0,0040 0,10 0,20 0,0051 0,13 0,25

Minerale olie ClO - C40 38 519 1000 38 519 1000 48 657 1265

Tabel 5: Voor humus en lutum gecorrjerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming (mg/kg d.s.) —

humus (% op ds) 2.89 3 3.15 3.6
lutum (% op ds) 7.4 11.9 17 12.6

AW T 1 AW T 1 AW T 1 AW T 1

Barium [Ba]
Cadmium [CdJ
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mc]
Nikkel [Ni]
Zink [Zo]

82 240 398
0,39 4,4 8,5
6,8 46 86
24 68 112
0,11 14 27
36 206 376
1.5 96 190
17 34 50
77 235 394

110 320 531
0,42 4,7 9,1
8,9 61 113
27 77 126
0,12 15 29
38 221 405
1,5 96 190
22 42 63
90 277 464

141 412 683
0,45 5,1 9,7
11 77 143
30 87 143
0,13 16 31
41 239 437
1,5 96 190
27 52 77
106 325 544

Benzeen
Ethylbenzeen
Styreen (Vinylbenzeen)
Tolueen
Xylenen (som)
PAK 10 VROM
PCB (som 7)

Aldrin

1,5 21 40
0,0058 0,15 0,29

1,5 21 40
0,0060 0,15 0,30

1,5 21 40

0,072 0,23 0,40
0,072 20 40
0,090 16 31
0,072 5,8 12
0,16 3,1 6,1

Chloordaan (cis + trans)
DDD (som)
DDE (som)
DDT (som)
Drins
(Aldrin+Dieldrin÷Endrin)
Heptachloor
Heptachloorepoxide
alfa-Endosulfan
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH

0,092
0,000580,58 1,2
0,0058 4,9 9,8
0,029 0,35 0,66
0,058 0,27 0,49
0,0043 0,58 1,2

0,000200,58 1,2
0,000580,58 1,2
0,000260,58 1,2
0.000292,5 4,9
0,000580,23 0,46
0,000870,17 0,35

0,096
0,000600,60 1,2
0,0060 5,1 10
0,030 0,36 0,69
0,060 0,29 0,51
0,0045 0,60 1,2

0,000210,60 1,2
0,000600,60 1,2
0,000270,60 1,2
0,000302,5 5,1
0,000600,24 0,48
0,000900,18 0,36

Minerale olie ClO - C40 55 750 1445 57 779 1500 68 934 1800
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‘Fabel 6: Voor hunnis en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming (mg/kg d.s.)
humus (% op ds) 4.29 5.34
lutum (% op ds) 13.2 11.6

AW T AW T 1

Barium [Ba]
Cadmium [Cd]
Kobalt [Go]
Koper [Cul
Kwik [Hg]
Lood [PbJ
Molybdeen [Mol
Nikkel [Nu
Zink [Zn]

118 344 570
0,45 5,0 9,7
9,5 65 120
28 81 135
0,13 15 30
40 230 421
1,5 96 190
23 45 66
96 295 494

108 315 522
0,45 5,1 9,8
8,8 60 111
28 80 133
0,12 15 30
39 228 417
1,5 96 190
22 42 62
93 285 477

PAK 10 VROM 1,5 21 40 1,5 21 40

PCB (som 7) 0,011 0,27 0,53

Aldrin
Chloordaan (cis + trans)
DDD (som)
DDE (som)
DDT (som)
Drins
(Aldrin+Dieldrin+Endrin)
Heptachloor
Heptachloorepoxide
alfa-Endosulfan
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH

Minerale olie ClO - C40

Toelichting bij de tabel:

0,17
0,0011 1,1 2,1
0,011 9,1 18
0,053 0,64 1,2
0,11 0,51 0,91
0,0080 1,1 2,1

0,000371,1 2,1
0,0011 1,1 2,1
0,000481,1 2,1
0,000534,5 9,1
0,0011 0,43 0,85
0,0016 0,32 0,64

101 1386 2670

De toetsingsnormen zoals vermeld in de Wet Bodembescherming worden gecorrigeerd voor de geldende lutum- en humuswaarden.
In bovenstaande tabel worden de normen gegeven bij de voorkomende lutum- en humuswaarden in dit onderzoek.

