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1.

Inleiding

1.1
Aanleiding
Dit wijzigingsplan is opgesteld in opdracht van v.o.f. de Wolf-Cazant. Dit betreft een agrarisch bedrijf
annex klussenbedrijf, gevestigd op het perceel Landbouwweg 7 te Ritthem. Het bedrijf is in 2005
gevestigd en is van oorsprong een schapenbedrijf en klussenbedijf. De bedrijfsbebouwing omvat twee
loodsen van 25x50 meter (bouwjaren 2005 en 2006) en een bedrijfswoning (bouwjaren 2006/2007).
De eerste loods is ingericht als schapenstal annex rundveestal. De andere loods was in gebruik als
werktuigenberging annex opslag. In 2007 is een gedeelte van deze loods in gebruik genomen voor de
stalling van caravans. Tussen de beide loodsen in een overkapping aangebracht.
De initiatiefnemers zijn doende het agrarisch bedrijf grotendeels om te vormen tot melkveehouderij. In
2012 is hiermee gestart. De tweede loods is inmiddels gedeeltelijk verbouwd tot ligboxenstal voor
melkvee. Hierin zal uiteindelijk ruimte zijn voor 80 stuks melkkoeien annex jongvee. Op deze wijze zal
na de opstart met een 35-tal melkkoeien een doorgroei naar een zeventigtal melkkoeien mogelijk zijn.
Ten behoeve van de melkveetak is mestopslag vereist. De initiatiefnemers willen aan de achterzijde
van het bedrijf een mestsilo (flexobassin) van circa 2000 m3 oprichten. Tevens zijn zij van plan om op
korte termijn een sleufsilo te bouwen. In het huidige bouwvlak is geen ruimte om deze functie te
realiseren. Een vergroting van het agrarisch bouwvlak is dan ook benodigd.
In een later stadium (vanaf 2015) wordt uitgegaan van het bouwen van een tweede melkveestal naast
de huidige melkveestal. Op die wijze zal een doorontwikkeling tot 120 à 140 melkkoeien plaats
kunnen vinden. De beoogde locatie voor deze melkveestal is eveneens buiten het huidige bouwvlak
gelegen. Voorliggend wijzigingsplan voorziet eveneens in vergroting van het bouwvlak, ter plaatse van
de beoogde melkveestal. De planperiode van een wijzigingsplan bedraagt in beginsel 10 jaar. Mede
gezien het advies van de Agrarisch Adviescommissie Zeeland (zie bijlage 1 en paragraaf 2.3), is het
mogelijk en wenselijk om reeds in dit stadium het bouwvlak af te stemmen op het door de
initiatiefnemers gewenste eindbeeld van de bedrijfsvoering. Om deze reden is in voorliggend
wijzigingsplan uitgegaan van de uiteindelijke situatie van 140 melkkoeien. Het huidige bouwvlak, dat
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een omvang heeft van circa 0,5 hectare, wordt vergroot met circa 5.000 m om de gewenste en
noodzakelijke bedrijfsontwikkeling te realiseren.
Tevens zal de dubbelbestemming Waarde – Archeologie 1, welke gedeeltelijk was geprojecteerd op
een gedeelte van de gronden waar het bouwvlak wordt uitgebreid, komen te vervallen.

1.2
Huidige situatie
Het plangebied aan de Landbouwweg is gelegen in het buitengebied van de gemeente Vlissingen.
Kadastraal is de locatie bekend als gemeente Vlissingen, sectie U, nummers 1056, 1057 en 1495. De
meeste bebouwing in de omgeving heeft een landelijk karakter, waaronder enkele (voormalige)
boerderijen. De locatie bestaat uit een bedrijfswoning en 2 schuren van 1250 m² ieder.
Het melkveebedrijf biedt binnen de bestaande bedrijfsbebouwing huisvesting voor circa 80 melkkoeien
en 150 stuks jongvee. Het huidige aantal omvat circa 40 melkkoeien en 150 stuks jongvee. Daarnaast
worden er gemiddeld 200 fokooien gehouden.
Het bedrijf beschikt over een huiskavel van circa 2 hectare. Deze wordt gebruikt voor beweiding van
het melkvee. Tevens beschikt het bedrijf over circa 50 hectare weiland en grasland/maïsland om in
voeder te voorzien.
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Figuur 1: Huidige situatie plangebied met huiskavel

1.3
Het plan
Indien de stap naar 70 stuks melkvee volgens verwachting verloopt, willen de initiatiefnemers in de
komende jaren hun melkveestapel uitbreiden naar ca. 120-140 melkkoeien. Het huidige aantal
jongvee en fokooien blijft ongewijzigd. In 2012 is een start gemaakt met de melkveehouderijtak, echter
de drijfmestkelder in de ligboxenstal is te klein om de mest conform de wettelijke eisen gedurende 9
maanden op te slaan. Gelet op de mestwetgeving en de uitbreiding van de veestapel is het voor de
melkveehouder noodzakelijk om voldoende mestopslag op het bedrijf te realiseren met een omvang
3
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van tenminste 2.400 m . De bestaande mestkelder heeft een opslag van 400 m . Om voldoende
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mestopslag te realiseren dient een mestsilo met een inhoud van 2.000 m opgericht te worden. Tevens
zal ook de opslag van ruwvoer in sleufsilo’s vergroot moeten worden. De ruwvoeropslag (ca. 1.500
m2) moet binnen het bouwvlak gerealiseerd worden.
Het initiatief is er op gericht om het bestaande agrarische bouwvlak te vergroten naar een agrarisch
bouwvlak van circa 1 hectare. Alle bebouwing inclusief de vaste mestopslag en sleufsilo’s worden
gesitueerd binnen het bouwvlak. Deze vergroting is noodzakelijk vanuit wettelijk en
bedrijfseconomisch oogpunt.
Om het bedrijf adequaat landschappelijk in te passen is door Stichting Landschapsbeheer Zeeland
een plan voor landschappelijke inpassing opgesteld. Het agrarisch bedrijf zal aan de noord-, oost- en
westzijde worden voorzien van een groenstrook van 10 meter breed, bestaande uit streekeigen
beplanting. Het beplantingsplan is bijgevoegd als bijlage 2.
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Figuur 2: Gewenste situatie na vergroting bouwvlak

Om de vergroting van het agrarische bouwvlak aan de Landbouwweg 7 te Ritthem mogelijk te maken,
is in voorliggende toelichting van het wijzigingsplan onderzocht of aan alle ruimtelijk relevante
aspecten met betrekking tot het initiatief voldaan kan worden. Uit de toelichting zal blijken dat dit het
geval is en er derhalve medewerking verleend kan worden aan de uitbreiding van het agrarische
bouwvlak.

1.4
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden de beleidskaders van het Rijk, de provincie Zeeland en de
gemeente Vlissingen uiteengezet. Hoofdstuk 3 geeft een beschouwing van de verschillende sectorale
aspecten, zoals geluid, bodem, natuur, archeologie e.d. Hoofdstuk 4 geeft een juridische beschrijving
van de verbeelding en regels van het wijzigingsplan. Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 de uitvoerbaarheid
beschreven.
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2.

Planologisch beleidskader

2.1

Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijke- en
mobiliteitsbeleid in Nederland en vervangt onder andere de Nota Ruimte. In deze Structuurvisie stelt
het Rijk heldere ambities voor Nederland in 2040. Dit doet het Rijk op basis van de (inter)nationale
ontwikkelingen die de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven zowel bovengronds en ondergronds richting
2040 bepalen. Zo werkt het Rijk aan een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland.
Voorliggend wijzigingsplan is hiermee niet in strijd.

2.2
Provinciaal beleid
Omgevingsplan Zeeland 2012-2018
Zeeland is een agrarische provincie. Een aanzienlijk deel van het beschikbare polderlandschap is in
gebruik als cultuurgrond en het economische belang van de agrarische sector is nog steeds groot. In
het Provinciaal Economisch Beleidsplan 2009-2012 van de provincie wordt het belang nogmaals
onderschreven. Met inbegrip van agribusiness zorgt de landbouw voor een werkgelegenheid van
15.230 personen. Dat komt neer op 8,8% van de totale werkgelegenheid in de provincie. Het totaal
aantal agrarische bedrijven is 3.414. Binnen de landbouw in Zeeland is akkerbouw verreweg de
belangrijkste sector (58 procent van het totale aantal agrarische bedrijven in Zeeland). De gemiddelde
bedrijfsomvang van de Zeeuwse agrarische bedrijven is relatief groot. Een agrarisch bedrijf in Zeeland
is ongeveer anderhalf keer zo groot in vergelijking met het Nederlandse gemiddelde.
In het Omgevingsplan van de provincie Zeeland 2012-2018 geeft het provinciebestuur aan dat ze de
komende jaren wil inzetten op ontwikkelingsmogelijkheden voor grondgebonden landbouw. Daarbij
wordt gestreefd naar o.a. behoud van de omgevingskwaliteit, en beperking van milieubelasting.
Nieuwvestiging van een intensieve veehouderij en de omschakeling van een bestaand agrarisch
bedrijf naar een intensieve veehouderij is uitgesloten.
Verordening Ruimte
In artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) heeft de wetgever de bevoegdheid
gegeven bij of krachtens provinciale verordening regels te stellen “indien provinciale belangen dat met
het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken”. De onderwerpen die in de
verordening geregeld worden zijn ontleend uit het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018.
Zo is in artikel 2.6, lid 1 bepaald, dat er geen nieuwe agrarische bouwwerken worden toegelaten
buiten een voor een agrarisch bedrijf, aangewezen bouwvlak.
Verder is onder meer in artikel 2.9 lid 1 bepaald, dat een bestemmingsplan de nieuwvestiging van een
intensieve veehouderij, de omschakeling van een bestaand bedrijf naar intensieve veehouderij
alsmede het toevoegen van een neventak intensieve veehouderij niet mag toestaan.
Conclusie
Aangezien er sprake is van een uitbreiding van het agrarisch bouwvlak ten behoeve van een
grondgebonden agrarisch bedrijf, is dit in de lijn van het provinciale beleid. Specifiek over mestopslag
wordt op pagina 40 van het Omgevingsplan gemeld dat, voor de opslag van mest afkomstig uit de
inrichting op het agrarische bouwvlak, ruimte geboden wordt. Het initiatief is er op gericht om het
bestaande agrarische bouwvlak te vergroten naar een agrarisch bouwvlak van circa 1 hectare. Alle
bebouwing inclusief de vaste mestopslag en sleufsilo’s worden gesitueerd binnen het bouwvlak. De
voorgenomen ontwikkelingen van de initiatiefnemer zijn dan ook niet in strijd met het provinciale
beleid.
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2.3
Gemeentelijk beleid
2.3.1 Structuurvisie
In de door de gemeenteraad in 2009 vastgestelde structuurvisie ‘Vlissingen stad aan zee – een zee
aan ruimte’, is op hoofdlijnen het ruimtelijk beleid van de gemeente Vlissingen geformuleerd. Hierin is
onder meer beschreven dat het landschap van Walcheren getypeerd wordt door de kleinschalige
openheid, het groene karakter en de duinen, kreekruggen, dijken en kommen. Doelstelling van de
gemeente Vlissingen is het behouden en versterken van het karakteristieke landschap. Het
wijzigingsplan resulteert in een uitbreiding van een reeds bestaand bouwvlak van een bestaand
agrarisch bedrijf. De gewenste uitbreiding leidt niet tot een aantasting van het karakteristieke
landschap. Stichting Landschapsbeheer Zeeland heeft een plan voor landschappelijk inpassing
opgesteld, waarbij de karakteristieken van het landschap worden gewaarborgd en versterkt.
2.3.2 Bestemmingsplan
Huidige bestemmingen
Het plangebied is gelegen in het door de gemeenteraad op 17-12-2009 vastgestelde
bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Het gehele plangebied heeft de bestemming ‘Agrarisch met
waarden’. Het huidige bouwvlak is behoorlijk strak rond de huidige bedrijfsbebouwing gelegen, zodat
er nauwelijks uitbreidingsmogelijkheden zijn binnen het bouwvlak. Het gedeelte van het plangebied
waar de uitbreiding van het bouwvlak is beoogd, is gedeeltelijk voorzien van de dubbelbestemming
Waarde-Archeologie 1. In figuur 3 is een uitsnede van het relevante gedeelte van het
bestemmingsplan Buitengebied weergegeven.

Figuur 3: uitsnede bestemmingsplan Buitengebied Vlissingen

2.3.3 Wijzigingsbevoegdheid vergroten bouwvlak
Het bestemmingsplan staat bebouwing ten behoeve van agrarische bedrijven alleen toe in daarvoor
aangewezen agrarische bouwvlakken. Ten aanzien van de realisatie van de sleufsilo, de mestopslag
en de melkveestal, is dan ook een uitbreiding van het bouwvlak benodigd. In artikel 3.8.1 van het
bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarin is bepaald dat burgemeester en
wethouders – indien voldaan wordt aan een aantal voorwaarden – de bouwvlakken kunnen vergroten.
In onderstaand kader is de betreffende wijzigingsbevoegdheid weergegeven.
3.8.1 Wijziging vergroten bouwvlak
Burgemeester en wethouders kunnen de bouwvlakken vergroten, met inachtneming van het
volgende:
a. de oppervlakte van het bouwvlak bedraagt ten hoogste 2 ha;
b. wijziging wordt toepast, indien is aangetoond dat de landschapswaarden, zoals benoemd in lid
3.1, onder b, niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad; alvorens de ontheffing te
verlenen vragen burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies van een landschaps- en
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natuurdeskundige;
c. wijziging wordt toegepast, indien is aangetoond dat is voorzien in een adequate landschappelijke
inpassing van het bouwvlak, die bestaat uit een beplantingsstrook met een dichte struik- en boomlaag
van voornamelijk streekeigen soorten, met een breedte van ten minste 10 meter;
d. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van
naastgelegen percelen;
e. wijziging leidt niet tot onevenredige gevolgen voor het waterbeheer; indien het verhard oppervlak
toeneemt of kan toenemen met 1.000 m² of meer, vragen burgemeester en wethouders hierover
schriftelijk advies van de waterbeheerder alvorens de wijziging toe te passen;
f. wijziging vindt slechts plaats, indien een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten over de
aanleg, het beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing;
Onderstaand is het initiatief getoetst aan de bepalingen van de wijzigingsbevoegdheid
Ad a. Hieraan wordt voldaan. Het huidige bouwvlak heeft een oppervlakte van circa 0,5 hectare. Het
bouwvlak wordt vergroot met circa 5.000 m2. Het bouwvlak zal dan ook een oppervlakte
verkrijgen van ca. 1 hectare.
Ad b. In het plan voor landschappelijk inpassing dat Stichting Landschapsbeheer Zeeland heeft
opgesteld ten behoeve van het wijzigingsplan, is aangetoond dat landschapswaarden niet
onevenredig worden of kunnen worden aangetast.
Ad c. In het plan voor landschappelijke inpassing wordt voorzien in de aanplant van een groenstrook
van 10 meter breed, bestaande uit streekeigen beplanting aan de noord-, oost- en westzijde
van het agrarisch bedrijf. Hiermee wordt het agrarisch bedrijf adequaat landschappelijk
ingepast.
Ad d. Uit voorliggende toelichting blijkt dat wijziging niet leidt tot onevenredige aantasting van
gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen.
Ad e. In paragraaf 3.13 is een watertoets opgenomen waarin wordt aangetoond dat wijziging niet
leidt tot onevenredige gevolgen voor het waterbeheer. De watertoets is toegezonden aan het
Waterschap Scheldestromen.
Ad f. Met de initiatiefnemer wordt een privaatrechtelijke overeenkomst gesloten over de aanleg, het
beheer en het onderhoud van de landschappelijke inpassing;
Gezien het bovenstaande wordt voldaan aan de in de wijzigingsbevoegdheid opgenomen
voorwaarden. Bovendien heeft de gemeente naar aanleiding van de gewenste bedrijfsontwikkeling de
Agrarische Adviescommissie Zeeland (AAZ) verzocht een uitspraak te doen over de noodzakelijkheid
en wenselijkheid van de uitbreiding van het agrarisch bouwvlak. Tevens heeft de AAZ geadviseerd
inzake een afwijkingsregeling voor grondgebonden agrarische melkveebedrijven die in plaats van
weidegang voldoende ruwvoer telen (zie paragraaf 2.3.5 ).
De AAZ concludeerde als volgt: “De AAZ is van oordeel dat met de voorgestane bedrijfsvoering in de
melkveehouderij voor het houden van 60/70 melkkoeien voldaan kan worden aan de in de ontheffing
opgenomen voorwaarden. Derhalve zal sprake zijn van een grondgebonden agrarisch bedrijf. De
geschetste lange termijn visie van de ontwikkeling van een melkveebedrijf met een 120 tot 140-tal
melkkoeien is, gelet op de huidige ontwikkelingen en de te verwachten ontwikkelingen na afschaffing
van de melkquotering, een reële bedrijfsontwikkeling die noodzakelijk is voor een doelmatige
agrarische bedrijfsvoering. Vanuit deze lange termijnvisie kan de vergroting van het bouwvlak worden
afgestemd op dit eindbeeld van de bedrijfsvoering. In samenhang met deze uitbreiding van de
dierstapel dient te zijner tijd uitbreiding van het areaal cultuurgrond plaats te vinden teneinde het
grondgebonden karakter van de bedrijfsvoering te borgen.” Het AAZ advies is bijgevoegd als bijlage 1.
Gezien het bovenstaande kan ten behoeve van de bouw van de melkveestal, de plaatsing van de
3
mestopslag van 2000 m en de plaatsing van de sleufsilo, medewerking worden verleend.
2.3.4 Wijzigingsbevoegdheid vergroten bouwvlak
Een gedeelte van de gronden waar het bouwvlak wordt uitgebreid, zijn in het bestemmingsplan
Buitengebied voorzien van de dubbelbestemming Waarde – Archeologie 1. In artikel 25, lid 4 onder a
is bepaald dat burgemeester en wethouders, overeenkomstig het bepaalde in de Wet ruimtelijke
ordening het plan kunnen wijzigen ten behoeve van het doen vervallen van de bestemming ‘Waarde –
Archeologie 1’, indien, op basis van een archeologisch onderzoek is aangetoond, dat in de
desbetreffende gronden geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.
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In 2004 is reeds een archeologisch onderzoek verricht door SOB research (S. Warning-project
nr.:1063-0405, zie bijlage 6). Dit onderzoek is verricht ten tijde van nieuwvestiging van het huidige
veehouderijbedrijf.
Voor de wijziging van de bestemming van deze uitbreidingsstrook van het bouwvlak heeft de
Walcherse Archeologische Dienst (WAD) een aanvullende studie op het eerder uitgevoerde
onderzoek door S. Warning gedaan.
Deze studie geeft aan dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat ter plaatse van de uitbreiding
van het bouwvlak zich een andere situatie zal voordoen dan in 2004 onderzocht.
Het is om deze reden dat de WAD adviseert om de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 1
binnen de uitbreidingsstrook van het bouwkavel aan de Landbouwweg 7 weg te doen vervallen (zie
bijlage 7).
Gezien het bovenstaande kan de bestemming ‘Waarde – Archeologie 1’ komen te vervallen.

2.3.5 Afwijking weidegang
Gezien de beperkte omvang van het huiskavel (ca. 2 ha), zijn er in de directe omgeving van het
agrarische bedrijf niet voldoende mogelijkheden voor weidegang. Met toepassing van artikel 3.6.2 van
het bestemmingsplan, zijn burgemeester en wethouders – onder bepaalde voorwaarden - bevoegd af
te wijken van het bestemmingsplan inzake weidegang als criterium voor grondgebonden agrarische
bedrijven, voor melkveebedrijven die in plaats van weidegang, voldoende ruwvoer telen. Dit besluit
dient om het grondgebonden karakter van het bedrijf te waarborgen. Aangetoond dient te worden dat
bij gebrek aan weidegang voldoende landbouwareaal binnen de bedrijfsvoering aanwezig is om in
eigen ruwvoer te kunnen voorzien. Op basis van een ondernemingsplan welke getoetst is door de
AAZ, kan positief besloten worden op de uitbreiding van de veestapel naar 70 stuks melkvee. Dit
betreft een afzonderlijke procedure (binnenplanse afwijkingsprocedure). Het college van
burgemeester en wethouders zal, gezien het positieve advies van de AAZ, hier dan ook medewerken
aan verlenen;
De AAZ stelt in haar advies dat met de uitbreiding van de dierstapel naar 140 melkkoeien, te zijner tijd
uitbreiding van het areaal cultuurgrond plaats dient te vinden teneinde het grondgebonden karakter
van de bedrijfsvoering te borgen. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de bouw van een
nieuwe rundveestal (voorzien in 2015), zal de AAZ wederom om advies gevraagd worden om te
beoordelen of er voldoende landbouwareaal binnen de bedrijfsvoering aanwezig is om in eigen
ruwvoer te kunnen voorzien.
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3.

Sectorale aspecten

Naast de voorwaarden zoals genoemd in de wijzigingsbevoegdheid, dient tevens onderzocht te
worden of het plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk wordt daar op
ingegaan.

3.1
Milieuzonering
Wettelijk kader
Om tussen bedrijven en woningen een goede ruimtelijke afstemming te borgen, wordt in de ruimtelijke
ordening veelal een milieuzonering gehanteerd. Deze dient er voor te zorgen dat door het in acht
nemen van voldoende afstand tussen bedrijven en milieugevoelige objecten (zoals woningen), geen
overlast, hinder of schade ontstaat. Deze ruimtelijke zonering is gebaseerd op het in acht nemen van
voldoende fysieke afstand. Afhankelijk van bedrijfstype en sector gelden verschillende afstanden. De
vermelde afstanden zijn richtlijnen. Deze richtlijnen zijn opgenomen in de handreiking ‘Bedrijven en
Milieuzonering’ van de VNG. Ten aanzien van agrarische bedrijven zijn hierin de volgende
richtafstanden opgenomen: 100 meter voor het aspect geur, 30 meter voor het aspect stof en 30
meter voor het aspect geluid.
Onderzoeksresultaten
Het meest nabij gelegen milieugevoeligde object betreft een burgerwoning op het adres Schroeweg 6.
Deze woning is op meer dan 200 meter afstand van het plangebied gelegen. Hiermee wordt
ruimschoots voldaan aan de richtafstanden.
Verder is bezien of er milieubelastende inrichtingen in de omgeving van het plangebied aanwezig zijn
welke van invloed zijn op de uitbreiding van het agrarische bedrijf. Gebleken is dat er op het perceel
Landbouwweg 9, ten oosten van het plangebied, de planologische mogelijkheid bestaat om een
windturbine met een ashoogte van 40 meter op te richten. In het verleden heeft er op deze locatie een
windturbine van deze hoogte gestaan, met een vermogen van 500 kW en een wiekdiameter van 39
meter. De huidige afstand tussen het agrarische bedrijf en de geprojecteerde windturbine bedraagt ca.
110 meter. Als gevolg van dit wijzigingsplan neemt de afstand tussen de geprojecteerde windturbine
en het agrarische bedrijf af tot ca. 90 meter. In de handreiking ‘Bedrijven en Milieuzonering’ van de
VNG zijn richtafstanden omgenomen voor windmolens met een wiekdiameter van 20 meter, 30 meter
en 50 meter. Aangezien er in het bestemmingsplan geen maximale wiekdiameter is vastgelegd voor
de geprojecteerde windturbine, zijn onderstaand de richtafstanden opgenomen voor windmolens met
een wiekdiameter van 20, 30 en 50 meter. Voor een windmolen met een wiekdiamer van 20 meter
geldt een richtafstand van 100 meter voor het aspect geluid en 30 meter voor het aspect gevaar. Voor
een windmolen met een wiekdiamer van 30 meter geldt een richtafstand van 200 meter voor het
aspect geluid en 50 meter voor het aspect gevaar. Voor een windmolen met een wiekdiamer van 50
meter geldt een richtafstand van 300 meter voor het aspect geluid en 50 meter voor het aspect
gevaar.
In alle gevallen wordt voldaan aan de richtafstand voor het aspect gevaar. Er wordt niet voldaan aan
de richtafstanden voor het aspect geluid. Ter plaatse van de uitbreiding van het bouwvlak worden
echter geen geluidsgevoelige funcies gerealiseerd, maar wordt voorzien in de realisatie van een
mestbassin, een sleufsilo en een melkveestal. Gezien het bovenstaande vomt het aspect
milieuzonering geen belemmering voor de vaststelling van het wijzigingsplan.

3.2

Bodem

Wettelijk kader
Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening dient in verband met de uitvoerbaarheid
van een plan onderzoek te worden verricht naar de bodemgesteldheid in het projectgebied. Bij
functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde
nieuwe functie. De oppervlakte van het plangebied en de conclusie van het vooronderzoek (historisch
onderzoek) zijn bepalend voor het uitvoeren van eventueel veld- en laboratoriumonderzoek.
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Bodemgebruiksfuncties nemen af naarmate bodemverontreinigingen en gerelateerde risico's
toenemen. Sanerende maatregelen kunnen daardoor nodig zijn.
Onderzoeksresultaten
Laboratorium Zeeland heeft een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in verband met de
2
uitbreiding van het bouwvlak. Het onderzoek is gericht op de oppervlakte van 5.000 m die aan het
bouwvlak wordt toegevoegd. Zij hebben hiervan een rapport opgesteld gedateerd 9 november 2012
(zie bijlage 3).
Op het perceel is in 2004, door hetzelfde laboratorium, ook een verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd. Destijds werden zowel in de bovengrond als in de ondergrond geen verontreinigingen
aangetoond.
Het onderzoek dat is uitgevoerd in het najaar van 2012 concludeert wederom dat het niet zinvol is om
herbemonstering of nader onderzoek uit te voeren. De bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor
de beoogde ontwikkeling.

3.3
Natuur
Wettelijk kader
De bescherming van de natuur in Nederland vindt plaats door Europese en nationale wetgeving.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen soortbescherming en gebiedsbescherming. Deze staan los
van elkaar en hebben ieder hun eigen werking.
Gebiedsbescherming
In de omgeving van het plangebied bevinden zich geen aangewezen Vogel- en
Habitatrichtlijngebieden of Natura2000 gebieden. Dergelijke beschermde gebieden zijn op grote
afstand gelegen van het plangebied. Het meest nabij gelegen beschermde Natura2000 gebied, is de
Westerschelde op een afstand van circa 2,2 kilometer. Gezien deze afstand en de aard van de
functieverandering, zijn er voor de beschermde gebieden geen significante negatieve effecten te
verwachten als gevolg van het plan. Ter nadere onderbouwing is een stikstofdepositieberekening
opgesteld. In de berekening is de toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige gebieden
weergegeven. Uitgangspunt is hierbij de toename van stkstofdepositie tussen 2004 en de
aangevraagde situatie. Aangezien er in 2004 de locatie nog niet bestond is enkel de aangevraagde
situatie berekend. De berekening geeft weer dat de toename van stikstofdepositie op Natura2000
gebieden afgerond nul is en daardoor verwaarloosbaar. De berekening is bijgevoegd als bijlage 4.
Soortenbescherming
De soortenbescherming is in Nederland geregeld in de Flora- en Faunawet. Deze heeft betrekking op
alle in Nederland in het wild voorkomende diersoorten en vaatplanten. Hiervoor geldt een algemene
zorgplicht die inhoudt dat schade aan flora en fauna zoveel mogelijk voorkomen dient te worden. Op
22 februari 2005 is een AmvB in werking getreden die heeft geleid tot aanpassing van het
ontheffingsregime van de Flora en Faunawet. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in drie
beschermingsniveaus:
 beschermingsniveau 1: een algemene vrijstelling voor algemeen voorkomende soorten. Bij
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting is geen ontheffing van de Flora- en faunawet nodig.
 beschermingsniveau 2: een algemene vrijstelling met gedragscode voor een aantal
beschermde soorten volgens tabel 2 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en
plantensoorten en alle in het wild voorkomende vogelsoorten.
 beschermingsniveau 3: de streng beschermde soorten waarvoor geen algemene vrijstelling
kan worden gegeven en waarvoor een ontheffingsaanvraag noodzakelijk is.
De locatie is gelegen in agrarisch gebied. Het plangebied betreft agrarisch bestemde gronden die
reeds in gebruik zijn rondom de bedrijfslocatie. Er zijn inventarisatiegegevens beschikbaar van het
Natuurloket (km vak 32-388). In bijlage 5 zijn de gegevens van het Natuurloket opgenomen.
De aanwezigheid van beschermde soorten in het kilometerhok, in het bijzonder vogels, is goed te
verklaren op basis van de aanwezige inrichting. In het kilometerhok is immers ook een brede
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waterloop aanwezig. De aanwezigheid van beschermde soorten op de planlocatie is echter niet
waarschijnlijk.
Onderzoeksresultaten
De huidige landschappelijke inpassing is nog maar enkele jaren oud en heeft nog geen volledige
groeiontwikkeling door kunnen maken. In het door Stichting Landschapsbeheer Zeeland opgestelde
plan voor landschappelijke inpassing, wordt er vanuit gegaan dat de huidige beplanting kan worden
teruggeknipt en kan worden verplant. Het te verplaatsen gedeelte is visueel geïnspecteerd en er zijn
geen broedplaatsen van vogels geconstateerd. De locatie waar de mestsilo, sleufsilo en melkveestal
worden gerealiseerd betreffen bovendien agrarische gronden die jaarlijks intensief worden gebruikt en
grenzen aan het reeds bestaande agrarische bouwvlak. Uitbreiding van het bouwvlak zal geen
verstoring van de aanwezige flora en fauna tot gevolg hebben.
Mogelijk komen er in de nabijheid van de initiatieflocatie algemene soorten voor als Veldmuis, Egel en
Mol. Deze soorten vallen onder de algemene vrijstellingsregeling van de Flora- en Faunawet.
Alle vogelsoorten zijn beschermd volgens de Europese Vogelrichtlijn en de Flora- en Faunawet. Voor
alle vogelsoorten geldt een verbod op handelingen die nesten of eieren beschadigen of verstoren.
Daarbij wordt opgemerkt dat de Flora- en Faunawet geen standaardperiode voor het broedseizoen
kent. Het gaat er om of er een broedgeval is. De periode april tot half juli kan wel globaal
aangehouden worden voor het niet uitvoeren van werkzaamheden.
Bovendien kan het naast broedende vogels, ook gaan om vogels die hun verblijfplaats het hele jaar
gebruiken en ook jaarrond beschermd zijn. Ook handelingen die een vaste rust of verblijfplaats van
beschermde vogels verstoren zijn niet toegestaan.
Bij in achtneming van de hierboven genoemde voorwaarden kan voorkomen worden dat er
overtreding van de Flora- en Faunawet zal plaatsvinden.
Gezien de aard van het plan en met name aangaande het huidige gebruik van de locatie zijn er geen
negatieve invloeden op de eventuele aanwezige vogelsoorten te verwachten. Compenserende of
mitigerende maatregelen zijn dan ook niet noodzakelijk.

3.4
Geluid
Wettelijk kader
De mate waarin het geluid, veroorzaakt door wegverkeer, spoorwegverkeer, en/of inrichtingen
(industrielawaai) het milieu mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder. De wet stelt dat in
principe de geluidsbelasting op de gevel van gevoelige objecten niet hoger mag zijn dan de maximaal
toelaatbare waarde, dan wel een nader bepaalde waarde (hogere waarde).
Onderzoeksresultaten en conclusie
De uitbreiding van het bouwvlak heeft niet tot gevolg dat er nieuwe geluidsgevoelige functies worden
opgericht. Het aspect geluid vormt dan ook geen belemmering voor de vaststelling van dit
wijzigingsplan.

3.5
Geur en ammoniak
Wettelijk kader
Het Activiteitenbesluit vormt per 1 januari 2013 het toetsingskader voor geurhinder bij agrarische
bedrijven. Artikel 3:117 omschrijft de afstandsnormen tussen een dierenverblijf zonder
geuremissiefactor en een geurgevoelig object. Voor grondgebonden agrarische bedrijven wordt
gewerkt met vaste afstanden (ten opzichte van geurgevoelige objecten) van 50 meter in het
buitengebied en 100 meter tot de bebouwde kom.
De wet ammoniak en veehouderij (WAV) regelt de bescherming van zeer kwetsbare gebieden op
grond van ammoniak. De WAV gaat uit van vaste afstanden. Ingeval een bedrijf in of binnen een
afstand van 250 meter van een zeer kwetsbaar gebied is gelegen gelden voor het bedrijf specifieke
ammoniak emissienormen.
Onderzoeksresultaten en conclusie
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Het meest nabij gelegen geurgevoelige object is de woning aan de Schroeweg 6 en ligt op een
afstand van circa 200 meter van de nieuw op te richten stal. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan
de afstandseis van 50 meter. Tevens is het plangebied niet gelegen in of binnen een zone van 250
meter van een zeer kwetsbaar gebied. Het aspect geur vormt dan ook geen belemmering voor de
vaststelling van voorliggend wijzigingsplan.

3.6
Luchtkwaliteit
Wettelijk kader
De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de ‘Wet
milieubeheer’ goedgekeurd (Stb. 2007, 414). Vooral hoofdstuk 5 titel 2 uit genoemde wet is veranderd.
Omdat titel 2 handelt over luchtkwaliteit staat titel 2 bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. Deze wet is op
15 november 2007 (Stb. 2007, 434) in werking getreden en vervangt het ‘Besluit luchtkwaliteit 2005’.
De ‘Wet luchtkwaliteit’ voorziet onder meer in een gebiedgerichte aanpak van de luchtkwaliteit via het
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De programma-aanpak zorgt voor een
flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen.
Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat deze ‘niet in betekenende mate’
(NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de grenswaarden
voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Een project draagt ‘niet in betekende mate’ bij aan de
luchtverontreiniging als de 3% grens niet wordt overschreden. De grens is gedefinieerd als 3% van de
grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit
komt overeen met 1,2 microgram/m3 voor zowel PM10 als NO2. Voor woningbouw geldt bijvoorbeeld
dat bij één ontsluitingsweg een aantal van 500 nieuwe woningen niet in betekenende mate van
invloed zijn op de luchtkwaliteit.
Er dient met name gekeken te worden naar de emissie van fijn stof (PM10). Op grond van de Wet
luchtkwaliteit gelden grenswaarden waaraan voldaan moet worden. De grenswaarden waaraan
getoetst wordt zijn:
 jaargemiddelde concentratie: 40 µg/m3;
 daggemiddelde concentratie: 50 µg/m3;
 aantal toegestane overschrijdingen daggemiddelde: 35 keer.
Onderzoeksresultaten en conclusie
De functiewijziging en de extra verkeersaantrekkende werking als gevolg daarvan zal niet leiden tot
een overschrijding van de grenswaarden voor PM10 uit de Wet Luchtkwaliteit. Indien het aantal
voertuigbewegingen per dag meer bedraagt dan 50 wordt in het kader van zorgvuldigheid wel
geadviseerd de verslechtering van de luchtkwaliteit inzichtelijk te maken. Dit is echter niet aan de
orde. Het aantal verkeersbewegingen zal bij een toename van het aantal dieren gering toenemen. De
toename is echter dermate gering dat nader onderzoek niet noodzakelijk is. Bij een toename van 10
vrachtwagens per week wordt nog steeds voldaan aan de norm van 1,2 microgram/m3.
Door de toename van het aantal dieren neemt de fijnstofdepositie toe. Aangaande luchtkwaliteit dient
bekeken te worden of de grenswaarden niet worden overschreden. Een aantal van 140 melkkoeien
(148 g/jaar per koe) en 150 stuks jongvee (38 g/jaar per koe) leveren een fijnstofemissie van 26.400
g/jaar. Op basis van vaste afstanden welke zijn opgenomen in de regeling NIBM voldoet deze
toename fijnstofemissie ruimschoots aan de vaste normen. Bij een vaste afstand van 160 meter tot
een gevoelig object mag de toename reeds 1.376.000 g/jaar bedragen. De feitelijke toename bedraagt
hiermee 1,9% van wat is toegestaan. Het project is aangaande de toename van dieraantallen niet in
betekende mate van invloed op de luchtkwaliteit.

3.7
Externe veiligheid
Wettelijk kader
Qua normstelling, begrippenkader en rekenmethodiek voor het bepalen van de risico's, wordt in het
beleidsveld voor externe veiligheid gewerkt met twee begrippen. Het plaatsgebonden risico (PR) en
het groepsrisico (GR).
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Het PR is omschreven als de kans dat een persoon die gedurende een heel jaar onafgebroken en
onbeschermd op een bepaalde plaats verblijft, ten gevolge van een ongewoon voorval met een
gevaarlijke stof komt te overlijden. Voor het PR geldt de risicocontour van de kans één op een miljoen
(10-6) als grenswaarde voor kwetsbare objecten (afwijken is niet mogelijk) en als richtwaarde voor
beperkt kwetsbare objecten (afwijken is mogelijk maar alleen na motivering).
Het GR is de cumulatieve kans, grafisch weergegeven in een curve, dat een groep personen van 10,
100 en 1.000 personen tegelijk komt te overlijden als gevolg van een ongewoon voorval met een
gevaarlijke stof. Het GR is niet wettelijk genormeerd. Voor het GR geldt een oriënterende waarde als
richtlijn.

aard van de risicobron

relevante wetgeving en/of beleidskader

risicovolle bedrijven

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)
Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi)
Beleidsvisie EV gemeente Vlissingen (2006)
Activiteitenbesluit

windturbines

Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer
(Barim)
Handboekrisicozonering Windturbines
Circulaire Vervoer Gevaarlijke Stoffen (CRVGS, 2004)
Basisnet Weg
Basisnet Water
Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)
Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb)
Circulaire K1, K2- en K3-stoffen (1991)

transport gevaarlijke stoffen over de weg,
water en het spoor
transport gevaarlijke stoffen door
buisleidingen

Onderzoeksresultaten
Nagegaan is welke risicobronnen er in de omgeving van het plangebied aanwezig zijn. Vervolgens is
per risicobron beoordeeld of deze in het kader van externe veiligheid beperkingen op kan leggen aan
de voorgenomen ontwikkelingen. Hierbij wordt ook geanalyseerd of nader onderzoek naar een
specifieke risicobron noodzakelijk is.
Plaatsgebonden Risico
In de directe omgeving van het plangebied zijn momenteel geen buisleidingen, transportroutes of
risicovolle inrichtingen aanwezig, waarvan de relevante plaatsgebonden risicocontouren tot in het
plangebied reiken. Wel was er tot 2012 een windturbine van 40 meter hoogte, met een vermogen van
500 kW en een wiekdiameter van 39 meter aanwezig op het perceel Landbouwweg 9, ten oosten van
het plangebied. De planologische mogelijkheid om een windturbine van deze hoogte te realiseren is
nog aanwezig. Voor windturbines zijn de normen ten aanzien van externe veiligheid vastgelegd in het
besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Barim). Sinds 1 januari 2011 is de wijziging
milieuregels windturbines van kracht, wat betekent dat windturbines moeten voldoen aan vastgestelde
veiligheidsafstanden tot kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Wat wordt aangeduid als
kwetsbaar of beperkt kwetsbaar is gedefinieerd in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi). Het betreft het plaatsgebonden risico (PR). Het groepsrisico (GR) wordt buiten
beschouwing gelaten omdat de kans hierop zo klein is dat de wetgever deze niet van toepassing acht
op windturbines. Voor de berekening moet vooralsnog worden uitgegaan van het Handboek
risicozonering windturbines, versie 2, 2005.
Het agrarische bedrijf betreft een beperkt kwetsbaar object. De huidige afstand tussen het agrarische
bedrijf en de geprojecteerde windturbine bedraagt ca. 110 meter. Als gevolg van dit wijzigingsplan
neemt de afstand tussen de geprojecteerde windturbine en het beperkt kwetsbare object af tot ca. 90
meter. Op basis van de handreiking ‘bedrijven en milieuzonering’ geldt ten aanzien van het aspect
gevaar een richtafstand van 30 tot 50 meter tussen een milieugevoelig object en een windturbine met
een wiekdiameter van 50 meter. Aan deze richtafstand wordt voldaan (zie paragraaf 3.1).
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Het wijzigingsplan is voorts getoetst aan het Handboekrisicozonering Windturbines, 2e geactualiseerd
versie januari 2005 van Senter Novum. Hierin zijn voor windturbines van 500 kW tot 3.000 kW
afstanden berekend voor de PR10-5 en PR10-6 contouren. Voor landlocaties gelden de in
onderstaande tabel weergeven aftanden in meters.