AW = Achtergrondwaarde zoals vermeld in het Besluit Bodemkwaliteit
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming

= Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming
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Tabel 7: Aangetroffen gehaltes ijtgll) in grondw’ater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Monstemummer P102-1-1 P105-1 -1 P111 -1-1
Datum 19-1-2012 19-1-2012 19-1-2012
pH 7,58 7,66 7,6
EcQiSIcm) 724 1134 5560
Filternummer 1 1 1
Van (cm-mv) 150 150 180
Tot (cm-mv) 250 250 280
Barium [Ba] 89,9 >S 484
Cadmium [CdJ <0,4 <0,4
Kobalt [Co] <20,0 <20,0
Koper [Cuj <15,0 <15,0
Kwik [Hg] <0,050 <0,050
Lood [Pb] <15,0 <15,0
Molybdeen [Mo] 8,3 >S 19,9 >S
Nikkel [Ni] 26,2 >S 35,4
Zink [Zn] <65,0 78,1 >S
Benzeen <0,20 <0,20 <0,20
Ethylbenzeen <0,30 <0,30 <0,30
Styreen (Vinylbenzeen) <0,30 <0,30 <030
Tolueen <0,30 <0,30 <0,30
Xylenen (som) 0,18 0,18 0,18
meta-/para-Xyleen <0,17 - <0,17 - <0,17
(som)
ortho-Xyleen <0,08 - <0,08 - <0,08
Naftaleen <0,05 <0,05 <0,05
1,1,1 -Trichloorethaan <0,10 <0,10
1,1 ,2-Trichloorethaan <0,10 <0,10
1,1-Dichloorethaan <0,60 <0,60
1,1-Dichlooretheen <0,10 <0,10
1,1-Dichloorpropaan <0,25 - <0,25
1,2-Dichloorbenzeen <0,60 - <0,60
1 ,2-Dichloorethaan <0,60 <0,60
1 ,2-Dichloorpropaan <0,25 - <0,25
1,3-Dichloorbenzeen <0,60 - <0,60
1,3-Dichloorpropaan <0,25 - <0,25
1,4-Dichloorbenzeen <0,60 - <0,60
Dichloorbenzenen (som) 1,26 1,26
Dichloormethaan <0,20 <0,20
Dichloorpropaan 0,53 0,53
Monochloorbenzeen <0,60 <0,60
Tetrachlooretheen (Per) <0,10 <0,10
Tetrachloormethaan <0,10 <0,10
(Tetra)
Tribroommethaan <0,60 <0,60
(bromoform)
Trichlooretheen (Tri) <0,60 <0,60
Trichloormethaan <0,60 <0,60
(Chloroform)
Vinylchloride <0,10 <0,10
eis + trans-1,2- 0,21 0,21
Dichlooretheen
cis-1,2-Dichlooretheen <0,10 - <0,10
trans-1,2- <0,10 - <0,10
Dichlooretheen

Minerale olie ClO - C40 <50,0 <50,0 <50,0
Toelichting bij de tabel:
Toetsing:
- = Geen toetsnorm aanwezig
- = Geen meetwaarde aanwezig

>S = Overschrijding streefwaarde, lager dan (S + 1)12
= Overschrijding (S + 1)12, lager dan interventiewaarde

>1 = Overschrijding intervenliewaarde

+ = Overschrijding triggerwaarde. Er is geen interventiewaarde
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Tabel 8: C ron(Iwaternormdn van (le Wet Bodembeschermi ng (pgJl)
—

S T

Barium [Ba] 50 338 625
Cadmium [Cd) 0,40 3,2 6,0
Kobalt [00] 20 60 100
Koper [Cu] 15 45 75
Kwik [Hg] 0,050 0,18 0,30
Lood [Pb] 15 45 75
Molybdeen [Mo] 5,0 153 300
Nikkel [Ni] 15 45 75
Zink [Zn) 65 433 800

Benzeen 0,20 15 30
Ethylbenzeen 4,0 77 150
Styreen (Vinylbenzeen) 6,0 153 300
Tolueen 7,0 504 1000
Xylenen (som) 0,20 35 70