Type Turbine
Vermogen
IR = 10-6 contour
IR =10-5 contour

WT500 W T750 W T1000 W T1250 WT1500 WT1750 WT2000 W T2250 W T2500 WT2750 WT3000
500
109
20

750
116
24

1000
122
28

1250
127
31

1500
131
34

1750
134
37

2000
136
39

2250
142
42

2500
149
44

2750
155
46

3000
162
48

In het bestemmingsplan is uitsluitend de ashoogte van de windturbine bepaald. Er is geen maximum
gesteld aan het vermogen. Windturbines met een ashoogte van 40 meter hebben in de regel geen
vermogen van 3000 kW of meer. Gezien bovenstaande tabel, waaruit blijkt dat windturbines met een
vermogen van 3000 kW een PR10-5 contour van 48 meter hebben, heeft uitbreiding van het bouwvlak
niet tot gevolg dat het agrarisch bedrijf (beperkt kwetsbaar object) in de PR10-5 contour van de
geprojecteerde windturbine komt te liggen.
Uitbreiding van het bouwvlak heeft tot gevolg dat het agrarisch bedrijf (beperkt kwetsbaar object)
dichter bij de windturbine komt te liggen, wat tot gevolg heeft dat het risico in geringe mate toeneemt.
Voor wat betreft de PR10-6 contour geldt, dat zowel in de huidige situatie als na uitbreiding van het
bouwvlak, deze contour gedeeltelijk over het agrarisch bedrijf is gelegen. Aan de richtwaarde wordt
zowel in de huidige situatie als in de toekomstige situatie niet voldaan. Om ‘gewichtige’ redenen mag
het bevoegde gezag bij het nemen van een besluit (in dit geval het vaststellen van een wijzigingsplan)
hiervan gemotiveerd afwijken. Deze redenen worden door het bevoegd gezag zelf bepaald, en zijn
afhankelijk van de specifieke situatie. In dit geval kunnen de gewichtige redenen als volgt worden
omschreven.
Ter plaatse van de uitbreiding van het bouwvlak zal een mestopslag, een sleufsilo en een melkveestal
worden opgericht. Deze functies hebben niet tot gevolg dat er grote groepen mensen langdurig zullen
verblijven. De aanwezige personen zullen, veelal zeer goed zelfredzaam zijn. Bovendien wordt ook in
de huidige situatie niet voldaan aan de richtwaarde. Het opheffen van de overschrijding van de
richtwaarde voor het PR is alleen mogelijk door het bestaande (beperkt) kwetsbare of de windturbine
weg te bestemmen. Uit economisch oogpunt is dit onwenselijk en zal een groot financieel nadeel met
zich brengen. Op grond van het vorenstaande zijn er voldoende ‘gewichtige’ redenen om ten behoeve
van de uitbreiding van het beperkt kwetsbare object van de richtwaarde voor het plaatsgebonden
risico af te wijken. Voor het overige zijn er geen relevante PR-contouren. Het plaatsgebonden risico
staat de vaststelling van het wijzigingsplan dan ook niet in de weg.
Groepsrisico
Voor het GR geldt een verantwoordingsplicht voor ruimtelijke plannen indien daardoor het aantal
aanwezige personen in het invloedsgebied wordt vergroot. Als invloedsgebied geldt de grootste
afstand gemeten aan de hand van 1%-letaliteitsgrens.
Het plangebied is gelegen in de volgende invloedsgebieden:
het invloedsgebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Westerschelde;
het invloedsgebied van Kloosterboer (Finlandweg 10 te Nieuwdorp);
het invloedsgebied van een aardgastransportleiding;
Het aantal personen in het plangebied zal als gevolg van het wijzigingsplan echter gelijk blijven. Deze
ontwikkeling leidt dan ook niet tot een toename van het groepsrisico, zodat een verantwoording van
het groepsrisico om die reden achterwege kan blijven. Geconcludeerd kan worden dat het aspect
externe veiligheid geen belemmering vormt voor de beoogde vergroting van het bouwvlak aan de
Landbouwweg 7 in Ritthem.

3.8
Conventionele Explosieven
In 2010 is voor een groot gedeelte van de gemeente Vlissingen een probleeminventarisatie uitgevoerd
naar niet-geëxplodeerde conventionele explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog. Een deel van
het buitengebied, waaronder het plangebied, is echter niet onderzocht. De eventuele aanwezigheid
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van niet-geëxplodeerde conventionele explosieven kan dan ook niet worden uitgesloten. Ter plaatse
waar de grond dieper dan 40 centimeter wordt geroerd, zal alsnog onderzoek uitgevoerd moeten
worden naar mogelijk niet-geëxplodeerde conventionele explosieven. Ten aanzien van de realisatie
van de mestsilo en de sleufsilo wordt de grond niet dieper dan 0,4 meter verstoord en is er geen
onderzoek vereist. Uitsluitend ten behoeve van de nieuw te bouwen rundveestal zal de grond dieper
dan 40 centimeter geroerd worden. Ten tijde van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de
bouw van de rundveestal zal dit onderzoek uitgevoerd worden. Daar waar dat 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 voorvloeien uit de
wet- en regelgeving op het gebied van niet-geëxplodeerde conventionele explosieven. Alle kosten die
verband houden met het onderzoek, detectie, en verwijderen van mogelijke niet-geëxplodeerde
conventionele explosieven zijn voor rekening van de initiatiefnemer.

3.9
Archeologie
Wettelijk kader
In 1992 is het Verdrag van Valletta (Malta) door de landen van de EU, waaronder Nederland,
ondertekend. Dit verdrag verplicht de Europese overheden tot het beschermen van archeologisch
1
erfgoed. Hierbij wordt als uitgangspunt gehanteerd dat archeologische waarden in situ bewaard
moeten blijven. Dat wil zeggen, dat er naar gestreefd moet worden om de waarden op de locatie te
behouden. Als dit niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld bij bouwplannen, dan moeten de waarden worden
2
opgegraven en ex situ worden bewaard. Dit verdrag heeft zijn weerslag verkregen in een wijziging
van de Monumentenwet 1988, die op 1 september 2007 in werking is getreden, de Wet op de
archeologische monumentenzorg (WAMZ).
Op 23 februari 2006 heeft de gemeenteraad de ‘Nota Archeologische Monumentenzorg Walcheren
2006’ vastgesteld. De provincie Zeeland heeft met de inhoud van deze nota ingestemd. De Nota
archeologische monumentenzorg Walcheren 2006 is in 2008 geëvalueerd. De gemeenteraad heeft in
zijn vergadering van 24 april 2008 de nieuwe ‘Nota archeologische monumentenzorg Walcheren
evaluatie 2008’ vastgesteld.
Vervolgens heeft de gemeente Vlissingen het archeologiebeleid in het bestemmingsplan Buitengebied
door vertaald door de dubbelbestemming archeologische waarden op te nemen voor die gebieden
waar archeologische vondsten niet uit te sluiten zijn. Een gedeelte van de gronden die beoogd zijn
voor de uitbreiding van het bouwvlak zijn in het bestemmingsplan Buitengebied voorzien van de
dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 1’. Deze gronden zijn mede bestemd ter bescherming van
archeologische waarden. Indien men grondwerkzaamheden wil uitvoeren dieper dan 0,40 meter en
2
met een grotere oppervlakte dan 500 m , zullen burgemeester en wethouders moeten beschikken
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.
Onderzoeksresultaten
In 2004 is reeds een archeologisch onderzoek verricht door SOB research (S. Warning-project
nr.:1063-0405, zie bijlage 6). Dit onderzoek is verricht ten tijde van nieuwvestiging van het huidige
veehouderijbedrijf. In het rapport wordt geconcludeerd dat de ondergrond in de Middeleeuwen is
omgewoeld teneinde het onderliggende veen te winnen. De eventueel te verwachtten resten uit de
IJzertijd en de Romeinse tijd, die zich in de top van het veen kunnen bevinden, zijn daarmee verloren
gegaan. Hoewel het nieuwbouwplan de grenzen van het indertijd onderzochte gebied in geringe mate
overschrijdt, is er geen reden om aan te nemen dat de situatie in de ondergrond ter hoogte van deze
uitbreiding verschilt van de eerder onderzochte gronden. Om deze reden adviseert de Walcherse
Archeologische Dienst (archeologisch deskundige) geen aanvullend archeologisch onderzoek uit te
voeren (zie bijlage 7). De dubbelbestemming Waarde – Archeologie 1 kan dan ook voor het gehele
plangebied komen te vervallen.

1
2

In situ = in de bodem [bewaren]
Ex situ = uit de bodem [halen en ergens anders bewaren]
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3.10
Cultuurhistorie
Wettelijk kader
Op 1 januari 2012 is door middel van aanpassing van het Besluit ruimtelijke ordening bepaald dat
cultuurhistorische belangen moeten worden meegewogen bij de voorbereiding van ruimtelijke
plannen. Hiervoor is een omschrijving van het plangebied noodzakelijk.
Onderzoeksresultaten
Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Vlissingen. De omgeving wordt
gekenmerkt door het agrarische landschap. De gewenste agrarische bebouwing past in het
uitgestrekte gebied. Het voorliggende plan leidt niet tot aantasting van het cultuurhistorische karakter
van de omgeving aangezien reeds bebouwing aanwezig is en een agrarisch bedrijf passend is in deze
omgeving. Zowel op de planlocatie als in de nabijheid hiervan zijn geen cultuurhistorische waarden
aanwezig.

3.11
Mobiliteit en parkeren
De verkeersontsluiting van de locatie verloopt via de Landbouwweg. Dit is een lokale ontsluitingsweg
voor bestemmingsverkeer. Er is geen fysieke scheiding tussen fiets- en autoverkeer. Het profiel van
de wegen bestaat uit asfalt en grasbermen. De weg kent een geringe verkeersintensiteit.
Het plan leidt niet tot een wezenlijke toename van verkeer. De hoeveelheid verkeersbewegingen als
gevolg van de vergroting van het agrarisch bouwvlak is marginaal te noemen en inpasbaar in het
lokale verkeersbeeld. Toename van de veestapel zal het vrachtverkeer als gevolg van het ophalen
van de melk en de verkoop van kalveren in geringe mate doen toenemen. Ten aanzien van
landbouwverkeer zal met name de grotere hoeveelheid ruwvoer voor het bedrijf bijdragen aan de
geringe toename van het landbouwverkeer. Hoewel de uitbreiding van het bedrijf een geringe
toename van verkeersbewegingen tot gevolg heeft, worden daarentegen de transporten ook
efficiënter ingericht. Deze activiteiten zijn passend in de bedrijfsvoering.
De uitbreiding van het bedrijf in combinatie met bedrijfstechnische ontwikkelingen zullen er niet toe
leiden dat er meer personen werkzaam zijn op het bedrijf. Op de locatie zijn voldoende
parkeervoorzieningen aanwezig. Er is er zodoende geen overlast te verwachten van parkeren op de
openbare weg.

3.12
Technische infrastructuur
De omgeving is aangesloten op alle gangbare technische infrastructuur zoals drukriolering en andere
nutsvoorzieningen (gas, water, electra). Ten behoeve van het plan hoeven hiervoor geen structurele
aanpassingen plaats te vinden.

3.13

Water

Wettelijk kader
Sinds 1 november 2003 is de zogenaamde Watertoets verplicht. Dat wil zeggen dat in elk ruimtelijk
plan gemotiveerd moet worden aangegeven hoe met het water in het gebied wordt omgegaan en wat
de ruimtelijke veranderingen voor het water betekenen. Aangaande de aspecten omtrent water is een
watertoets opgesteld en toegezonden aan Waterschap Scheldestromen. De watertabel is hierbij
toegevoegd.
Thema en water(schaps)doelstelling

Uitwerking

Veiligheid waterkering
Waarborgen van het veiligheidsniveau tegen
water en de daarvoor benodigde ruimte.

Het plan heeft geen relatie met de primaire of
secundaire waterkeringen
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Wateroverlast
(vanuit oppervlaktewater)
Bij de bouw wordt voldoende hoog gebouwd om
instroming van oppervlaktewater in maatgevende
situatie(s) te voorkomen. Het plan biedt
voldoende ruimte voor vasthouden / bergen /
afvoeren van water.

De uitbreiding omvat een stal, mestsilo en
voersilo’s. Bij elkaar is dit een uitbreiding van
verhard oppervlak met circa 2300
m².
Waterberging dient dan voor 2300x0,075=172,5
m³ te worden gecompenseerd. Tijdens de
nieuwvestiging in 2005 is rekening gehouden met
een berging van 252 m2 bij een peilstijging van 1
meter. De gewenste uitbreiding zal dan ook niet
volledig geborgen kunnen worden in de vijver.
Ten tijde van de nieuwvestiging is echter ook een
laagte aangelegd van 560 m2. Deze laagte heeft
een diepte van 0,5 meter waarmee 280 m3 water
extra water geborgen kan worden. Voor de
gewenste uitbreiding is nog 205 m3 beschikbaar
en dus voldoende.

Riolering / RWZI
(inclusief water op straat / overlast)
Optimale werking van de zuiveringen/RWZI’s en
van de (gemeentelijke) rioleringen. Afkoppelen van
(schone) verharde oppervlakken in verband met
de reductie van hydraulische belasting van de
RWZI, het transportsysteem en het beperken van
over-storten.

Hemelwater zal worden opgevangen in een vijver.
Vanuit de vijver is een overloop naar het
oppervlaktewater.
Vuilwater
vanuit
de
bedrijfswoning wordt op de bestaande IBA geloosd.
Vuilwater vanuit kantine en wasruimte wordt op
dezelfde IBA geloosd.

Waterschapsobjecten
Ruimtelijke ontwikkelingen mogen de werking van
waterschapsobjecten niet belemmeren. Hierbij
wordt gedacht aan milieucontouren rond RWZI’s,
rioolpersgemalen, poldergemalen, vrijverval- en/of
persleidingen.

De
ruimtelijke
ontwikkeling
belemmering
op
voor
de
waterschapsobjecten.

Watervoorziening / -aanvoer
Het voorzien van de bestaande functie van
(grond- en/of oppervlakte)water van de juiste
kwaliteit en de juiste hoeveelheid op het juiste
moment. Het tegengaan van nadelige effecten
van veranderingen in ruimtegebruik op de
behoefte aan water.

Door middel van het opvangen van hemelwater
wordt tevens een voorziening gecreëerd waar water
gebruikt kan worden als eventuele blusvoorziening.

Volksgezondheid
(water gerelateerd)
Minimaliseren risico watergerelateerde ziekten
en plagen. Voorkomen van verdrinkingsgevaar/risico’s via o.a. de daarvoor benodigde ruimte.

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

levert
geen
werking
van

De vijver voor het hemelwater is vrij ondiep
waarmee
verdrinkingsgevaar
wordt
geminimaliseerd.

Het bouwvlak gelegen op zettingsgevoelig gebied.
Met het realiseren van een goede fundering voor de
mestopslag en de nieuwe stal wordt bodemdaling
voorkomen.
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Grondwateroverlast
Tegengaan / verhelpen van grondwateroverlast.

Er is geen sprake van grondwateroverlast. Het
gebied wordt wel gekenmerkt door een beperking
aan infiltratiemogelijkheden.

Grondwaterkwaliteit
Behoud / realisatie van een goede grondwaterkwaliteit.

Tijdens de bouw worden geen of zo min mogelijk
uitlogende materialen gebruikt. De kwaliteit van het
grondwater zal hierdoor niet afnemen.
Tijdens de bouw worden geen of zo min mogelijk
uitlogende materialen gebruikt. De kwaliteit van het
oppervlaktewater zal hierdoor niet afnemen. De
mestopslag zal op geen enkele wijze water
afvoeren richting oppervlaktewater. Indien bij de
nieuwe stal afvalwater vrijkomt zal dit worden
geloosd op de mestkelder en niet op het
oppervlaktewater.

Oppervlaktewaterkwaliteit
Behoud / realisatie van goede oppervlaktewaterkwaliteit. Vergroten van de veerkracht van het
watersysteem.

Betreffende de mestsilo wordt opgemerkt dat het
Activiteitenbesluit aangeeft bij een grotere
oppervlakte van 750 m2 een omgevingsvergunning
dient te worden aangevraagd. In het onderhavige
geval wordt de oppervlakte van 750 m2 niet
overschreden.
Betreffende de sleufsilo’s wordt opgemerkt dat deze
opslag plaats dient te vinden op een
vloeistofkerende/dichte voorziening, die zodanig is
aangelegd dat alle vloeistoffen kunnen afstromen
naar een mestdichte opvangvoorziening. Lozing
van percolaat en verontreinigd regenwater op
oppervlaktewater is niet toegestaan.
Tijdens de aanleg dient hier rekening mee te
worden gehouden.
Bij eventuele overloop van de waterberging zal de
toevoeging
van
schoon
HWA
aan
het
oppervlaktewater de doorstroming verbeteren.

Verdroging
(Natuur)
Bescherming
karakteristieke
grondwater
afhankelijke ecologische waarden; van belang in
en
rond
natuurgebieden
(hydrologische)
beïnvloedingszone.

Natte natuur
Ontwikkeling/Bescherming
van
een
rijke
gevarieerde
en
natuurlijk
karakteristieke
aquatische natuur.

Nvt.

In de directe omgeving is geen bestemming met de
functie natte natuur.
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Onderhoud waterlopen
Oppervlaktewater moet adequaat onderhouden
kunnen worden.

De
onderhoudswerkzaamheden
aan
oppervlaktewateren kunnen plaatsvinden. De
afstand tot de sloot blijft zeker 5 meter.

Waterschapswegen
Goede bereikbaarheid en in stand houden van
wegen in beheer en onderhoud bij het waterschap.