Naitaleen 0,010 35 70

1,1 ,1-Trichloorethaan 0,010 150 300
1,1,2-Trichloorethaan 0,010 65 130
1,1 -Dichloorethaan 7,0 454 900
1,1-Dichlooretheeri 0,010 5,0 10,0
1 ,2-Dichloorethaan 7,0 204 400
Dichloorbenzenen (som) 3,0 27 50
Dichloormethaan 0,010 500 1000
Dichloorpropaan 0,80 40 80
Monochloorbenzeen 7,0 94 180
Tetrachlooretheen (Per) 0,010 20 40
Tetrachloormethaan (Tetra) 0,010 5,0 10,0
Tribroommethaan (bromoform) 630
Trichlooretheen (Tri) 24 262 500
Trichloormethaan (Chloroform) 6,0 203 400
Vinylchloride 0,010 2,5 5,0
cis + trans-1,2-Dichlooretheen 0,010 10,0 20

Minerale olie C1O-C40 50 325 - 600

Toelichting bij de tabel:

S = Streefwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming
T = Tussenwaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming

= Interventiewaarde zoals vermeld in de Wet Bodembescherming

Verkennend bodemonderzoek, Jacoba van Beierenweg 28 te Vlissingen, ANL1 1-1599 bijlagen



BIJLAGE 6

Toetsingskader
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BIJLAGE 6: TOETSINGSKADER

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de grond is gebruik gemaakt van de toetsingstabel zoals vermeld in
het Besluit- en de Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering (april 2009). Deze toetsings
tabel bevat achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor de beoordeling van concentratieniveaus van
diverse milieubelastende stoffen in de bodem en het grondwater. Hierbij wordt onderscheid gemaakt
tussen de volgende richtwaarden:

- AG- waarde: Achtergrondwaarde; welke het niveau aangeeft waarbij sprake is van duurzame
bodemkwaliteit;

- S-waarde: Streefwaarde; welke het niveau aangeeft waarbij sprake is van duurzame
grondwaterkwaliteit;

- T- waarde: Tussenwaarde; deze waarde (de halve som van de AG- en 1-waarde) geeft het
concentratieniveau aan waarbij nader onderzoek noodzakelijk is;

- 1- waarde: Interventiewaarde; geeft het concentratieniveau aan voor verontreinigingen in grond en
grondwater waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt voor
mens, plant of dier. Bij gehalten boven de interventiewaarden is er sprake van een
ernstige verontreiniging.

De achtergrondwaarde- en interventiewaarde (AG- en 1-waarde) in de grond zijn bij de diverse parameters
afhankelijk van het organische stofgehalte en het lutumgehalte. In het algemeen geldt dat de
achtergrondwaarde voor diverse parameters lager ligt dan de standaard AG-waarden uit de Leidraad
Bodembescherming (hierbij wordt uitgegaan van een standaardbodem met een gehalte organisch stof van
10% en een lutumgehalte van 25%). De berekende waarden zijn in de overschrijdingstabellen van bijlage 5
opgenomen.

Voor bodems met een organisch stofgehalte tot 10 % behoeft met betrekking tot de parameter PAK-totaal
(VROM 10) geen bodemtypecorrectie te worden uitgevoerd, waardoor de 1- waarde voor PAK 40 mg/kg
droge stof blijft en de AG-waarde voor PAK 1,5 mg/kg droge stof blijft (staatscourant 20, december 2007).

Voor het grondwater liggen de streef- en interventiewaarden vast.

De waarde die aangeeft of een nader onderzoek noodzakelijk in de grond is vastgesteld op 1/2
(achtergrondwaarde + interventiewaarde). 0fl /2 (streefwaarde-i-interventiewaarde) voor grondwater. Deze
waarde wordt in de tekst tussenwaarde (T- waarde) genoemd.

Verkennend bodemonderzoek, .Jacoba van Beierenweg 28 te Vlissingen, ANL1 1-1599 bijlagen
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Bijlage 7  Archeologisch onderzoek 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

plan 
het wijzigingsplan Paauwenburg - Groot Lammerenburg, 2e planwijziging van de Gemeente 
Vlissingen. 
 
wijzigingsplan 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0718.WPPG02-VG01 met de bijbehorende regels en bijlage. 
 
aanduiding 
een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 
de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 
gronden. 
 
aanduidingsgrens 
de grens van een aanduiding, indien het een vlak betreft. 
 
aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit 
a. een beroep op medisch of therapeutisch gebied, waarbij de woning haar woonfunctie 

behoudt; 
b. een bedrijf, gericht op zakelijke, administratieve, juridische, kunstzinnige, 

ontwerp-technische, maatschappelijke of lichaamsverzorgende dienstverlening of op het 
aanbieden van bed & breakfast, waarvan de activiteiten in hoofdzaak niet 
publieksaantrekkend zijn en die op kleine schaal in of bij een woning wordt uitgeoefend, 
waarbij de woning haar woonfunctie behoudt en de desbetreffende activiteit een ruimtelijke 
uitstraling heeft, die in overeenstemming is met de woonfunctie. 