De locatie beschikt reeds over een op- en afrit en
heeft een goede aansluiting op bestaande
wegen. De bestaande activiteiten leveren geen
verkeersoverlast. De ontwikkeling zal een kleine
uitbreiding van de verkeersbewegingen tot gevolg
hebben. Het transport van vee en voer neemt
toe. Echter zal door een efficiëntere invulling van
dit transport binnen bestaande bedrijfssituatie de
toename worden beperkt. De ontwikkeling levert
geen belemmering op.

3.14

Vormvrije mer-beoordeling

3.14

Vormvrije MER-Beoordeling

Wettelijk kader
Bepaalde activiteiten kunnen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu hebben. Welke activiteiten
dat zijn is vastgelegd in het Besluit milieueffectrapportage (verder: Besluit m.e.r.). De activiteiten zijn
onderverdeeld in:
1. activiteiten die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu (onderdeel C
van de bijlage bij Besluit m.e.r.);
2. activiteiten ten aanzien waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen of zij belangrijke
nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben (onderdeel D van de bijlage bij Besluit
m.e.r.).
Aan het merendeel van de activiteiten zijn drempelwaarden gekoppeld. Wanneer het kaderstellende
ruimtelijk plan (waar onder een wijzigingsplan) een activiteit mogelijk maakt die is opgenomen in
onderdeel C van de bijlage bij het Besluit m.e.r. en de activiteit de drempelwaarde overschrijdt, geldt
een m.e.r.-plicht. Wanneer het kaderstellende ruimtelijk plan een activiteit mogelijk maakt die is
opgenomen in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. geldt een plan MER-plicht. De
verplichting geldt (sinds 1 april 2011) ook als de drempelwaarde niet wordt overschreden maar toch
niet kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu.
Gevolg van dat laatste is dat in een kader stellend ruimtelijk plan voor een activiteit die voorkomt in
onderdeel D maar waarbij de omvang onder de drempelwaarde ligt, gemotiveerd moet worden of een
plan MER nodig is. Deze motivering moet zijn gebaseerd op een toets die qua inhoud aansluit bij de
verplichte m.e.r.-beoordeling. Voor deze toets gelden geen vormvereisten en daarom wordt de term
vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd.
Qua inhoud is de vormvrije m.e.r.- beoordeling getoetst aan bijlage III van de Europese richtlijn
(2011/92EU). In deze bijlage III van de Europese richtlijn ‘betreffende de milieubeoordeling van
bepaalde openbare en particuliere projecten’ staan drie hoofdcriteria centraal:
 de kenmerken van het project;
 de plaats van het project;
 de kenmerken van de potentiële effecten.
Bovenstaande criteria worden beantwoord en verwerkt in paragraaf 3.14.4.
Vorm vrije MER-beoordeling
In het Besluit milieu-effectrapportage 1994 (zoals gewijzigd in 1999, hierna Besluit m.e.r.) is in
onderdeel C opgenomen voor welke situaties er een m.e.r.-plicht geldt. De voorgenomen activiteiten,
vallen niet onder onderdeel C van het Besluit m.e.r. 1994, inclusief de daarna in werking getreden
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wijzigingen. Per 1 april 2011 is het Besluit m.e.r. gewijzigd. De wijziging van het besluit m.e.r. omvat
onder meer aanpassing van de lijst onder onderdeel D. Hierbij zijn installaties genoemd waarbij er ongeacht de diercategorie - kans is op aanzienlijke nadelige effecten voor het milieu. In onderdeel D
onder categorie 14 bepaald voor welke, gebleken niet m.e.r.-plichtige, situaties er beoordeeld dient te
worden of vanwege bijzondere omstandigheden waaronder de activiteit wordt ondernomen, alsnog
een milieueffectrapport noodzakelijk is. Dit geldt voor de oprichting en/of uitbreiding en/of wijziging van
een inrichting voor het fokken, mesten of houden van onder andere 340 stuks melk-, kalf- en
zoogkoeien ouder dan 2 jaar en vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (Rav cat. A 1, A 2 en A 3). Het initiatief
voorziet er in, dat er op het perceel Landbouwweg 7, in de toekomst ca. 140 melkkoeien en ca. 150
stuks jongvee worden gehouden (totaal ca. 290 melkkoeien en jongvee).
Volgend uit een vergelijking tussen de gewenst veebezetting en de drempelwaarden in lijst C en D
van het Besluit Mer moet worden gesteld dat de gevraagde activiteiten niet voorkomen op de C-lijst
van het Besluit M.e.r. Echter de activiteiten, het houden van rundvee, wordt zoals reeds aangegeven
wel genoemd in de D-lijst van het Besluit M.e.r. De drempelwaarden van 340 stuks rundvee in de
gewenste situatie worden dit aantal dieren niet overschreden.
Voor een vorm vrije M.e.r. beoordeling gelden twee voorwaarden:
 Het gaat over een of meer activiteiten die voorkomen op de D-lijst van het Besluit m.e.r.
 De omvang van die activiteit(en) ligt onder de drempelwaarde (kolom 2 van de D-lijst)
Indien uit deze vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu
kunnen worden uitgesloten kan het bevoegd besluiten om alsnog een m.e.r. beoordeling te vragen in
het kader van het m.e.r. Besluit.
Kader stellende plannen en de vormvrije MER-beoordeling
Bij kader stellende plannen (waar onder een wijzigingsplan) dient van alle activiteiten waarvoor kaders
worden gesteld, te worden getoetst of er belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen zijn. Als bij
tenminste één activiteit niet kan worden uitgesloten dat er belangrijke nadelige gevolgen voor het
milieu kunnen optreden bestaat de verplichting om een plan-m.e.r. uit voeren.
Kader stellende plannen en plan-m.e.r. bieden echter ook mogelijkheden voor de vormvrije m.e.r.beoordeling. In een kader stellend plan kan (zo mogelijk op basis van een plan MER) al worden
beschreven in hoeverre de activiteiten waarvoor dat plan de kaders vormt, zullen leiden tot belangrijke
nadelige milieugevolgen. Aan een kader stellend plan kan zodoende geheel of gedeeltelijk de functie
worden gegeven van de vormvrije m.e.r.-beoordeling van vervolgbesluiten. Door hieraan aandacht te
besteden in het kader stellende plan (en zo mogelijk ook in een plan MER dat daarvoor wordt
opgesteld) kunnen de volgende vormvrije m.e.r.-beoordelingen (voor de vervolgbesluiten waarvoor het
plan de kaders stelt) gemakkelijker worden uitgevoerd. Omdat in de gewenste situatie rundvee wordt
gehouden en omdat dit aantal onder de drempelwaarde blijft, moet een vormvrije m.e.r. beoordeling
worden uitgevoerd.
In de kolom 'besluiten' staan per activiteit de relevante besluiten beschreven die m.e.r.-plichtig
(onderdeel C) of m.e.r.- beoordelingsplichtig (onderdeel D) kunnen zijn. Een plan in het kader van de
Wet ruimtelijke ordening (Wro), zoals het wijzigingsplan, is ook een besluit waarop afdeling 3.4 van de
Awb van toepassing is. Volgend uit het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het uitvoeren van
een vorm-vrije m.e.r. noodzakelijk is.
Onderzoeksresultaten
Qua inhoud is de vormvrije m.e.r.- beoordeling getoetst aan bijlage III van de Europese richtlijn
(2011/92EU) In deze bijlage III van de Europese richtlijn ‘betreffende de milieubeoordeling van
bepaalde openbare en particuliere projecten’ staan drie hoofdcriteria centraal:
 de kenmerken van het project;
 de plaats van het project;
 de kenmerken van de potentiële effecten.
Onderstaand wordt hierop ingegaan.
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Ad. 1 Kenmerken van het project
Het initiatief voorziet er in in de toekomst huisvesting te bieden aan 140 melkkoeien en 150 stuk
jongvee. Hiertoe wordt tevens mestopslag gerealiseerd in de vorm van een drijfmestkelder onder de
nieuw te bouwen stal en in de vorm van een mestsilo. De nieuw te bouwen stal ligt op meer dan 2000
meter van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), namelijk Rammekenshoek. Binnen een staal van
250 meter zijn geen voor ammoniak kwetsbare gebieden gelegen. Dientengevolge is de voorgenomen
activiteit in het plangebied niet strijdig met de Wet ammoniak en veehouderij. Naar aanleiding van de
kenmerken van het project kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor
het milieu kan hebben.
Ad. 2 Plaats van het project
Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen
zijn is, in het bijzonder het bestaande grondgebruik, de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het
regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied in overweging genomen. Het
dichtstbij gelegen Natura 2000 gebied met voor verzuring gevoelige habitats ligt op circa 2 kilometer
afstand van de planlocatie. De grote afstand en het feit dat de uitbreiding gering is zorgen ervoor dat
de toename van stikstofdepositie op het Natura2000 gebied Westerschelde Kaloot, als gevolg van dit
wijzigingsplan, verwaarloosbaar is.
In de nabije omgeving van het plangebied zijn geen projecten met omvangrijke veehouderijen
aanwezig (of bekend) waardoor mogelijk een cumulatie-effect t.a.v. de stikstofdepositie aan de orde
zou kunnen zijn. Het verschil in achtergronddepositie en kritische depositie zoals eerder aangehaald,
biedt voldoende ruimte voor een geringe toename van de depositie zonder dat de
instandhoudingsdoelstellingen t.a.v. Natura2000-gebieden negatief beïnvloed wordt.
Naar aanleiding van de plaats van het project wordt uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu kan hebben.
Ad. 3 Kenmerken van het potentiële effect
Bij potentiële effecten van het project is, in samenhang met de criteria van de punten 1 en 2 in het
bijzonder, het bereik van het effect, de orde van grootte en de complexiteit van het effect, de
waarschijnlijkheid van het effect, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect in
overweging genomen.
Het potentiële effect richt zich op ammoniak-emissie uit de stal voor melkkoeien. Onder 2 is
aangegeven dat de instandhoudingsdoelstellingen niet nadelig worden beïnvloed.
Conclusie
Het onderhavige initiatief is getoetst en beoordeeld aan de hand van de Europese criteria en relevante
wet- en regelgeving. Hieruit kunnen wij concluderen dat de activiteit niet zal leiden tot belangrijke
nadelige effecten. Gelet op alle genoemde feiten, doen zich voor de uitbreiding van het bouwvlak en
de rundveestapel geen bijzondere omstandigheden voor. Omdat er geen sprake is van belangrijke
nadelige effecten is er geen Plan MER op grond van het Besluit m.e.r. nodig. Er kan worden volstaan
met voorliggende motivatie in de toelichting van het wijzigingsplan, waarom geen sprake is van
belangrijke nadelige gevolgen.
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4.

Juridische planopzet

4.1
Algemeen
Het wijzigingsplan bestaat een toelichting, enkele regels en een verbeelding. Het gaat om een
uitbreiding van het bouwvlak ter plaatse van het perceel Landbouwweg 7. Met voorliggend
wijzigingsplan wordt hiertoe een planologisch-juridische regeling gegeven.

4.2
Verbeelding
Het plangebied behoudt de bestemming ´Agrarisch met waarden´ en wordt geheel voorzien van een
bouwvlak. De afmeting van het bouwvlak is afgestemd op de bouwplannen. Tevens zal de
dubbelbestemming Waarde – Archeologie 1, welke gedeeltelijk was geprojecteerd op een gedeelte
van de gronden waar het bouwvlak wordt uitgebreid, komen te vervallen.

4.3
Planregels
De planregels van dit wijzigingsplan zijn gebaseerd op de planregels van het vigerende
bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Vlissingen. De planregels bevatten regels met
betrekking tot het bouwen en gebruiken van grond en gebouwen.
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5.

Uitvoerbaarheid

5.1
Economische uitvoerbaarheid
Het plan zal geheel in particuliere handen uitgevoerd worden. Voor de gemeente zijn er geen
financiële consequenties aan verbonden.
5.2
Maatschappelijke uitvoerbaarheid
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 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. Het wijzigingsplan zal eveneens toegezonden worden aan Delta NV.
Het Waterschap Scheldestromen heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en heeft een voor
overlegreactie ingezonden. Deze reactie is bijgevoegd als bijlage 8.
Tevens zijn belanghebbenden ter toetsing van de maatschappelijke uitvoerbaarheid in de gelegenheid
gesteld om ten aanzien van het ontwerp-wijzigingsplan zienswijzen kenbaar te maken. Dit vindt plaats
op grond van het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Van deze mogelijkheid
is geen gebruik gemaakt. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Wijzigingsplan Landbouwweg 7 te Ritthem
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Bijlage 1 Advies Agrarisch Adviescommissie Zeeland

AGRARISCHE ADVIESCOMMISSIE ZEELAND
v a n de S t i c h t i n g A d v i s e r i n g L a n d e l i j k Gebied Zeeland
secretariaat:
Hintham 156
Postbus 1153

Gemeente Vlissingen
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Vlissingen

Postbus 3000
4380 GV VLISSINGEN

5200 BE S-HERTOG ENBOSCH
tel. (073) 612 55 20
info@agrarischeadviescommissie.nl

1 2 SEP. 2012
ONTVANGEN

Uw kenmerk

Ons nummer

Dalum

e-mail, R. Bakker

BAz 1111

11 september 2012

Behandeld door

Onderwerp

H. Gerlings/TS

Geacht College,
Naar aanleiding van uw schrijven van 26 j u n i 2012, inzake het verzoek van mevrouw A. de Wolf-Cazant,
Landbouwweg 7 te Ritthem, delen w i j u het volgende mede.
Op basis van overleg met mevrouw A. de Wolf, de door u toegezonden stukken en nader onderzoek komt
de Agrarische Adviescommissie Zeeland tot de volgende bevindingen.
Mevrouw A. de W o l f exploiteert met haar echtgenoot L.C. de W o l f een agrarisch bedrijf annex klussenbedrijf. In 2005 is daartoe op een perceel van 3 ha aan de Landbouwweg een agrarisch bedrijf gesticht.
De bedrijfsbebouwing omvat twee loodsen van 25 x 50 meter (bouwjaren 2005 en 2006) en een bedrijfswoning (bouwjaren 2006/2007). De ene loods is ingericht als schapenstal annex rundveestal. De andere
loods is in gebruik als werktuigenberging annex opslag en voor de stalling van caravans. Tussen de beide
loodsen is inmiddels een overkapping aangebracht.
Het bedrijf beschikt naast de vestigingskavel over circa 35 ha grond die in gebruik is op basis van
kortlopende gebruikstitels, zoals geliberaliseerde pachtovereenkomsten en grondgebruikers verklaringen.
Dit betreft deels grond met gebruiksbeperkingen ten aanzien van het bemesten ervan. Het grondgebruik
bestaat volledig uit grasland. Daarnaast is 15 ha WCT-grond vooralsnog in gebruik van B B L en wordt
van diverse percelen het geteelde gras op stam aangekocht.
Voor de beweiding van de schapen wordt in najaar en winter gebruik gemaakt van grasland bij diverse
veehouders en van percelen graszaad.
Op het bedrijf worden circa 350 ooien met bijbehorende lammeren gehouden. Het bedrijf past een
redelijk intensief systeem toe waarbij de ooien driemaal per twee jaar aflammeren.
Tot voor kort werd 50 tot 60 stuks vleesvee gehouden. Dit vleesvee is de afgelopen winter/voorjaar
verkocht waarna de opfok van jongvee voor de melkveehouderij is opgestart. Op het bedrijf is ruim
honderd stuks jongvee van diverse leeftijden aanwezig. Hiervan betreft het 38 drachtige vaarzen die in
de loop van dit najaar zullen afkalven.
Momenteel wordt gewerkt aan de verbouwing van een gedeelte van de tweede loods tot ligboxenstal voor
melkvee. Hierin zal uiteindelijk ruimte zijn voor 80 stuks melkkoeien annex ouder jongvee, en zal een
éénbox automatisch melksysteem worden geïnstalleerd. Op die wijze zal na de opstart met een 35-tal
melkkoeien een doorgroei naar een zeventigtal melkkoeien mogelijk zijn.
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In de stal wordt een emissie arme sleufvloer aangelegd en zal circa 400 kuub aan mestopslag beschikbaar
zijn.
De planning is om per 1 december te starten met melken, hetgeen mede verband houdt met de met
Friesland Campina daartoe gemaakte afspraken. De vaarzen die voor die tijd afkalven zullen tijdelijk op
het ouderlijk bedrijf worden gestald en per 1 december worden teruggehaald.
In samenhang met deze bedrijfsontwikkeling zal het aantal ooien naar verwachting teruglopen naar circa
250 dieren.
Het verzoek van de aanvraagster omvat het vergroten van het bouwblok. Concrete aanleiding daartoe is
het verzoek om in de loop van 2013 aan de achterzijde van het bedrijf een mestsilo (flexobassin) van
circa 2000 kuub te bouwen. In een later stadium wordt uitgegaan van het bouwen van een tweede
melkveestal naast de huidige melkveestal waarin eveneens een melkrobot zal worden geïnstalleerd.
Op die wijze zal een doorontwikkeling tot 120 a 140 melkkoeien plaatsvinden. Tevens zal binnen het
bouwblok ruimte ontstaan voor de bouw van een maïssilo.
Op de huiskavel zal met de melkgevende koeien een uitloop mogelijk zijn op krap 2 ha. Droogstaande
koeien en jongvee zullen op afstand geweid kunnen worden. A. Wolf gaf aan dat voor de beweiding van
de schapen met name in najaar en winter voldoende grasland om niet beschikbaar is. Voor de voederwinning van gras voor de melkveestapel zullen pachtgronden worden gebruikt. Voor de teelt van snijmaïs
zal daartoe geschikt bouwland worden gehuurd.
A. De Wolf benadrukte dat in de omgeving van het bedrijf ruim voldoende grond, met name grasland,
beschikbaar is voor de bedrijfsvoering. Op die wijze zal kunnen worden voorzien in de eigen voederwinning en in het benodigde areaal voor de afzet van mest.
Op basis van de voorgaande bevindingen komt de Agrarische Adviescommissie Zeeland tot de volgende
conclusie. Aan de Landbouwweg 7 te Ritthem wordt een agrarisch bedrijf geëxploiteerd. Het ingediende
verzoek voor de vergroting van het bouwblok houdt verband met het deels omschakelen van de bedrijfsvoering naar een melkveehouderij.
Het op te starten melkveebedrijf aan de Landbouwweg 7 te Ritthem zal beschikken over een huisperceel
van iets minder dan 2 ha dat ter beschikking kan worden gesteld aan de melkgevende dieren. Dit betekent
dat op slechts een zeer klein gedeelte van het grasland van het bedrijf melkkoeien kunnen worden beweid.
Uitgaande van het vooralsnog houden van een zestig- a zeventigtal melkkoeien zal de beweidingsdruk 30
a 35 melkkoeien per hectare huiskavel bedragen. Bij een dergelijk hoge veebezetting zullen de koeien
middels grazen slechts in een marginaal deel van de voerbehoefte kunnen voorzien. Ook zal de beweidingsduur, gelet op de mestwetgeving waarin een maximale aanwending van stikstof uit dierlijke mest
van respectievelijk 170 en 250 kg stikstof is opgenomen, per dag en gedurende het seizoen beperkt zijn.
B en W kunnen ontheffing verlenen van weidegang als criterium voor grondgebonden agrarische bedrijven voor melkveebedrijven die in plaats van weidegang voldoende ruwvoer telen, met inachtneming van
een aantal randvoorwaarden.
In dat kader constateert de Adviescommissie dat het huidige agrarische bedrijf aan de Landbouwweg 7
zich over de afgelopen jaren heeft ontwikkeld als een grondgebonden agrarisch bedrijf waarbij een
zodanig ruim areaal grasland in gebruik is dat sprake is van een ruwvoeroverschot.
Ten behoeve van de toekomstige bedrijfsvoering heeft A. de Wolf een ondernemingsplan inclusief
financiële onderbouwing laten opstellen. Hierin wordt mede ingegaan op het huidige areaal grasland dat
ter beschikking staat en de ligging van de percelen.
De Agrarische Adviescommissie Zeeland constateert dat vanwege de beperkte omvang van de huiskavel
de mogelijkheden hiervan beperkt blijven tot het geven van uitloop. Voor de melkveestapel die in eerste
instantie zal worden gehouden, te weten een zestig/zeventigtal melkkoeien, beschikt het bedrijf over
voldoende grasland voor de ruwvoerteelt. Bouwland voor de teelt van snijmaïs zal additioneel worden
gehuurd.
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Samenvattend is de Agrarische Adviescommissie Zeeland van oordeel dat met de voorgestane bedrijfsvoering in de melkveehouderij voor het houden van 60/70 melkkoeien voldaan kan worden aan de in de
ontheffing opgenomen voorwaarden. Derhalve zal sprake zijn van een grondgebonden agrarisch bedrijf.
De geschetste lange termijn visie van de ontwikkeling van een melkveebedrijf met een 120 tot 140-tal
melkkoeien is, gelet op de huidige ontwikkelingen en de te verwachten ontwikkelingen na afschaffing van
de melkquotering, een reële bedrijfsontwikkeling die noodzakelijk is voor een doelmatige agrarische
bedrijfsvoering. Vanuit deze lange termijnvisie kan de vergroting van het bouwblok worden afgestemd op
dit eindbeeld van de bedrijfsvoering. In samenhang met deze uitbreiding van de dierstapel dient te zijner
tijd uitbreiding van het areaal cultuurgrond plaats te vinden teneinde het grondgebonden karakter de
bedrijfsvoering te borgen.
Graag ontvangen wij een kopie van het schrijven van de gemeente, waarin de genomen beslissing aan de
aanvrager wordt medegedeeld.
Hoogachtend,
AGRARISCHE ADVIESCOMMISSIE
ZEELAND

H.P. Gerlings
secretaris
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PLAN
VOOR

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING
VAN EEN

MESTSILO, SLEUFSILO en STAL

Eigenaar:
Fam. De Wolf
Landbouwweg 7
4389 VL Ritthem
Tel.: 0118-477040
Plan gemaakt door:
Karin Mol
Landschapsbeheer Zeeland
Datum: 21 mei 2013 / aanpassing 26 augustus 2013.

Landschapsbouw en beschrijving huidige situatie
Het erf ligt in de Polder Walcheren, welke is omdijkt in het begin van de 16e eeuw. De
boerderij ligt aan de Landbouwweg, even ten noorden van het dorp Ritthem. Op oude kaarten
is geen bebouwing terug te vinden. Op kaarten uit 1912 is te zien dat er vroeger veel
opgaande beplanting aanwezig was langs wegen en rond erven, mogelijk Zeeuwse hagen.
Overige hagen waren voornamelijk rond weilanden te vinden, maar vaak waren dat slechts
korte stukjes met veel onderbrekingen er in. Tegenwoordig is de Landbouwweg net als vele
andere wegen in de omgeving aan twee zijden van de weg bijna volledig beplant met
streekeigen hagen met boomvormers er in. Een hoog percentage van de struiken is Eénstijlige
meidoorn, een soort welke zowel voor het landschap als voor de natuur een hoge waarde
heeft.
Wensen eigenaar
De eigenaar heeft een veebedrijf en wil dit uitbreiden. Hiervoor moet er een nieuwe mestsilo
en sleufsilo worden bijgebouwd. De doorsnede van de mestsilo bedraagt ±15 meter. Ten
noorden van de mestsilo wordt dit jaar ook een nieuwe sleuf silo (afmeting 25x7.5m)
aangelegd. Beide onderdelen zijn op de plantekening van de landschappelijke inpassing
aangegeven inclusief de daarbij behorende beplanting.
Indien het economisch klimaat voor akkerbouw en veehouderij gunstig blijft heeft de eigenaar
het voornemen om in de toekomst ( 2015 ) tevens uitbreiding aan te vragen voor een nieuwe
kapschuur met bijbehorende sleufsilo, deze zijn weergegeven op de plantekening van
toekomstige landschappelijke inpassing. Indien deze kapschuur en sleufsilo gebouwd worden
binnen 5-6 jaar kan de huidige beplanting nog worden terug geknipt en verplant, hierdoor
geeft die singel al binnen 1 tot 2 jaar een vol zicht.
Eisen gemeente Vlissingen
De gemeente heeft aangegeven dat de nieuwe beplanting moet aansluiten bij de huidige
singelbeplanting. De huidige beplanting is naar oordeel van SLZ te dicht op elkaar geplant
waardoor er in het najaar van 2013 al veel gedund zal moeten worden om de verschillende
soorten een kans te geven zo natuurlijk mogelijk uit te groeien.
Voor de nieuwe beplanting willen we dan ook pleiten om de plantafstanden te verruimen,
waardoor de natuurlijke vormgroei (eb dichtheid van de singel in de toekomst) per soort
gewaarborgd wordt en er tevens minder onderhoud voor de eigenaren ontstaat.

zicht op bestaande beplanting

Planbeschrijving
In Zeeland worden de streekeigen erven gekenmerkt door het voorkomen van diverse
streekeigen gebouwen en landschapselementen zoals bv een hoogstamfruitboomgaard,
knotwilgen, een Zeeuwse haag en drinkput. SLZ streeft ernaar deze streekeigen kenmerken
van een Zeeuws erf zoveel mogelijk te herstellen. De verschillende landschapselementen
hebben meestal een hoge landschaps- en natuurwaarde.
In het plan is gekozen voor een Zeeuwse haag van 3 rijen met daarin streekeigen soorten waar
voor een deel laanbomen in staan.
Hierin worden de streekeigen struiksoorten als: Meidoorn, sleedoorn, hondsroos, gewone
liguster, gelderse roos, hazelaar en veldesdoorn met als laanboom ratelpopulier geplant.
Dezelfde soorten worden ook gebruikt in de haag ten oosten van de nieuw te bouwen mest- en
sleufsilo, waardoor deze over enkele jaren aan het zicht vanaf de Landbouwweg en de
Welzingseweg zullen worden onttrokken. Deze haag zal uit ook 3 rijen bestaan maar
uitsluitend in de eerste 20 meter aansluitend op de noordelijke haag met laanbomen. Achter
de mestsilo worden geen laanbomen aangeplant in verband met de garantie van de leverancier
voor eventuele schade van vallend takhout op de kap van silo.
Door de Zeeuwse hagen op het erfperceel en de aanwezige bermbeplanting moet de mest- en
sleufsilo landschappelijk voldoende ingepast zijn, om te voorkomen dat deze storende
elementen in het landschap gaan vormen. Het plan voldoet aan het behoud en versterking van
landschappelijke inpassing in het gebied. Aanwezige natuurwaarden worden door middel van
deze beplanting aangevuld en niet verstoord.

Nieuwe aanplant sluit aan op bestaande aanplant (links),
en bermbeplanting Landbouwweg (achter weiland).

Beschrijving van de beplanting:
Zeeuwse haag:
In dit bosplantsoen zijn enkele fraai bloeiende soorten plus de Veldesdoorn opgenomen,
hoogte variërend van 3.5-5m.
Onderhoud: als de singel te zich begin te sluiten de beplanting dunnen, later dit nogmaals
herhalen indien nodig.
Voorstel aanleg:
plantafstand in de rij en tussen de rijen 1,50m,
aanplant in groepen van 3-5 stuks van dezelfde soort, verspringend verband.
Zeeuwse haag:
haag 50 m x 3 rijen→ 99 stuks
18 stuks
Veldesdoorn
8 “
Hondsroos
9 “
Gewone liguster
9 “
Gelderse roos
37 “
Eénstijlige meidoorn
9 “
Sleedoorn
9 “
Hazelaar

Bloemen van de Gelderse roos

haag 54 m x 3 rijen→ 108 stuks
20 stuks
Veldesdoorn
9 “
Hondsroos
10 “
Gewone liguster
10 “
Gelderse roos
38 “
Eénstijlige meidoorn
10 “
Sleedoorn
11 “
Hazelaar

(Acer campestre)
(Rosa canina)
(Ligustrum vulgare)
(Viburnum opulus)
(Crataegus monogyna)
(Prunus spinosa)
(Corylus avellana)

Bessen van de gelderse roos

(Acer campestre)
(Rosa canina)
(Ligustrum vulgare)
(Viburnum opulus)
(Crataegus monogyna)
(Prunus spinosa)
(Corylus avellana)

haag 22 m x 3 rijen→ 44 stuks
8 stuks
Veldesdoorn
5 “
Hondsroos
4 “
Gewone liguster
4 “
Gelderse roos
15 “
Eénstijlige meidoorn
3 “
Sleedoorn
5 “
Hazelaar

(Acer campestre)
(Rosa canina)
(Ligustrum vulgare)
(Viburnum opulus)
(Crataegus monogyna)
(Prunus spinosa)
(Corylus avellana)

haag 12 m x3 rijen→ 24 stuks
4 stuks
Veldesdoorn
3 “
Hondsroos
2 “
Gewone liguster
2 “
Gelderse roos
10 “
Eénstijlige meidoorn
3 “
Sleedoorn

(Acer campestre)
(Rosa canina)
(Ligustrum vulgare)
(Viburnum opulus)
(Crataegus monogyna)
(Prunus spinosa)

Voorstel aanleg: Laanbomen in de middelste rij, plantafstand tussen de bomen 8m
keuze uit 2 soorten die zeer goed tegen zeewind kunnen
8 stuks
ratelpopulier
(Populus tremula) of
steeliep
(Ulmus laevis)
Plantinstructie:
Graaf voor ieder struikje een eigen plantgat, ongeveer ter breedte en ter diepte van een spade.
Plaats het struikje er in en vul het plantgat met grond. Trap de grond licht aan.
Plantinstructie: voor de bomen plaats bij iedere boom 2 boompalen, graaf een ruim plantgat
waar indien de bomen geplant worden in vette klei, eerst boomgrond wordt gestort en daarna
met de uitkomende grond wordt aangevuld.
Totaaloverzicht:
Bosplantsoen:
50 stuks
Veldesdoorn
(Acer campestre)
25 “
Hondsroos
(Rosa canina)
25 “
Gewone liguster
(Ligustrum vulgare)
25 “
Gelderse roos
(Viburnum opulus)
100 “
Eénstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)
25 “
Sleedoorn
(Prunus spinosa)
25 “
Hazelaar
(Corylus avellana)
8 “
Ratelpopulier/steeliep (Populus tremula /Ulmus laevis)
Zie voor maten en prijzen het bestelformulier SLZ van Boeren Planten Bomen (de nieuwe
prijzen zijn waarschijnlijk omstreeks september 2013 bekend).

meidoorn
Raster ter bescherming van nieuwe aanplant
Indien er vee komt te lopen op het perceel grenzend aan de beplanting, zal deze beplanting
voldoende moeten worden afgeschermd tegen veevraat. In het geval van koeien moet het
raster/stroomdraad minimaal 1 meter uit de rand van de beplanting worden geplaatst.
Bij schapen wordt gebruik van schapenraster aangeraden.
Advies voor bodembedekker in beplantingen:
Ter voorkoming van onkruiden in de beplanting hebben wij goede ervaring met de inzaai van
witte cultuurklaver (ras: b.v. Merwi, Alice) omdat deze plant een goede bodembedekking
geeft, weinig concurreert met de beplanting (eigen stikstofbinding) en persistent is
gedurende meerdere jaren. Belangrijk is dat er op het moment van inzaai geen onkruiden
aanwezig zijn, er een goed zaaibed is en dat temperaturen voldoende hoog zijn voor snelle
groei van de klaver. De beste zaaitijd is de tweede helft van mei, daarvóór de grond schoon
houden met een oppervlakkige grondbewerking. Probleemonkruiden (b.v. distels) gedurende
de eerste jaren tijdig en pleksgewijs bestrijden.

Locatie erf fam de Wolf
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LABORATORIUM ZEEUWS-VLAANDEREN B.V.

Verkennend bodemonderzoek
Landbouwweg 7 te Ritthem
(kadastraal bekend: Vlissingen Q 1052 ged.)
Projectnr. 12A1037
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INLEIDING
In opdracht van De Wolf-Cazant v.o.f. heeft Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen B.V. op de
locatie Landbouwweg 7 te Ritthem (kadastraal bekend: Vlissingen Q 1052 ged.) een
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in verband met de voorgenomen realisatie van een
nieuw te bouwen mestsilo en eventuele uitbreiding van de bestaande stal en realisatie van
nieuwe sleufsilo's.
Het onderzoek is gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek
zoals omschreven in de NEN 5740 van het Nederlands Normalisatie Instituut 2009 nl.
Het doel van het verkennend'-bodemonderzoek is inzicht te verkrijgen in de huidige
bodemkwaliteit van dé onderzoekslocatie, c.q. inventariseren of het voormalige of huidige
gebruik van het terrein en zijn omgeving heeft geleid tot verontreiniging van de bodem (grond
en grondwater).
In onderhavig rapport komt eerst het vooronderzoek aan de orde, vervolgens wordt de
uitvoering van het bodemonderzoek beschreven. Hoofdstuk 5 van het rapport bevat de aan het
onderzoek te verbinden conclusies en aanbevelingen, het afsluitende hoofdstuk bevat
informatie omtrent de aansprakelijkheid.
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Ji.'

, fi-!.-

VOORONDERZOEK
2.1

Locatiegegevens

Adres
Gemeente
Kadastrale gegevens
Gebruik
Oppervlakte onderzoekslocatie
RD-coördinaten (m)

: Landbouwweg 7 te Ritthem
: Vlissingen
: Vlissingen Q 1025 ged.
: grasland
: 5000 m
: X = 32269 ; Y = 388276
2

De locatie is gelegen langs de oostzijde van de A58/E312 circa 2 kilometer ten noordnoordwesten van de kern Ritthem. Het te onderzoeken terrein betreft een weiland en is geheel
onverhard.
Ten westen van de onderzoekslocatie bevinden zich twee stallen en rondom wordt de
onderzoekslocatie begrensd door weiland.
Als bijlage I is de topografische kaart met de ligging van de onderzoekslocatie opgenomen, een
tekening van de huidige situatie waarop de onderzoeksgrenzen staan aangegeven is als bijlage
II toegevoegd.
2.2

Vooronderzoek

Op het perceel is door Grond-, Gewas- en Milieulaboratorium Zeeuws-Vlaanderen b.v. in
oktober 2004 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in verband met de voorgenomen
realisatie van een bedrijfswoning, loods en schuur (projectnr. 04A0577). Destijds werden zowel
in de bovengrond als in de ondergrond geen verontreinigingen aangetoond. In het grondwater
uit peilbuis P1 (oostelijk gesitueerd op het onderzoeksterrein) werd een lichte verontreiniging
arseen aangetoond en in het grondwater uit peilbuis P2 (westelijk gesitueerd op het
onderzoeksterrein) werden geen verontreinigingen gedetecteerd
Men is thans voornemens om ten oosten van de stallen een mestsilo te realiseren en eventueel
in de toekomst de bestaande stal ten noorden uit te breiden en nieuwe sleufsilo's te realiseren.
Er zijn geen verdere gegevens vporhanden met betrekking tot potentieel bodembedreigende
activiteiten of de bodemkwaliteit op of direct om het te onderzoeken terrein. Voor uitgebreide
historische informatie evenais vastlegging van deze per geraadpleegde informatiebron wordt
verwezen naar bijlage VI Historische informatie (NEN 5725:2009 nl).
2.3

Regionale bodemopbouw en geohydrologie

Ter plaatse van het onderzoeksgebied en zijn omgeving varieert de deklaag van 6 tot 8 m.
"Deze slecht doorlatende deklaag ligt aan maaiveld als een Holoceen klei/veendek (Westland
Formatie). De ondergrond is geologisch opgebouwd uit mariene, fluviatiele en eolische
sedimenten. De oudste lagen behoren tot het Tertiair (Eoceen), de jongste afzettingen stammen
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uit het Kwartair (Holoceen). Tot de tertiaire formaties behoren Formaties van Rupel, Breda en
Oosterhout. Het kwartair omvat de Formaties van Maassluis en Tegelen, de Eem Formatie, de
Formatie van Twente en de (Westland Formatie.
Hei eerste watervoerend pakket is overwegend samengesteld uit zeer fijne, fijne ën matig fijne
zanden, veelal slibhoudend, van mariene, fluviatiele oorsprong. Dit pakket verkeert onder
freatische condities, de dikte is ongeveer 10-15 meter en het doorlaatvermogen bedraagt ca.
200 m /d. De eerste scheidende laag binnen het watervoerend pakket wordt gevormd door kleiafzettingen van de Formatie van Rupel. De dikte is circa 5 meter.
Het tweede watervoerend pakket bestaat voornamelijk uit fijne, matig fijne en soms ook grove
zanden.
2

De locatie is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied, de regionale
grondwaterstromingsrichting is noordwestelijk, er is niets bekend betreffende lokale
invloeden (particuliere grondwateronttrekking).
2.4

Hypothese en onderzoeksstrategie

Op grond van de verzamelde informatie in het vooronderzoek wordt de onderzoekslocatie als
onverdacht beschouwd.
Het onderzoek wordt geb^seerci.op de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie
(NEN-ONV). Hierbij worcjen redelijkerwijs geen verontreinigingen verwacht in de vaste
bodem dan wel in het freatisch grondwater.
In onderstaande tabel is de te volgen onderzoeksstrategie schematisch weergegeven.
Tabel 1
(Deel)locatie

Onderzoeksstrategie onverdachte locatie
Landbouwweg 7
•
te Ritthem
Oppervlakte (m')
5000
Toe te passen strategie uit de
ONV
NEN 5740 2009 nl

Boringen
Tot 0.5 m - m v
Tot 2.0 m - m v

•
'

11
3

én boring met peilbuis*
Peilbuis filter 0.5 m - grondwaterstand

2**

Grondanalyses
Pakket 1

3

Grondwateranalyses
Pakket 2
2
Pakket 1 : standaard stoffenpakket ^'&nforrèiXssOOO
Pakket 2 : standaard stoffenpakket ^ Cönform:AS3000
;

* indien de grondwaterspiegel zich dieper bevindt dan 5,0 m beneden het maaiveld, kan het plaatsen van peilbuizen achterwege blijven.
*'* omdat de geplande nieuwbouw zich ten oosten en ten noorden van de bestaande bedrijfsbebouwing bevindt, is een extra peilbuis geadviseerd.
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UITVOERING VELD- EN LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN
3.1

Certificering en accreditatie

Voor een overzicht van dj^veriféhtingen, waarvoor Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen B.V.
gecertificeerd of geaccrediteerd is, wordt venwezen naar bijlage VII: Certificering en accreditatie.
Tijdens de veldwerkzaamheden is met name aandacht geschonken aan eventueel zintuiglijk
waarneembare verontreinigingen van de opgehoorde grond en het opgepompte grondwater.
Het plaatsen van handboringen en peilbuizen ten behoeve van het nemen van grond- en
grondwatermonsters is uitgevoerd conform AS SIKB 2000-2001, conform NEN 5706, NPR
5741, NEN 5742, NEN 5743 en NEN 5766. Het nemen van grondwatermonsters is
uitgevoerd.conform AS SIKB 2000-2002, conform NEN 5744 en NEN 5745.
3.2