 
afhankelijke woonruimte 
een bijbehorend bouwwerk, dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en 
waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is. 
 
archeologische waarden 
de aan een gebied toegekende waarden dan wel de aan een gebied toegekende hoge of 
middelhoge verwachtingswaarde ten aanzien van de in dat gebied voorkomende overblijfselen 
uit oude tijden. 
 
bebouwing 
een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
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bed & breakfast 
een kleinschalige overnachtingsaccommodatie of ruimte in een woning, gericht op het 
aanbieden van een toeristisch en kortdurend recreatief verblijf met het serveren van ontbijt. 
 
begane grond 
de bouwlaag van een gebouw, die rechtstreeks ontsloten wordt via het straatniveau. 
 
bestaande maten 
afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van 
het plan tot stand zijn gekomen of tot stand kunnen komen met inachtneming van het bepaalde 
bij of krachtens de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of krachtens 
die wetten gegeven voorschriften. 
 
bestaand (bebouwing en gebruik) 
a. bebouwing, zoals aanwezig op het tijdstip van de terinzagelegging van het 

ontwerp-bestemmingsplan dan wel, zoals die mag worden gebouwd krachtens een voor dat 
tijdstip aangevraagde vergunning; 

b. het gebruik van grond en opstallen, zoals aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van 
het bestemmingsplan. 

 
bestemmingsgrens 
de grens van een bestemmingsvlak. 
 
bestemmingsvlak 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 
 
bevoegd gezag 
bestuursorgaan, dat bevoegd is tot het nemen van een besluit op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. 
 
bijbehorend bouwwerk 
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw of ander 
bouwwerk, met een dak. 
 
bouwen 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 
van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen 
van een standplaats. 
 
bouwgrens 
de grens van een bouwvlak. 
 
bouwlaag 
een doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke hoogte, of bij benadering gelijke 
hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de eerste bouwlaag 
(begane grond) en met uitsluiting van kelder, onderbouw/souterrain, kap of dakopbouw. 
 
bouwperceel 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
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behorende bebouwing is toegelaten. 
 
bouwperceelsgrens 
een grens van een bouwperceel. 
 
bouwvlak 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 
 
bouwwerk 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct 
hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 
 
cultuurhistorische waarde 
de aan een object, gebouw, terrein, gebied of structuur toegekende waarde in verband met 
ouderdom en gaafheid, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de 
mens in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt van dat bouwwerk of dat gebied.  
 
dakopbouw 
een gedeelte van gebouw, gesitueerd op de bovenste bouwlaag van een gebouw met een 
oppervlakte van ten hoogste 60% van de oppervlakte van de bovenste bouwlaag en een 
afstand van minimaal 1 meter tot de voorgevel. 
 
deskundige 
een door het bevoegd gezag aan te wijzen onafhankelijke deskundige of commissie van 
deskundigen inzake een specifiek aspect van de ruimtelijke ordening. 
 
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. 
 
gebouw 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt. 
 
hoofdgebouw 
gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de bestemming 
van een perceel en dat door zijn constructie, afmetingen of functie, gelet op de bestemming, als 
belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.  
kap 
de volledige, of nagenoeg volledige, afdekking van een gebouw in een gebogen vorm dan wel 
met een dakhelling van ten minste 40 en ten hoogste 60 graden. 
 
mantelzorg 
het bieden van zorg aan een ieder, die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of 
sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband. 
 
nutsvoorzieningen 
al dan niet zijnde bouwwerken ten behoeve van openbare (nuts)voorzieningen, zoals 
transformatorhuisjes, bloembakken, kunstwerken, kunstobjecten, gasreduceerstations, 
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schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, 
speeltoestellen, geldautomaten, bergbezinkbassins, voorzieningen ten behoeve van 
(ondergrondse) afvalinzameling, verkeersgeleiders, verkeersborden, lichtmasten, zitbanken, 
abri's, reclameborden en apparatuur voor telecommunicatie. 
 
ondergronds bouwwerk 
een (gedeelte van) een bouwwerk, dat gelegen is opeen diepte van meer dan 2 meter beneden 
peil. 
 
peil 
a. de kruin van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang van het gebouw, indien de afstand 

tussen het gebouw en de kant van de weg minder dan 5 meter bedraagt; 
b. bij ligging in het water: het gemiddelde zomerpeil van het aangrenzende water; 
c. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van 

het aansluitende afgewerkte terrein ter plaatse bij voltooiing van de bouw. 
 
voorgevel 
de naar de weg of naar het openbaar gebied gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een 
gebouw betreft van meer dan één naar de weg of het openbaar gebied gekeerde gevel, de 
gevel, die door zijn aard, functie, constructie dan wel gelet op de uitstraling ervan als 
belangrijkste gevel kan worden aangemerkt. 
 
voorgevelrooilijn 
een op de verbeelding aangegeven lijn, waarin de voorgevel van een gebouw is of moet worden 
gebouwd. 
 
vrijstaande woning 
een woning, die met inbegrip van de bijbehorende bouwwerken, op het moment van 
inwerkingtreding van het plan, los staat van de zijdelingse bouwperceelsgrenzen. 
 
wonen 
de zelfstandige, of nagenoeg zelfstandige, dan wel onder geringe, ambulante of vrijblijvende 
begeleiding en/of zorgverlening plaatsvindende, huisvesting van personen. 
 
woning 
een complex van ruimten, bedoeld voor de huisvesting van personen en, ondergeschikt 
daaraan, de uitoefening van een huisverbonden beroep.  
Artikel 2  Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 
 
afstand  
de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot de 
perceelsgrens worden daar gemeten, waar deze afstanden het kleinst zijn. 
 
bouwdiepte 
vanaf het peil tot aan het laagste punt van het bouwwerk met uitzondering van de fundering of 
ondergeschikte bouwonderdelen van het bouwwerk. 
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bouwhoogte van een antenne-installatie 
tussen de voet van de antennedrager en het hoogste punt van de antenne-installatie; indien de 
antennedrager aan de gevel van een bouwwerk wordt bevestigd, wordt gemeten tussen het 
punt, waarop de antenne met antennedrager het dakvlak kruist en het hoogste punt van de 
antennedrager. 
 
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. 
 
breedte, lengte of diepte van een bouwwerk 
tussen de bovengrondse buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren. 
 
goothoogten van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee 
gelijk te stellen constructieonderdeel. 
 
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 daken en dakkapellen. 
 
oppervlakte van een bouwwerk 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Wonen 

3.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wonen daaronder begrepen een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit; 
b. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, tuinen, groen-, verkeer- en 

parkeervoorzieningen, water en andere bij het wonen behorende voorzieningen; 
c. aan de bestemming ondergeschikte nutsvoorzieningen en waterhuishoudkundige 

voorzieningen. 
 
3.2  Bouwregels 
3.2.1  Gebouwen 
Voor hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 
a. een gebouw mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd; 
b. per bouwvlak mag ten hoogste één woning worden gebouwd; 
c. het maximum aantal woningen bedraagt ten hoogste het met de aanduiding 'maximum 

aantal wooneenheden' aangegeven aantal; 
d. de goot- en bouwhoogte bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale goot- en 

bouwhoogte' aangegeven goot- en bouwhoogte; 
e. gebouwen worden afgedekt met een kap, behoudens het bepaalde onder f;  
f. in het geval dat een bijbehorend bouwwerk tegen het hoofdgebouw wordt gebouwd, mag 

het gedeelte dat direct grenst tegen het hoofdgebouw plat worden afgedekt, met 
inachtneming van het volgende: 
1. het plat afgedekte gedeelte heeft een breedte van ten hoogste 3 m; 
2. het oppervlak van het plat afgedekt gedeelte bedraagt ten hoogste 20% van het 

bijbehorende bouwwerk. 
 
3.2.2  Bebouwingsoppervlak 
Bouwvlakken mogen voor ten hoogste 400 m2 worden bebouwd met gebouwen.  
 
3.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- en 

terreinafscheidingen, bedraagt ten hoogste 4 meter; 
b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste:  

1. 1 meter, vòòr de voorgevel van het hoofdgebouw;  
2. 2 meter, achter voorgevel van het hoofdgebouw. 
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3.3  Nadere eisen 
3.3.1  Nadere eisen omgevingsvergunning 
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing 
ten behoeve van: 
a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 
b. een goede woonsituatie; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de sociale veiligheid; 
e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bebouwing. 
 