Veldwerk

De veldwerkzaamheden zijn op 2 oktober 2012 uitgevoerd door de heer J. van Laere. De heer
van Laere heeft verklaard dat de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever zijn
uitgevoerd.
Gelijkmatig verdeeld over de totale locatie zijn elf boringen uitgevoerd tot 0.5 meter beneden
maaiveld (m-mv) en drie boringen; (nrs. 3, 4 en 5) zijn uitgevoerd tot 2.0 m-mv. Voor de
bemonstering van het freétisch grondwater zijn twee boringen (nrs 1 en 2) doorgezet en
afgewerkt met een peilbuisjlrespectiëvelijk P1 en P2; materiaal HDPE). Het filter (1 m lengte) is
0.5 meter beneden de gron|waterspiègel geplaatst.
Het freatisch grondwater is 12 oktober 2012 bemonsterd door de heren J. van Laere en E.
Doedee (in opleiding), in het veld zijn de elektrische geleidbaarheid (EC), troebelheid (NTU) en
de zuurgraad (pH) bepaald.
De plaatsen van de boringen en de peilbuizen zijn weergegeven op bijlage II: Situatietekening.
3.3

Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen

Voor gedetailleerde boorbeschrijvingen wordt verwezen naar bijlage III. Hieruit blijkt dat de
bovengrond (traject 0.0 - 0.5 m-mv) op de onderzoekslocatie hoofdzakelijk bestaat uit zwak
siltige/zwak zandige klei. In de diepere ondergrond (traject 0.5 - 3.2 m-mv; einde boring) wordt
afwisselend zwak tot matig veenhoudende klei en zeer fijn zwak kleiig/zwak veehoudend zand
aangetoond. Ter plaatse van boring 3 bestaat de grond in het traject 1.5 - 2.0 m-mv uit veen.
Zintuiglijk worden de in tabel 2 op de volgende pagina opgenomen bijzonderheden
aangetroffen. Zintuiglijk zijn geèn asbestverdachte materialen aangetroffen. Hierbij dient
opgemerkt te worden dat weliswfègr specifiek aandacht is besteed aan het voorkomen van
asbest in de opgehoorde grond éh op het maaiveld maar dat géén asbestonderzoek conform
de NEN 5707 is uitgevoerd^ -
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Tabel 2
Boring
2
4
5
6
7
8
14
15
16

Bijzonderheden grond
Traject [m-mv]
Bijzonderheden
Zwak puinhoudend
1.00-1.50
1.00-1.50
Zwak puinhoudend
0.00-1.00
Zwak puinhoudend
Zwak puinhoudend, zwak koolashoudend
0.00-0.50
0.00-0.50
Zwak puinhoudend
0.00-0.50
Zwak puinhoudend
0.00-0.50
Zwak puihhoudend
0.00 - 0.50
Zwak puihhoudend
0.00-0.50
'Zwak puinhoudend

Het opgepompte grondwater uit de peilbuizen P1 en P2 (respectievelijk boring 1 en 2) wordt op
basis van zintuiglijke waarnemingen omschreven als gronderig, geurend en kleurloos.

3.4

Grondwater

In onderstaande tabel zijn de grondwatergegevens opgenomen.
Tabel 3

Gegevens grondwater

Peilbuis
Nummer
Filtertraject
[m-mv]

Grondwaterstand
tijdens plaatsen
[m-mv]

Grondwaterstand
tijdens bemonsteren
[m-mv]

Zuurgraad
(pH)
[J

Geleidbaarheid
(EC)
[nS/cm]

Troebelheid
[NTU]

PI (bp1)

2.30-3.30

1.80

0.40

7.2

21900

5.67

P2 (bp 2)

2.30-3.30

1.80

0.50

7.2

18110

10.7

De gemeten zuurgraad (pH) en geleidbaarheid (EC) zijn normaal voor deze regio.
De troebelheid van de grondvyatentipnsters WM01 en WM02 is vergelijkbaar met de troebelheid
van grondwater onder natudrlijke omstandigheden.

3.5

Monsterselectie en analyses

Grond
In tabel 4 op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de grondmengmonsters
welke door Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen B.V. zijn samengesteld (conform AS3000) en
ter analyse op een standaard stoffenpakket A (conform AS3000) bij het laboratorium van
Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen B.V. zijn aangeboden.
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Tabel 4

Overzicht van grond(meng)monstersamenstelling

Analysemonster
MMOI

Meetpunt
01(P1)
02(P2)
03
04
09
10
11
12
13

MM02

05
07
08
14
15
16

Traject (cm-mv)
0 -50
0 -50
0 -50
0 -50
0 -50
0 -50
0 -50
0 -50
0 -50
•v 0
0

-50.
-50 <
. i'i, 0 -50
n 0 -50 •
0 -50
0 -50

MM03

06

0

MM04

02(P2)
04

100 -150
50 -100

-50

Zintuiglijke waarneming
zwak roesthoudend, zwak wortelhoudend
zwak roesthoudend
zwak roesthoudend, zwak wortelhoudend
zwak wortelhoudend, zwak schelphoudend
zwak wortelhoudend, zwak schelphoudend
zwak wortelhoudend, zwak roesthoudend
zwak wortelhoudend, zwak roesthoudend
zwak roesthoudend, zwak wortelhoudend
zwak schelphoudend, zwak roesthoudend, zwak veenhoudend
zwak
zwak
zwak
zwak
zwak
zwak

puinhoudend
puinhoudend, zwak
puinhoudend, zwak
puinhoudend, zwak
puinhoudend, zwak
puinhoudend, zwak

roesthoudend, zwak wortelhoudend
wortelhoudend, zwak roesthoudend
roesthoudend
wortelhoudend
grindhoudend, zwak wortelhoudend

zwak puinhoudend, zwak koolashoudend
zwak puinhoudend, zwak roesthoudend
zwak roesthoudend
)

In aanvulling op de vooraf opgestelde strategie is vanwege het zintuiglijk waarnemen van
koolas in boring 06 een extra grondmonster (MM03) samengesteld, welke eveneens ter
analyse op een standaard stoffenpakket A (conform AS3000) bij het laboratorium van
Laboratorium Zeeuws-Vlaahderen B.V. is aangeboden.
Grondwater
De grondwatermonsters WM01 en WM02 uit respectievelijk peilbuis P1 (boring 1) en peilbuis
P2 (boring 2) zijn aangeboden aan het laboratorium van Eurofins Analytico B.V. voor analyse
op een standaard stoffenpakket B (conform AS3000).
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RESULTATEN EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOEK
4.1

Algemene begrippen en toetsingskader

Om de mate van verontreiniging van de grond en het grondwater te kunnen beoordelen, dienen
de chemische analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters te worden getoetst aan
normen zoals deze zijn vastgesteld door het voormalige Ministerie van V.R.O.M..
Deze toetsingsnormen zijn als interventiewaarden weergegeven voor grond en streef- en
interventiewaarden voor grondwater in de "Circulaire bodemsanering 2009". De streefwaarden
voor grond zijn vervangen door de achtergrondwaarden uit het Besluit bodemkwaliteit.
De basis van het toetsingskader wordt gevormd
interventiewaarden, welke de volgende betekenis hebben:

door

streef/achtergrond-

en

-Streefwaarde/achtergrondwaarde
De streef/achtergrondwaarde komt overeen met de natuurlijke achtergrondconcentratie die bij
de verschillende bodemtypen in Nederland voorkomen, of is afgestemd op de detectielimiet bij
de gebruikte analysemethode, de streef/achtergrondwaarde is de grens waarboven wel en
waaronder geen sprake is van verontreiniging.
- Interventiewaarde
ik
De interventiewaarde geeft het concentratieniveau aan waarboven ernstige verminderingen of
dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor
mens, plant of dier. Bij concentraties boven de interventiewaarde kan er sprake zijn van een
ernstig geval van bodemverontreiniging. In principe bestaat bij een geval van ernstige
bodemverontreiniging een saneringsnoodzaak zoals bedoeld in de Wet Bodembescherming
(Wbb). De interventiewaarden voor grond zijn humaan- en ecotoxicologisch onderbouwd
waarvan de interventiewaarden voor grondwater zijn afgeleid. Indien concentratieoverschrijdingen ten opzichte van de interventiewaarden worden aangetoond, wordt de bodem
als sterk verontreinigd aangeduid.
- Toetsingscriterium ten behoeve van nader onderzoek
Het toetsingscriterium voor de noodzaak van een nader onderzoek is gedefinieerd als: de helft
van de som van de achtergrond- en interventiewaarde (tussenwaarde). Bij overschrijding van dit
toetsingscriterium bestaat in principe noodzaak tot nader onderzoek, de bodem wordt dan als
matig verontreinigd bestempeld.
De achtergrond- en interventiewaarden van zware metalen zijn afhankelijk van de lutum en
organische stofgehalten van d^, grond, de overige (organische) parameters zijn enkel
afhankelijk van het percentage ^organische stof. Derhalve dienen de eerder beschreven
achtergrond- en interventiewaarden te worden gecorrigeerd voor de gemeten percentages.
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn als bijlage IV aan het rapport
toegevoegd, in bijlage V is de toetsing opgenomen van de analyseresultaten aan de
gecorrigeerde streef/achtergrond- en interventiewaarden. Omdat de analyses uitgevoerd zijn
conform AS3000 is het uitvoerend laboratorium verplicht de sommen van de
groepsparameters (bijvoorbeeld som xylenen, som drins enz) te vermenigvuldigen met factor
0.7 wanneer de concentraties van alle individuele componenten beneden de
rapportagegrens liggen.
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Dit getal wordt vervolgens gerapporteerd zonder het kleiner dan '<' teken. Wanneer de
analyseresultaten getoetst worden, geeft de toetsingsuitslag in een aantal gevallen aan dat
sprake zou zijn van een overschrijding van de streefwaarde/achtergrondwaarde. Dit komt
omdat in een aantal gevallen de som van de rapportagegrenzen van de groepsparameters
vermenigvuldigd
met
0.7 ; een
uitkomst
heeft
die
de
bijbehorende
streefwaarde/achtergrondwaarde overschrijdt. Dit is echter niet terecht omdat alle individuele
parameters uit de groep niet verhoogd boven de rapportagegrens wörden gemeten, derhalve
zijn deze groepsparameters niet verder in dit rapport opgenomen.
4.2

Grond

Analyseresultaten
In onderstaande óverschrijdingstabel staan de analyseresultaten in mg/kg droge stof vermeld
indien ten minste een achtergrondwaarde wordt overschreden.
Tabel 5

Overschrijdingen.van de toetsingswaarden in grond (mg/kg d.s.)

Componenten

Monstercode
Boring(en)
1

'

Traject (m-mv)
Zware metalen
barium (Ba)
cadmium (Cd)
kobalt (Co)
koper (Cu)
kwik (Hg)
lood (Pb)
molybdeen (Mb)
nikkel (Ni)
zink (Zn)

°
1.2.3.4,
M M

1

9t/m13

. 0.00 - 0.50

MM02

MM03

5,7,8,14,15,
16
0.50-2.00

6

2,4

0.00 - 0.50

0.50-1.50

MM04

5.2

PAK (som 10)
Minerale olie
PCB
PCB (som 7)

14
14
14

: kleiner dan achtergrondwaarde/detectièlimiet
: overschrijding van de achtergrondwaarde (lichte verontreiniging)
: overschrijding van de tussenwaarde (matige verontreiniging)
: overschrijding van de interventiewaarde (sterke verontreiniging)

Interpretatie
In geen van de onderzochte grond(meng)monsters worden verhoogde concentraties boven de
tussenwaarden geconstateerd.
4.3

Grondwater

Analyseresultaten
^
In de overschrijdingstabel op de volgende pagina staan de analyseresultaten in |jg/l vermeld
indien ten minste een streefwaarde wordt overschreden.
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Tabel 6

Overschrijdingen van de toetsingswaarden in grondwater (pg/l)
Monstercode
Componenten
WM01

Zware metalen
barium (Ba)
cadmium (Gd)
kobalt (Co)
koper (Cu)
kwik (Hg)
lood (Pb)
molybdeen (Mb)
nikkel (Ni)
zink (Zn)
Aromatische verbindingen
benzeen
ethylbenzeen
tolueen
xylenen
styreen
naftaleen

WM02

530

0.065
9.8

0.26

Minerale olie
minerale olie
Gechloreerde koolwaterstoffen
1,3-dichloorpropaan
1.1.1- trichloorethaan
1.1.2-trichloorethaan
1,1-dichloorethaan
1.1- dichlooretheen
1.2-dichloorethaan
1,2-dichloorpropaan
Dichloormethaan
tetrachlooretheen (Per)
tetrachloormethaan (Tetra)
Tribroommethaan (bromoform)
trichlooretheen (Tri)
trichloormethaan (chloroform)
Vinylchloride
1,2-dichlooretheen (cis)
Trans-1,2-dichlooretheen

14
14
14

: kleiner dan streefwaarde/detectielirriiet
: overschrijding van de streefwaarde (lichte verontreiniging)
: overschrijding van de tussenwaarde (matige verontreiniging)
: overschrijding van de interventiewaarde (sterke verontreiniging)

Interpretatie
Het grondwatermonster WM02 uit peilbuis P2 (boring 2) bevat een matig verhoogde
concentratie barium boven de tussenwaarde en licht verhoogde concentraties kwik, molybdeën
en naftaleen boven de streefwaarden.
Het grondwatermonster WM01 uit peilbuis PI (boring 1) bevat geen verhoogde concentraties
boven de streefwaarden.
4.4

Toetsing van de hypothese

De hypothese van een onverdachte locatie wordt niet gerechtvaardigd, de matig verhoogde
concentratie barium boven .de tuééëhwaarde in hët grondwatermonster WM02 is formeel reden
voor vervolgonderzoek en/of nader te nemen maatregelen.
Projectnr.: 12A1037
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
5.1

Conclusies

Op een gedeelte van het perceel aan de Landbouwweg 7 te Ritthem (kadastraal bekend:
Vlissingen Q 1052) met een totale oppervlakte van 5000 m is in oktober 2012 een
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in verband met een voorgenomen realisatie van
een nieuw te bouwen mestsilo eh eventuele uitbreiding van de bestaande stal en realisatie
van nieuwe sleufsilo's.. Hët onderzoek is gebaseerd op de richtlijnen van de NEN 5740
waarna het volgende wordt geconcludeerd:
2

In de zwak puin- en koolashoudende bovengrond (MM03) wordt een licht verhoogde
concentratie kobalt aangetroffen en in de zwak puinhoudende bovengrond (MM02), de
zintuiglijk schone bovengrond (MMOI) en de zintuiglijk schone ondergrond (MM04) worden
geen verhoogde concentraties aangetroffen.
Het grondwater uit peilbuis P2 (boring 2) bevat een matig verhoogde concentratie barium
boven de tussenwaarde en licht verhoogde concentraties kwik, molybdeen en naftaleen
boven de streefwaarden.
In het grondwater uit peilbuis PI (boring 1) worden geen verhoogde concentraties
aangetoond.
5.2

Aanbevelingen

Op basis van de matige verontreiniging barium in het grondwatermonster WM02 wordt
vervolgonderzoek formeel noodzakelijk geacht.
Van zware metalen is bekend dat deze in verhoogde concentraties van nature voorkomen in
de bodem. In sommige; gevallen overschrijden de concentraties die van nature
voorkomen zelfs de interventiewaarden in grondwater. Emissies van zware metalen naar het
milieu kunnen ontstaan tijdens het productieproces, het gebruik of in het afvalstadium van
metaalhoudende producten. De laatste tientallen jaren zijn veel toepassingen van de meer
toxische metalen beëindigd of sterk teruggedrongen. Verder is bekend dat van
bovengenoemde activiteiten op of nabij de onderzoekslocatie geen sprake is. Voor zover
bekend is de onderzoekslocatie altijd in gebruik geweest als weiland.
In geen van de boven- en ondergrondmonsters is tijdens onderhavig bodemonderzoek een
verhoogde concentratie barium aangetoond.
Op grond van bovenstaande is er geen enkele relatie aan te tonen tussen de verontreiniging
in het grondwater en activiteiten die voor zover bij ons bekend op de locatie zijn uitgevoerd.
Bovenstaande overwegende lijkt het ons niet zinvol om een herbemonstering van of een
nader onderzoek uit te voeren. Geadviseerd wordt om deze rapportage ter goedkeuring voor
te leggen aan het bevoegd gezag.
Indien grondafVoer plaatsvindt is een partijkeuring conform het Besluit bodemkwaliteit vereist,
onderhavig onderzoeksrapport
kan in dat geval door het bevoegd gezag
(Gemeente/Waterschap) als niet afdoende worden beschouwd.
..^-r.----^.------
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AANPRAKELIJKHEID
Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen B.V. besteedt uitermate veel zorg aan het representatief
in beeld brengen van de milieuhygiënische bodemkwaliteit van elke onderzoekslocatie.
De resultaten van bodemonderzoeken komen echter voort uit het verrichten van een beperkt
aantal boringen en het samenstellen van een eveneens beperkt aantal monsters. Vanwege
het steekproefkarakter is het niet uit te sluiten dat plaatselijke afwijkingen in de bodem niet
geconstateerd worden tijdens het onderzoek.
Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen B.V. acht zich niet aansprakelijk voor hieruit
voortvloeiende schade of gevolgën van welke aard ook. Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen
B.V. heeft een adviserende functie, het bevoegd gezag kan hier van afwijken.
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Topografische kaart met ligging onderzoekslocatie
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Situatietekening
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Landbouwweg 7 te Ritthem

Figuur;

Situatie verkennend bodemonderzoek

Contour uitbreiding

Opdrachtgever:
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Analyserapport
Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres

Landbouwweg 7

Plaats

4389 VL

12A1037

Projectnummer

Wolf-Cazant VOF de

Projectnaam

Landbouwweg 7 te Ritthem

Monstersoort

Grond Mengmonster

Analyserapport nummer

Ritthem

00816223

760202

Datum bemonstering

02-OCT-12

02-OCT-12

02-OCT-12

02-OCT-12

Datum ontvangst

04-OCT-12

04- OCT-12

04- OCT-12

04-OCT-12

Datum aanvang analyse

05-OCT-12

05- OCT-12

05- OCT-12

05- OCT-12

Monsternemer

Jack van Laere

Jack van Laere

Jack van Laere

Jack van Laere

(589). Lab ZVL

(589). Lab ZVL

(589), Lab ZVL

(589), Lab ZVL

12A1037-MM01

12A1037-MM02

12A1037-MM03

12A1037-MM04

Labnummer

Voorbehandeling AS3000

S

Voldaan

Voldaan

Voldaan

Voldaan

S

80.3

77.3

78.1

79,7

gew. % ds

s

5.3

5.3

6.3

2.4

gew. % ds

s

9.7

7.5

4.0

<0.5

conform NEN 5709 (WVS-001)
Droge stof

gew. %

conform NEN-ISO 11465. gmvimelrie

(WVS-003)

Organische stof
eigen methode, gloeiverliesmethode

fWVS-Q35)

Lutum
gelijlmaardig

aan NEN5753

(WVS-032)