3.4  Specifieke gebruiksregels 
3.4.1  Specifiek gebruik 
Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels: 
a. de uitoefening van een aan huis verbonden bedrijfsactiviteit mag uitsluitend plaatsvinden 

door de hoofdbewoner(s) en mag geen grotere oppervlakte beslaan dan 30% van de 
gezamenlijke bewoonbare vloeroppervlakte van de woning en van aan de woning 
aangebouwde gebouwen tot een maximum van 50 m2; 

b. het uitoefenen van een aan huis verbonden bedrijfsactiviteit in de vrijstaande gebouwen is 
niet toegestaan; 

c. het gebruik van de bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woning is niet toegestaan; 
d. het gebruik en/of (ver)bouwen van bij de woning horende gebouwen als c.q. tot 

afhankelijke woonruimte in het kader van mantelzorg is toegestaan mits: 
1. de oppervlakte ten hoogste 50 m2 bedraagt; 
2. een zorgindicatie in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning is overlegd; 
3. aangetoond is, dat de zorgvraag beperkt is tot het verlenen van zorg aan familieleden 

in de 1e of 2e graad; 
4. er geen strijd ontstaat met milieuregelgeving op het gebied van geluid en geur en er 

geen belemmering ontstaan in het kader van de bedrijfsvoering van omliggende 
bedrijven; 

5. overeengekomen is, dat het gebruik van het bijbehorend bouwwerk als afhankelijke 
woonruimte wordt beëindigd, zodra de noodzaak van mantelzorg komt te vervallen; 
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Artikel 4  Waarde - Archeologie-3 

4.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Waarde - Archeologie-3’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van 
archeologische waarden. 
 
4.2  Bouwregels 
4.2.1  Bouwen 
Voor het bouwen gelden de volgende regels: 
a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van 

de bestemming worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 2 meter; 
b. ten behoeve van de andere voor deze gronden geldende bestemming(en) en 

dubbelbestemming(en) mag, met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) 
en dubbelbestemming(en) geldende (bouw)regels, uitsluitend worden gebouwd, indien: 
1. het bevoegd gezag beschikt over een verklaring van de archeologisch deskundige, 

waaruit blijkt, dat het opstellen van een rapport met daarin een beschrijving van de 
archeologische waarden van de betrokken locatie niet nodig is; 

2. niet is voldaan aan het bepaalde onder 1: 
a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport heeft 

overlegd, waarin de archeologische waarden van de betrokken locatie naar het 
oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld; 

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op het onder 1 genoemde rapport, 
door de bouwactiviteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden 
voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het bouwen regels te 
verbinden, gericht op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het 
doen van opgravingen dan wel het begeleiden van de bouwactiviteiten door de 
archeologisch deskundige; 

c. het hiervoor bepaalde is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft 
op één of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken: 
- vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de 
oppervlakte, voor zover gelegen op of onder maaiveld, niet wordt uitgebreid en 
waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering; 

  - een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 50 m²; 
  - een bouwwerk, dat niet dieper wordt gebouwd dan 40 cm. 
 
4.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 
4.3.1  Verbod 
Het is verboden, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, 
geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
1. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 40 cm beneden het 

maaiveld, waartoe in ieder geval worden gerekend het afgraven, woelen, mengen, 
diepploegen, grootschalig egaliseren en ontginnen, het vergraven, verruimen of dempen 
van sloten, vijvers en andere waterpartijen; 

2. het ophogen van gronden met meer dan 2 meter; 
3. het verlagen of verhogen van het waterpeil; 
4. het planten of rooien van bomen, waarbij de stobben worden verwijderd; 
5. het aanbrengen van ondergrondse kabels en leidingen, niet zijnde drainage, en daarmee 

verband houdende constructies, installaties of apparatuur. 
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4.3.2  Uitzonderingen 
Het verbod, zoals bedoeld in sublid 4.3.1, is niet van toepassing, indien: 
a. de werken en werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan, 

waarbij lid 4.2 in acht is genomen; 
b. de werken of werkzaamheden reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het in werking 

treden van het plan; 
c. de werken of werkzaamheden tot de normale beheers- en onderhoudswerkzaamheden 

behoren; 
d. de werken of werkzaamheden ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd; 
e. de werken of werkzaamheden betrekking hebben op het uitvoeren van grondbewerkingen 

met een oppervlakte van ten hoogste 50 m2; 
f. de werken of werkzaamheden betrekking hebben op het uitvoeren van grondbewerkingen 

met een diepte van ten hoogste 40 cm onder het maaiveld; 
g. het bevoegd gezag beschikt over een verklaring van de archeologisch deskundige, dat ten 

behoeve van de werken en werkzaamheden geen omgevingsvergunning als bedoeld in 
sublid 4.3.1 nodig is. 

 
4.3.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
De werken en werkzaamheden, zoals in sublid 4.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien: 
a. de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overlegd, waarin wordt 

aangetoond, dat de archeologische waarden van de betrokken locatie naar het oordeel van 
het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld; 

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden 
geschaad of mogelijke schade wordt voorkomen door aan de omgevingsvergunning regels 
te verbinden, gericht op: 
1. het behoud van archeologische resten in de bodem; 
2. het doen van opgravingen; 
3. begeleiding van de activiteiten door de archeologisch deskundige. 

 
4.4  Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk 
4.4.1  Verbod 
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming ‘Waarde - Archeologie-3’ zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning te slopen. 
 
4.4.2  Uitzonderingen 
Het verbod als bedoeld in sublid 4.4.1 is niet van toepassing, indien: 
a. de sloopwerkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan, waarbij 

het bepaalde in lid 4.2 in acht is genomen; 
b. de sloopwerkzaamheden reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van 

het plan; 
c. de diepte, waar bodemverstoringen door de sloopwerkzaamheden plaatsvinden ten 

hoogste 40 cm beneden het maaiveld bedraagt; 
d. de oppervlakte, waar bodemverstoringen door de sloopwerkzaamheden plaatsvinden ten 

hoogste 50 m2 bedraagt; 
e. het bevoegd gezag beschikt over een verklaring van de archeologisch deskundige, dat ten 

behoeve van de werken en werkzaamheden geen omgevingsvergunning als bedoeld in 
sublid 4.4.1 nodig is. 

 
4.4.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
Een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in sublid 4.4.1, kan slechts worden verleend, indien: 
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a. de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overlegd, waarin wordt 
aangetoond, dat de archeologische waarden van de betrokken locatie naar het oordeel van 
het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld; 

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden 
geschaad of mogelijke schade wordt voorkomen door aan de omgevingsvergunning regels 
te verbinden, gericht op: 
1. het behoud van archeologische resten in de bodem; 
2. begeleiding van de activiteiten door de archeologisch deskundige. 

 
4.4.4  Advisering 
Alvorens te beslissen over een omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag advies in bij de 
landschaps- en natuurdeskundige. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 5  Anti-dubbeltelregel 

Grond, die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan, waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 6  Algemene bouwregels 

6.1  Bestaande afstanden en andere maten 
Afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van 
het plan tot stand zijn gekomen, of tot stand kunnen komen, met inachtneming van het 
bepaalde bij of krachtens de Woningwet. 
 
6.2  Toegelaten bouwwerken met afwijkende maten 
a. Voor 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 dat in het plan ingevolge de bestemming is 
toegelaten, maar waarvan de bestaande maten afwijken van de maatvoeringsregels in de 
bouwregels van de desbetreffende bestemming, gelden die afwijkende maten als regels 
voor de maatvoering, met dien verstande dat: 
1. bestaande maten, die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als 

ten hoogste toelaatbaar worden aangehouden; 
2. bestaande maten, die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 voorgeschreven, mogen als 

ten minste toelaatbaar worden aangehouden.  
b. In geval van herbouw is lid a, onder 1 en 2, uitsluitend van toepassing, indien de herbouw 

op dezelfde plaats plaatsvindt; 
c. Op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het overgangsrecht bouwwerken niet van 

toepassing. 
 
6.3  Overschrijding bouwgrenzen 
De bouwgrenzen mogen worden overschreden door: 
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, 

funderingen, erkers, balkons, entreeportalen, veranda's alsmede andere ondergeschikte 
bouwdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer dan 1,5 meter bedraagt. 

 
6.4  Ondergronds bouwen 
De bouwregels in dit plan zijn van overeenkomstige toepassing op ondergronds bouwen, met 
dien verstande dat: 
1. uitsluitend ondergronds mag worden gebouwd tussen peil en 3,5 meter onder peil; 
2. ondergrondse bouwwerken niet mogen worden voorzien van een dakraam of lichtkoepel; 
3. ondergrondse bouwwerken uitsluitend toegankelijk mogen zijn vanuit bovengronds 

gelegen bouwwerken.  
  