Zware metalen
conform NEN-EN-ISO

mg/kg ds
17294-2. ICP-MS (WVS-006 en WVS-071)

s
s
s
s
s
s
s
s

Barium
Cadmium
Cobalt
Kooer

24

25

25

<10

0.23

0.23

0.18

«0.16

4.2

4.3

5.2

2.8

7.5

7.9

7.4

<5.0

23

26

21

<5.0

<1.5

< 1.5

< 1.5

<1.5

12

12

13

5.0

45

49

46

13

s

0.072

0.11

0.060

<0.05

Acenafteen

Q

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

Acenaftvleen

Q

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

0.029

0.036

0.030

0.036

0.029

0.040

0.031

0.030
0.043

Lood
Molvbdeen
Nikkel
Zink
Kwik
conform NEN-EN-ISO

mg/kg ds
17294-2, ICP-MS (WVS-006 en WVS-0711

PAK

mg/kg ds

eigen methode, GC-MS (WVS-011 en WVS-033)

Benzotalovreen

s
s
s

Ben2o(b)fluoranteen

Q

0.053

0.069

0.058

0.028

0.036

0.028

0.018

0,016

0.024

0.014

0.014

Chrvseen

s
s
s

0.039

0.054

0.042

0.039

Dibenzo(ah)antraceen

Q

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

Fenantreen

S

0.024

0.032

0.023

0.035

Fluoranteen

S

0.065

0.081

0.059

0.069

Fluoreen

Q

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

lndeno(123cdtovreen

S

0.020

0.028

0.022

0.016

Naftaleen

S

0.012

0.014

0.012

<0.01

Pvreen

Q

0.052

0.063

0.047

0.054

Som PAKdOleidr)

S

0.27

0.35

0.27

0.27

0.39

0.50

0.39

0.38

0.27

0.35

0.27

0.27

Antraceen
Benzo(a)antraceen

Benzotahiloervleen
Benzofklfluoranteen

SomPAK(16EPA)
Som Pak (10 leidr) met factor 0.7

S

Met "Q" gemerkte resultaten zijn uitgevoerd volgens de door Raad voor Accreditatie geaccrediteerde verrichtingen
(registratienummer L201). Met "S" gemerkte resultaten zijn uitgevoerd volgens door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde
verrichtingen volgens AS 3000 (registratienummer L201). De resultaten hebben betrekking op het bemonsterde object, indien
de monstemame is uitgevoerd door Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen B.V.. De resultaten hebben alleen betrekking op het
onderzochte monster, indien de monstemame is uitgevoerd door derden. De analysemethoden, rapportagegrenzen en prestatiekenmerken zijn opvraagbaar.
Opinies en interpretaties vallen niet onder accreditatie. Dit analyserapport mag zonder schriftelijke toestemming van Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen B.V. niet
andere dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Ing. D. van Damme
Graauw, 10/10/2012

(technisch directeur)
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van

Analyserapport
Opdrachtgever

Wolf-Cazant VOF de

Contactpersoon
Adres

Landbouwweg 7

Plaats

4389 VL

Ritthem

Projectnummer
Projectnaam
Monstersoort

12A1037
Landbouwweg 7 te Ritthem

Analyserapport nummer

00816223 760202

Grond Mengmonster

Datum bemonstering

02-OCT-12

02-OCT-12

02-OCT-12

02-OCT-12

Datum ontvangst

04- OCT-12

04- OCT-12

04- OCT-12

04- OCT-12

D a t u m a a n v a n g analyse

05- OCT-12

05- OCT-12

05- OCT-12

05- OCT-12

Monsternemer

Jack van Laere
(589), Lab ZVL
12A1037-MM01

Jack van Laere
(589), Lab Z V L
12A1037-MM02

Jack van Laere
(589), Lab Z V L
12A1037-MM03

Jack van Laere
(589), Lab ZVL
12A1037-MM04

Labnummer

0.40

0.51

0,40

0.40

< 0.002

< 0.002

< 0,002

< 0,002

< 0.002

< 0.002

< 0.002

< 0,002

< 0.002

< 0.002

< 0.002

< 0,002

< 0.002

< 0.002

< 0.002

< 0.002

< 0.002

< 0.002

< 0.002

< 0.002

< 0.002

< 0.002

< 0.002

< 0.002

< 0.002

< 0.002

< 0.002

< 0.002

Som PCB (7)

< 0.014

< 0.014

< 0.014

< 0.014

Som PCB (7) met factor 0.7

0.0098

0.0098

0.0098

0,0098

< 10

< 10

< 10

< 10

Som Pak (16 EPA) met factor 0.7
PCB
mg/kg ds
eigen methode. GC-MS(WVS-0U en WVS-03})

s
s
s
s
s
s
s

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180

Mineraie Olie

mg/kg ds

8

eigen methode, GC-FID (WVS-011 en WVS-024)

Labnummer

Monstemame

Monsteromschrijving

12A1037-MM01

mmOl

12A1037-MM02

mm02

12A1037-MM03

rtim03

12A1037-UM04

mm04

Opmerking:

12A1037-MM01
12A1037-MM01
12A1037-MM02
12A1037-MM02
12A1037-MM03
12A1037-MM03
12A1037-MM04
12A1037-MM04

De totaalwaarde
De totaalwaarde
De totaalwaarde
De totaalwaarde
De totaalwaarde
De totaalwaarde
De totaalwaarde
De totaalwaarde

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

Pak
Pak
Pak
Pak
Pak
Pak
Pak
Pak

(16
(10
(16
(10
(16
(10
(16
(10

EPA)
leidr)
EPA)
leidr)
EPA)
leidr)
EPA)
leidr)

met factor 0 7 is gecorrigeerd
met factor 0.7 is gecorrigeerd
met factor 0.7 is gecorrigeerd
met factor 0.7 is gecorrigeerd
met factor 0.7 is gecorrigeerd
met factor 0.7 is gecorrigeerd
met factor 0.7 is gecorrigeerd
met factor 0.7 is gecorrigeerd

met de factor 0.7.
met de factor 0.7 volgens
met de factor 0.7.
met de factor 0.7 volgens
met de factor 0.7.
met de factor 0.7 volgens
met de factor 0.7.
met de factor 0.7 volgens

AS3000 §2.5.
AS3000 §2.5.
AS3000 §2.5.
AS3000 §2.5.

Met "Q" gemerkte resultaten zijn uitgevoerd volgens de door Raad voor Accreditatie geaccrediteerde verrichtingen
(registratienummer L201). Met " S ' gemerkte resultaten zijn uitgevoerd volgens door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde
vemchtingen volgens AS 3000 (registratienummer L201). De resultaten hebben betrekking op het bemonsterde object, indien
de monstemame is uitgevoerd door Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen B.V.. De resultaten hebben alleen betrekking op het
onderzochte monster, indien de monstemame is uitgevoerd door derden. De analysemethoden, rapportagegrenzen en prestatiekenmerken zijn opvraagbaar.
Opinies en interpretaties vallen niet onder accreditatie. Dit analyserapport mag zonder schriftelijke toestemming van Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen B.V. niet
anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Graauw, 10/10/2012

Ing. D. van Damme
(technisch directeur)
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Lab. Zeeuwsch V l a a n d e r e n
T . a . v . Leoniek S t r o b b e
Zandbergsestraat 1
4 5 6 9 TC GRAAUW

Analysecertificaat
Datum: 19-10-2012

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

2012176848
12A1037

Certificaatnummer
Uw projectnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

Landbouwweg 7 t e Ritthem
12A1037
15-10-2012

Dit c e r t i f i c a a t mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties
Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.
De grondmonsters worden t o t 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters t o t 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons t e retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren t o t :
Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op t e nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke g r o e t ,
Eurofins Analytico B.V.
I n g . A. Veldhuizen
Technical Manager

Curofins analytico B.V.
Gildeweg i t - t i
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 HL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 6Z 00
Fax +3» (0)34 242 «3 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Sitewww.eurofins.nl

BNP Paribas S.fl. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.683.801
KvK No. 0 9 0 8 X 2 3
IBPN: NL71BNPfl0227924525
BIC: BNPAN12R

Eurofins Analytico B.v. is erkend door het Vlaamse Gewest
(OVAM en Dep. INE), het Brusselse Gewest (BIM),
het Waalse Gewest (OGRNE-OWD) en door de
overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

eurofins

Rnalysecertificaat
Uw p r o j e c t n u m m e r

12111037

Certificaatnummer/Versie

2012176848/1

Uw p r o j e c t n a a m
Uw o r d e r n u m m e r

Landbouwweg 7 t e Ritthem

Startdatum
Rapportagedatum

15-10-2012
19-10-2012/13:12

Bijlage

fl.B.C.D

Pagina

1/2

12fil037
12-10-2012

Datum m o n s t e m a m e
Monsternemer

Jack v a n Laere

Monstermatrix

W a t e r ; Water (fiS3000)
2

Eenheid

i

<45

530

Cadmium (Cd)

pg/i

<0.80

<0.80

K o b a l t (Co)

MQ/L

<5.0

5.6

Analyse
Metalen

s
s
s
s
s
s
s
s
s

Barium (Ba)

<15

<15

Kwik (Hg)

ug/L

<0.050

0.065

M o l y b d e e n (Mo)

Mg/L

<3.6

9.8

N i k k e l (Ni)

\tg/i

<1S

<1S

Lood (Pb)

Mg/i

<15

<15

Zink (Zn)

Mg/L

<60

<60

Mg/L

<0.20

<0.20

Tolueen

Mg/L

<0.30

<0.30

Ethylbenzeen

Mg/L

<0.30

<0.30

o-Xyleen

Mg/L

<0.10

<0.10

m.p-Xyleen

Mg/L

<0.20

<0.20

Xylenen (som) f a c t o r 0 , 7

Mg/L

0.21

BTEX (som)

Mg/L

<1.1

Naftaleen

Mg/L

<O.0S0

0.26

Mg/L

<0.30

<p.30

Dichloormethaan

Mg/L

<0.20

<0.20

Trichloormethaan

Mg/L

<0.60

<0.60

- Mg/L

<0.10

<0.10

Trichlooretheen

Mg/L

<0.60

<0.60

Tetrachlooretheen

Mg/L

<0.10

<0.10

1, l-Dichloorethaan

Mg/L

<0.60

<0.60

1,2-Dichloorethaan

Mg/L

<0.60

<0.60

1,1,1-Trichloorethaan

Mg/L

<0.10

<0.10

1,1,2-Trichloorethaan

Mg/L

<0.10

<0.10

cis 1 , 2 - D i c h l o o r e t h e e n

Mg/L

<0.10

<0.10

Koper (Cu)

V l u c h t i g e Aromatische K o o l w a t e r s t o f f e n

s
s
s
s
s
s
s
s

Benzeen

Styreen

"

0.21

»

<1.1

V l u c h t i g e organische h o l o g e e n k o o l w a t e r s t o f f e n

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

Tetrachloormethaan

Nr.

Monsteromschrijving

1

WM01

2

WM02

flnalytico-nr.
7178485
7178486

Q: door Rvfl geaccrediteerde verrichting
fl: nP04 erkende verrichting
S: fis 3000 erkende verrichting
Eurofim Analytico B.V.
Gildeweg U - * t
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Tel. +31 (0)34 242 «3 00
, BNP Paribas S.fl. 227 924S 25
Fax+31 (0)34 242 43 99
';'VAT/BTW No. NL 6043.14.813.B01
E-mail info-env@eurofins.nl
KvK No. 09018423
sitewww.eurofins.nl
IBAN: NL7ÏBNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.v. is erkend door het Vlaamse Gewest
(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM),
het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de
overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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— axxal-ytico '
4

Analysecertificaat
Uw p r o j e c t n u m m e r
Uw p r o j e c t n a a m
Uw o r d e r n u m m e r
Datum m o n s t e m a m e
Monsternemer
Monstermatrix

1201037

Certificaatnummer/Versie

Landbouwweg 7 t e Ritthem
12R1037

Startdatum
Rapportagedatum

2012176848/1
15-10-2012
19-10-2012/13:12

12-10-2012

Bijlage

fl.B.C.D

Jack v a n Laere
W a t e r ; Water (fiS3000)

Pagina

2/2

s

trans

1,2-Dichlooretheen

M9/L

<0.10

<0.10

<3.2

<3.2

CKW (som)

s
s
s
s
s
s
s
s

2

i

Eenheid

Analyse

Mg/i

<2.0

<2.0

Vinylchloride

Mg/i

<0.10

<0.10

1,1-Dichlooretheen

Mg/L

<0.10

1 , 2 - D i c h l o o r e t h e n e n (Som) f a c t o r 0 , 7

Mg/i

0.14

1, l-Dichloorpropaan

Mg/L

<0.25

<0.25

1,2-Dichloorpropaan

Mg/i

<0.25

<0.25

1,3-Dichloorpropaan

Mg/i

<0.25

<0.25

Mg/i

0.52

0.52

Mg/L

<8.0

8.9

Tribroommethaan

D i c h l o o r p r o p a n e n som f a c t o r 0.7

<0.10
»

0.14

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)

Mg/L

<15

<15

M i n e r a l e olie ( C 1 6 - C 2 1 )

Mg/L

<16

<16

Mg/i

<31

<31

Minerale olie (C30-C35)

Mg/i

<15

<15

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C35-C40)

Mg/L

<15

<15

s

Minerale olie t o t a a l (C10-C40)

Mg/L

<100

<100

Nr.

Monsteromsehrijving

1

WM01

2

WM02

flnalytico-nr.
7178485
7178486

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
Dit certificaat.mag uitsluitend in lijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofin» Analytico B.V.

Gildeweg U - * i

Tel. +31 (0)34 2*2 61 00

3771 NB Barneveld
Fax +31 (0)34 242 63 9»
P.O. Box 459
E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL sitewww.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 6043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA022792452S
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest
(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM),
het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de
overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Bijlage (fl) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2012176848/1
Pagina l / l
flnalytico-nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

7178485

0691294559

7178485

0700551312

7178486

0691294565

7178486

0700551316

Monsteromschrijving
WM01

WM02

E u r o f i m A n a l y t i c o B.V.

Gildeweg 4 4 - 1 6

T e l . + 3 1 ( 0 ) 3 4 2 4 2 «3 00

BNP P a r i b a s S.A. 2 2 7 9 2 4 5 25

3 7 7 1 NB B a r n e v e l d

Fax + 3 1 ( 0 ) 3 4 2 4 2 43 99

VAT/BTW No. NL 8 0 4 3 . 1 4 . 5 6 3 . 5 0 1

(OVAM e n D e p . LNE), h e t B r u s s e l s e G e w e s t ( B I M ) ,

KvK Na. 0 9 0 8 8 4 2 3

h e t Waalse G e w e s t (DGRNE-OWD) e n d o o r de

IBAN: NL71BNPA0227924525

o v e r h e d e n v a n F r a n k r i j k e n Luxemburg (MEV).

P.O. Box « B 9
3 7 7 0 AL B a r n e v e l d N l

E-mailinfo-env@eurofins.nl
site www.eurofins.nl

B I C : BNPANL2A

E u r o f i n s A n a l y t i c o B.V. is e r k e n d d o o r h e t Vlaamse Gewest

# eurofins |
— aïistl-ytico"

Bijlage (B) m e t opmerkingen behorende bij a n a l y s e c e r t i f i c a a t 2 0 1 2 1 7 6 8 4 8 / 1
Pagina 1/1
Opmerking 1)
De toetswaarde van de soni is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofim Analytico B.V.
Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax+31 (0)34 242 63 99
E-mailinfa-env@eurafins.nl
Sitewww.eurofins.nl

BNP Paribas S.fl. 227 9243 25
VAT/BTW No. NL 8043.14.683.B01
KvK No. 09086623
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BIC: BNPAN12A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest
(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM),
het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de
overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

# eurofins
— a n a l y t i c o *

Bijlage (C) m e t m e t h o d e v e r w i j z i n g e n behorende bij a n a l y s e c e r t i f i c a a t 2 0 1 2 1 7 6 8 4 8 / 1
Pagina 1/1
Methode

Techniek

Referentiemethode

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3 1 1 0 - 3 en c f

NEN-EN- ISO 17294-2

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3 1 1 0 - 3 en c f

NEN-EN- ISO 17294-2

ICP-MS K o b a l t (Co)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3 1 1 0 - 3 en c f

NEN-EN- ISO 17294-2

ICP-MS

Koper

W0421

ICP-MS

cf.

pb 3 1 1 0 - 3 en c f

NEN-EN- ISO 17294-2

ICP-MS

Kwik

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3 1 1 0 - 3 en c f

NEN-EN- ISO 17294-2

ICP-MS M o l y b d e e n (Mo)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3 1 1 0 - 3 e n c f

NEN-EN- ISO 17294-2

ICP-MS

Nikkel

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3 1 1 0 - 3 e n c f

NEN-EN- ISO 17294-2

ICP-MS

Lood

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3 1 1 0 - 3 e n c f

NEN-EN- ISO 17294-2

ICP-MS

Zink

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3 1 1 0 - 3 e n c f

NEN-EN- ISO 17294-2

A r o m a t e n (BTEXN)

W02S4

HS-GC-MS

Cf. pb 3 1 3 0 - 1

Xylenen som AS3000

W02S4

HS-GC-MS

Cf. pb 3 1 3 0 - 1

Styreen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3 1 3 0 - 1

VOCL ( 1 1 )

W02S4

HS-GC-MS

Cf. pb 3 1 3 0 - 1

tribroommethaan

W02S4

HS-GC-MS

Cf. pb 3 1 3 0 - 1

CKW : V i n y l c h l o r i d e

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3 1 3 0 - 1

CKW : 1 , 1 - D i c h l o o r e t h e e n

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3 1 3 0 - 1

HS
DiClEtheen som PS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3 1 3 0 - 1

1, l-dichloorpropaan

W02S4

HS-GC-MS

Cf. pb 3 1 3 0 - 1

1,2-Dichloorpropaan

W02S4

HS-GC-MS

Cf. pb 3 1 3 0 - 1

1, 3-dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3 1 3 0 - 1

D i C h l p r o p . som AS300

W02S4

HS-GC-MS

Cf. pb 3 1 3 0 - 2 e n gw NEN EN ISO 15680

M i n e r a l e Olie (GC)

W021S

LVI-GC-FID

Cf. pb 3 1 1 0 - 5

Analyse
ICP-MS
ICP-MS

Barium
Cadmium

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2009.

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg * * - * t
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld Nl

Tel. +31 (0)34 24S 63 00
Fox +31 (0)34 242 63 9»
E-moilinfo-env@eurofins.nl
Sitewww.eurofins.nl

BNP Paribos S.A. 227 9245 25
VAT/BTW No. NL 0043.14.863.BOI
KvK Na. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
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Eurofins Analytico B.v. is erkend door het Vlaamse Gewest
(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM),
het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de
overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de m o n s t e m a m e en conserveringstermijn 2 0 1 2 1 7 6 8 4 8 / 1
Pagina i / l
Er i i j n verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarhëid van de resultaten van onderstaande
monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse

flnalytico-nr.

Bij ingangscontrole is gebleken dat de pH waarde niet voldoet aan de hiervoor
gestelde eis.
Vluchtige KWS (HS) (voorbehandeling)

7178486

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg * * - 4 t
3771 NB Barnevéid
P.O. Box 459
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25
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Eurofins Analytico B.v. is erkend door het Vlaamse Gewest
(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM),
het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de
overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

LABORATORIUM ZEEUWS-VLAANDEREN B.V.