6.5  Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening 
De regels van stedenbouwkundige aard en de bereikbaarheidseisen van paragraaf 2.5 van de 
bouwverordening zijn uitsluitend van toepassing, voor zover het betreft: 
a. bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer en brandblusvoorzieningen; 
b. bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten; 
c. de ruimte tussen bouwwerken; 
d. parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen. 
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Artikel 7  Algemene afwijkingsregels 

7.1  Afwijkingsbevoegdheid 
7.1.1  Geringe afwijkingen en antennes 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels voor: 
a. het afwijken van de in deze regels voorgeschreven breedte- en dieptematen, oppervlakten, 

afmetingen en bebouwingspercentages en/of de uitkomst daarvan, met uitzondering van 
de hoogteregels, tot ten hoogste 10%; 

b. het afwijken tot ten hoogste 5 meter in de plaats, richting of afmetingen van bouwgrenzen 
ten behoeve van: 
1. een geringe aanpassing van het tracé of het profiel van wegen of de aansluiting van 

wegen onderling, indien de verkeersveiligheid of de verkeersintensiteit daartoe 
aanleiding geeft; 

2. een ruimtelijk of technisch beter verantwoorde situering van bouwwerken; 
3. een aanpassing van de bij uitmeting van een terrein blijkende werkelijke toestand. 
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Artikel 8  Algemene wijzigingsregels 

8.1  Wijzigingsbevoegdheid 
Het bevoegd gezag kan, overeenkomstig het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening, het plan 
wijzigen: 
 
8.1.1  Wijziging bestemmingsgrenzen/maatvoeringsvlakken 
Ten behoeve van het wijzigen van bestemmingsgrenzen en maatvoeringsvlakken op de 
verbeelding in het horizontale vlak tot ten hoogste 20 meter, indien zulks om 
stedenbouwkundige redenen gewenst is dan wel uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de 
grond en de bebouwing en er geen dringende redenen zijn, die zich hier tegen verzetten. 
 
8.1.2  Vergroting bouwvlakken 
Ten behoeve van het vergroten van een bouwvlak tot ten hoogste 20% van de oppervlakte van 
het op de verbeelding aangegeven bouwvlak. 
 
8.1.3  Geheel of gedeeltelijk verwijderen archeologische bestemming 
Ten behoeve van het geheel of gedeeltelijk verwijderen van het bestemmingsvlak met de 
bestemming 'Waarde - Archeologie-3', met inachtneming van de volgende regels: 
1. uit archeologisch onderzoek is gebleken, dat ter plaatse geen archeologische waarden 

aanwezig zijn; 
2. op grond van archeologisch onderzoek wordt het niet meer noodzakelijk geacht, dat het 

bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden 
voorziet; 

3. alvorens omtrent de vaststelling van een wijziging te beslissen, winnen bevoegd gezag 
schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige. 

 
8.1.4  Wijzigingen vorm bestemmingsvlak archeologische bestemming 
Ten behoeve van het veranderen van het bestemmingsvlak met de bestemming 'Waarde - 
Archeologie-3', met inachtneming van de volgende regels: 
1. wijziging is op grond van archeologisch onderzoek noodzakelijk of gewenst met het oog op 

de bescherming of de veiligstelling van ter plaatse aanwezige waarden; 
2. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven 

gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken; 
3. alvorens omtrent de vaststelling van een wijziging te beslissen, winnen bevoegd gezag 

schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige. 
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Artikel 9  Overige regels 

9.1  Werking wettelijke regelingen 
De wettelijke regelingen, waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden, zoals deze luiden op 
het moment van vaststelling van het plan.  
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 10  Overgangsrecht 

10.1  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 teniet gaan 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 teniet gegaan. 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig bij een omgevingsvergunning afwijken van het eerste 
lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met 
maximaal 10%. 

c. het eerste lid 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. 

 
10.2  Overgangsrecht gebruik 
Voor het 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 het eerste lid, 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 het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik 
daarna te hervatten of te laten hervatten. 

d. het eerste lid 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 11  Slotregel 

Deze regels kunnen worden aangehaald onder de naam 'Regels van het wijzigingsplan  
Paauwenburg - Groot Lammerenburg, 2e planwijziging van de Gemeente Vlissingen'.  
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