BIJLAGE V

Toetsing analyseresultaten aan gecorrigeerde streef/achtergrond- en
interventiewaarden

Projectnr.: 12A1037
Verkennend bodemonderzoek Landbouwweg 7 te Ritthem

ïatii,' 1: Anr^'sftoffcn g»ih«ilt3s In grond mst bi'Oürdaimj c o n i o m de Wc-i Doder.i^e^c^sr.ning
Analysemonster
Boring(en)
Traject (m -mv)
Humus (% ds)
Lutum (% ds)
METALEN
Barium [Ba]
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Zink [Zn]

MMOI

MM02

MM03
06

MM04
02(P2), 04

0,00 - 0,50
5,3
9,7

0,00 - 0,50
5,3
7,5

0,00 - 0,50
6.3
4,0

0,50-1,50
24
0,50

01(P1),02(P2). 03. 05, 07. 08,14,15,
04.09.10,11,12,
16

| mg/kg ds
j^g/kgjis_
mg/kg ds
i mg/kg ds
s mg/kgjds^
mg/kg ds_
l mg/kg ds
mg/kgds
mg/kg ds

24
_p,23_
4,2
7,5
0,072
23

<1,5
12
45

25
JP,23
4,3
7,9
0,11
26

<AW_
<AW
<AW
<AW^
<AW
<AW
<AW
<AW

<1,5
12
49

<A

VL

<AW
<AW
<AW
<AW
<AW
<AW
<AW

25
0,18
5,2
7,4
_ O21

060

<1,5
13
46

<AW
<AW
<AW
<AW.
<AW
<AW
<AW

<10,0
<0.10
2,8
<5,0
< 0,050
<,5,0
:i.5
5,0
<

13

<
<AW
<AW
<AW
<AW
<AW
<AW
<AW
<AW

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFF

EN

PCB (som 7)
PCB (7) (som, 0.7
factor)
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
OVERIG
Dróge stof
Lutum
Organische stof
(humus]

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kgjis

' % ds

< 0,014

< 0,014

0,0098 <AW

0,0098 <AW

<
<
<
<
<
<
<

< 0,0020—- --" < 0,0020—~T~< 0,0020
<0,0020
< 0,0020
< 0,0020—"
"
< 0,0020
—

0,0020
0,00200,00200,00200,00200,00200,0020-

!

80
9,7
5,3

77

ITIZzZ
5,3

< 0014

< 0,014

< 0,0020< 0,0020< 0.0020< 0,0020< 0,0020< 0,0020<0,0020-

<
<
<
<
<
<

i

0,0098 <AW

0,0098

<T

0,00200,00200,00200,00200,00200,0020-

_5 0,0020-

78
.4,0

<0,50
2,4

6,3

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10C40
PAK
Ahthraceen
Fenanthreen
Benzo(a)pyreen
Benzo(k)fluorantheen
lndeno-(1,2,3c,d)pyreen
Benzo(g,h,i)peryleen
PAK 10VROM
Benzo(b)fluorantheen
Dibenzo(a,h)anthrace
en
Acenaftyleen
Acenafteen
PAK 16 EPA
Fluoréen
Fluorantheen

Projectcode: 12A1037

mg/kg ds

< 10,0

i mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

< 0,010

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

0,028
0,27
0,053

i mg/kg ds
; mg/kg ds
. mg/kg ds
mg/kg ds
'mg/kgds

<AW

0,024

0,029
0,016
0,020

< 0,010
< 0,010
< 0,010
0,39
< 0,010
0,065 — — -

<10,0

< 0,010

0,032
0,040
0,024
0,028 —

0,036
0,35
0,069
< 0,010
<Ö,010
< 0,010
0,50
< 0,010
0,081

<10,0

< 0,010
0,023

0,031
0,014

<AW

<10,0

< 0,010
0,035
0,030

0,022

0,014
0,016

0,028
0,27
0,058

0,018
0,27
0,043

< 0,010

< 0,010

< 0,010
< 0,010
' 0,39

< 0,010

0.059 :

" 0,38

< 0,010
0,069

<AW

mm*,^,,.,,,

Analysemonster
Boring(en)
I Traject (m -mv)
\ Humus (% ds)
\ Lutum {% ds)
[ Pyreen
i Chryseen
Benzo(a)anthraceen
Naftaleen
Pak-totaal(10van
VROM) (0.7 facto
Pak-totaal(16van
EPA) (0.7 factor

GM
<l

<

<AW

#@#

GAG
<AW
<T
D<=l
D>AW

#

MM01
01(P1),02(P2). 03,
:04, 09,10,11,12,

— -r-

13

wSXÊÈ&m
! 0,00 - 0,50
! mg/kg ds

'5,3
•9,7

mg/kg ds
mg/kgds
mg/kg ds

0,052 0,039 0,029
0,012
0,27

mg/kg ds

<AW

MM02
__
05, 07,08, 14. 15,
16

MM03
06

0,00 - 0.50
.5,3
7,5
0,063 - 0054 - 0,036
0,014

0,00 - 0.50
6.3
4,0
0,047
0,042

0,35

0,030

0,012

<AW

0,27

0,51

0,40

MM04
02(P2), 04

<AW

0.50-1,50
2.4
0.50
0,054 I
0,039 0,036
< 0,010
0,27

0,40

<AW

0,40

= kleiner dan de detectielimiet
= Geen toetsnorm aanwezig
= Geen meetwaarde aanwezig
= groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
= groter dan I
= detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
= detectielimiet groter dan I
= kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde
= groter dan AW en kleiner, of gelijk|aan de tussenwaarde (T)
= Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde
= groter dan de achtergronjlwaarde er is geen interventiewaarde (trigger)
= detectielimiet kleiner dan jÖf gelijk laan AW
= detectielimiet groter dan,A,W en kiéiner dan of gelijk aan T
= detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geèn AW
= detectielimiet groter dan AW, er is geen I
= verhoogde rapportagegrens

Tabel 2: Voor h u m u s e n l u t u m gecorrigeerde normen voor g r o n d van de Wet Bodembescherming
2,4
0,50
MM04
; AW

Humus (% ds)
Lutum (% ds)
Analysemonsters
METALEN
Barium [Ba]
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Zink [Zn]
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iiiiig

T

Willi

5,3
9,7
MM01
AW

T

illü

6.3
40
MM03
AW " T

1

•
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFF
EN
PCB (7) (som, 0.7
mg/kg ds
factor)
OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 -

T

5,3
7,5
MM02
AW "

mg/kg ds

149
10,35
14,3
120
10,10
132
1 1.5
i 12
\ 60

143
4,0
29
56
13
186
96
23
183

237
7,7
54
93
25
339
190
34
307

i 'iiz-'V

0,0048 0,12 0,24

146

623

1200

83
0,43
,6,8
L25
0,12
37
1,5
18
81

242
4,9
47
7314
214
96
34
247

401
9,3
87
120
28
392
190
50
414

96
0,44
7,9
27
0,12
38
1,5
20
87

281
5,0
54
77
15
222
96
38
267

466
9,6
100
127
29
405
190
56
448

61
0,43
5,2
24
0,11
36
1,5
14
72

179
4,8
36
68
13
206
96
27
219

297
9,3
66
112
27
376
190
40
367

0,011

0,27 0,53

0,011

0,27 0,53

0,013

0,32 0,63

101

1375 2650

101

1375 2650

120

1635 3150

' Humus (% ds)
Lutum (% ds)
Analysemonsters

2,4
0,50
MM04
AW

T

.ft,,;
1,5

^ "
21 40

1

5,3
7.5
MM02
AW

T

1,5

21

1

5,3
9,7
MMOI
AW

T

1

40

1,5

21

40

6.3
4,0
"MM03
AW

"
T

1

21

40

C40
PAK
Pak-totaal (10 van
VROM) (0.7 facto

GM
<S

#@#
GSG
<S
<T

D<=l
<l

<

D>S

#

1

mg/kg ds

= kleiner dan de detectielimiet
= Geen toetsnorm aanwezig
= Geen meetwaarde aanwezig
= kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S)
= groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
= groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
= groter dan I
= Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde
= groter dan de streefwaarde er is geen interventiewaarde (trigger)
= detectielimiet kleiner dan of gelijk aan S
= detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T
= detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen
streefwaarde
= detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
= detectielimiet groter dani.
= detectielimiet groter dan streefwaarde, er is geen interventiewaarde
= verhoogde rapportagegrens
,>."..
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1,5

Tabel 1 : Asnget-oftan gehaltns in grondwater met beoordeling c o n f o r m de Wet Bodembescherming
Watermonster
Datum
Fiïterdiepte (m -mv)
METALEN
Barium [Ba]
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
KvyikJHg]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mo]
Nikkei [Ni] ;; ;;
Zink [Zn]

:WM01
' 12-10-2012
J 2,30 - 3,30
"

AROMATISCHE
VERBINDINGEN
BTEX (som)
Xylenen (som, 0.7
factor)
Benzeen
Ethylbenzeen
Tolueen
meta-/para-Xyleen
(som)
orthq-Xyleen
Styreen
(Vinylbenzeen)
GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFF
EN
IsS^lchJoorpropMn
CKW (som)
1,1-Dlchlooipropaan'
1.2-Dichloorethenen
(som , 0.7 fecto
Dichloorpropanen
(0,7 som,
1,1+1,2+1,3)
1,1-Dichlooretheen
cis-1,2Dichlooretheen
trans-1,2Dichlooretheen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
(Chloroform)
Tribroommethaan
(bromoform)
Tetrachloormethaan
(Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1^-Dlchloofpropaan
1,1,1 -Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Tetrachlooretheen
(Per)
yinylchloride
OVERIGE
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< 45

Mg/'..
ÜSi.
Mg/i.
Mg'!
Mg/'

Mg/!..
ML

Mg/I
MS^L
Mg/!

M3IL
Mg/I

•;

... <o,8 . :

• <5

.«=15
" <0,Ö5
<15
<3,6
<Ï5
< 60

<0,2
<0,3
<0,3
<0,2

<0,1

yg/|
Mg/i

<0,25
< 3,2 .-.
< 0,25• 0,14-

Mg/i

<s
<T
<S
<S
<S

<s

<S
<S
<S

<i,i
0,21

'M9/I
Mg/I

uaL

WM02
: 12-10-2012
2,30 - 3,30

<0,3

<S
<S
<S

<S

530
<0,8

<S
<S

< 1,1
0,21

<T

<0,25
<3,2
<T

<0,25
0,14

<S

0,52

Mg/I

<0,1
<0,1

<0,1

W

<0,1

< 0,1

Mg/i
Mg/i

<0,2
<0,6

Mg/'

<2

Mg/i

<0,1

Mg/'
Mg/1
Mg/i

< ÖT

<S

<0,3

.MgL

[jjg/l
I pg/l

"<S"
<S
<S

<0,1

: 0,52

<0,6
<0,6
<0,25
<0,1
<0,1
<0,6
<0,1

<S

<0,2
<0,3
<0,3
<0,2

Mg/i

Mg/L

<S
<S

<15
0,065
<15
9,8
< 15
<60

<S

<0,1

<T
<S
D<=l

<0,2

<0,6
<2

<T

—•
<T
<S
D<=l

<0,1
<S
<S
<T
<S
<T

<0,6
<0,6
<0,25
<0,1

<S
<S

<0,6
<0,1

<S
<T

<0,1

<T

..<.M..

<T

Watermonster
Datum
Filterdiepte (m -mv)
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie CIOC12
Minerale olie C10C40
Minerale olie Cl 2Cl 6
Minerale olie C21
C30
Minerale olie C30 •
C35
Minerale olie C35 C40
Minerale olie C l 6C21
PAK
Naftaleen

GM
<S

#@#
GSG
<S
<T
D<=l
<l

<

D>S

#

WM01

WM02

12-10-2012

12-10^2012
2,'3Ó - 3,30 "

_2,30 - 3,30

8,9

<8
Mg/i

<100

<100

Mg/i

<15

<15

pg/i

<31

<31

pg/i

<15

<15

pg/i

<15

< 15

pg/i

< 16

<16

<T

0.26

<0,05

pg/i.

--

= kleiner dan de detectielimiet
= Geen toetsnorm aanwezig
= Geen meetwaarde aanwezig
= kleiner of gelijk aan de streefwaarde (S) .
= groter dan S en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T)
= groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I)
= groter dan I
= Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde
= groter dan de streefwaarde er is geen interventiewaarde (trigger)
= detectielimiet kleiner dan of gelijk aan S
= detectielimiet groter dan S en kleiner dan of gelijk aan T
= detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen
streefwaarde
= detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I
= detectielimiet groter dan I
= detectielimiet groter dan streefwaarde, er is geen interventiewaarde
= verhoogde rapportagegrens

Fabel 2: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming

3!iIIIBli!

S
METALEN
Barium [Ba]
Cadmium [Cd]
Kobalt [Co]
Koper [Cu]
Kwik [Hg]
Lood [Pb]
Molybdeen [Mo]
Nikkel [Ni]
Zink [Zn]

pg/l
pg/i
pg/i
pg/i
pg/i
pg/i
pg/i
pg/i
pg/i

50
0,40
20
15
0,050
15
5,0
15
65

338
3,2
60
45
0,18
45
153
45
433

625
6,0

AROMATISCHE
VERBINDINGEN
Xylenen (som, 0.7 factor)
Benzeen
Ethylbenzeen

pg/i
pg/l
pg/i

0,20
0,20
4,0

35
15
77

70
30
150

Projectcode: 12A1037

ÏÖÖ

75
0,30
75
300
75
800

Tolueen
Styreen (Vinylbenzeen)
GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
1.2-Dichloorethenen (som,
0.7 facto
Dichloorpropanen (0,7 som,
1,1+1,2+1,3)
1,1-Dichlooretheen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
(Chloroform)
Tribroommethaan
(bromoform)
Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
11,1,2-Trichloorethaan
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
Vinylchloride

pg/i
pg/i

S
7,0
6,0

pg/i

mmmmwmmÊdmssm
504
153

1000
300

0,010

10,0

20

pg/i

0,80

40

80

pgi

0,010
0,010
6,0

5,0
500
203

10,0
1000
400

pg/i

pg/i

630

pg/i
5,0
454
204
150
65
262
20
2,5

10,0
900
400
300
130
500
40
5,0

pg/i
pg/'
pg/i
pg/i
pg/i

0,010
7,0
_ 7,0
0,010
0,010
24
0,010
0,010

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10-C40

pg/i

50

325

600

PAK
Naftaleen

pg/l

0,010

35

70

*: Diep grondwater
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pg/i
jjg/'
jjg/i

.
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BIJLAGE W

Historische informatie (NEN 5725)

Projectnr.: 12A1037
Verkennend bodemonderzoek Landbouwweg 7 te Ritthem

Historische informatie
Algemene gegevens
Locatie

Landbouwweg 7 te Ritthem

Huidige eigenaar '

Mevr. A. Cazant

1

Kadastrale gegevens

Vlissingen Q 1052 ged.

1)

Huidige bestemming

Weiland

Toekomstige bestemming
Nieuw te bouwen mestsilo en eventuele uitbreiding van de bestaande stal en realisatie van nieuwe
sleufsilo's.
Historische gegevens
De historische gegevens hebben betrekking op de onderzoekslocatie inclusief haar directe omgeving:
Agrarisch land

Voormalige bestemming
Topografische kaarten

Agrarisch land
Agrarisch land
Agrarisch land

verkend in 1856-1858 '
verkend in 1945-1951
verkend in 1989 - 1995
2

3)

4)

Overig historisch (kaart)materiaal
Hinderwet- en milieuvergunning

5)

(Oude) vuilstortplaatsen

Voor zover bekend, niet aanwezig

Voormalige waterlopen

Voor zover bekend, niet aanwezig

(Voormalige) brandstoftanks
Eerder bodemonderzoek

5)

Voor zover bekend, niet aanwezig

6)

Op het perceel is door Grond-, Gewas- en Milieulaboratorium Zeeuws-Vlaanderen b.v. in oktober 2004
een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in verband met de voorgenomen realisatie van een
bedrijfswoning, loods en schuur (projectnr. 04A0577). Destijds werden zowel in de bovengrond als in de
ondergrond geen verontreinigingen aangetoond. In het grondwater uit peilbuis P1 (oostelijk gesitueerd op
het onderzoeksterrein) werd een lichte verontreiniging arseen aangetoond en in het grondwater uit
peilbuis P2 (westelijk gesitueerd op het onderzoeksterrein) werden geen verontreinigingen gedetecteerd

Overige gegevens

Locatie inspectie
De locatie inspectie heeft geen aanvullende informatie opgeleverd.
Resultaat vooronderzoek:
De locatie wordt op basis van voornoemde historische gegevens als onverdacht aangemerkt.
Hèt onderzoek dient te worden gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor een onverdachte
locatie (NEN ONV).

Geraadpleegde bronnen
1) Kadaster via internet (https://kadata.kadaster.nl)
2) Grote Historische Provincie Atlas 1: 25000, Zeeland 1856-1858, uitgeverij Wolters-Noordhoff
Atlasprodukties, ISBN 9001 96271 8
3) Topografische Dienst Emmen, diverse topografische deelkaarten van Nederland 1 : 25000,
betrekking hebbende op Zeeland, verkend van 1945 tot 1951
4) Grote Provincie Atlas, Zeeland, 1 : 25000, verkend tussen 1989 en 1995, uitgeverij WoltersNoordhoff Atlasprodukties, ISBN 9001 96207 6
5) Gemeente Vlissingen
6) Archief Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen b.v.

LABORATORIUM ZEEUWS-VLAANDEREN B. V.

BIJLAGE VII

Certificering en accreditatie

r

•J

Projectnr.: 12A1037
Verkennend bodemonderzoek Landbouwweg 7 te Ritthem

Certificering en accreditatie
Veldwerkzaamheden
Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor de
volgende onderdelen:
•
Uitvoering van milieukundige veldwerkzaamheden met betrekking tot het plaatsen van
handboringen en peilbuizen,; maken van boorbeschrijvingen en het nemen van grondmonsters
conform AS SIKB 20CIQj200f (Kwalibo-erkend). Gekwalificeerde medewerkers: de heren W.E.M.
de Koek, T.U. Heijené,: L.G.fc. de Beleir en J.L.A. van Laere, certificaat L201, Normdocument
SIKB 2000-2001, geldig van 10-11 -2007.
« Uitvoering van milieukundige veldwerkzaamheden met betrekking tot het nemen van
grondwatermonsters conform AS SIKB 2000-2002 (Kwalibo-erkend). Gekwalificeerde
medewerkers: de heren W.E.M. de Koek, T.U. Heijens, L.G.P. de Beleir, J.L.A. van Laere, P. van
Bellen, M.P.T. van Damme, H. Verbrugge en M.A.J. Ivens, certificaat L201, Normdocument SIKB
2000-2002, geldig van 10-11-2007.
•
Uitvoering van milieukundige veldwerkzaamheden met betrekking tot het nemen van
waterbodemmonsters conform AS SIKB 2000-2003 (Kwalibo-erkend). Gekwalificeerde
medewerkers: de heren W.E.M. de Koek, T.U. Heijens, L.G.P. de Beleir, J.L.A. van Laere, en
M.A.J. Ivens, certificaat L201, Normdocument SIKB 2000-2003, geldig van 10-11-2007.
•
Uitvoering van monsterneming voor partijkeuringen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit
conform AS SIKB 1000-1001 (Kwalibo-erkend). Gekwalificeerde medewerkers: de heren W.E.M.
de Koek, T.U. Heijens, L.G.P. de Beleir en J.L.A. van Laere, certificaat L201, Normdocument
SIKB 1000-1001, geldig van 14-07-2011.
Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen B.V. is gecertificeerd door Eeriand Certification voor de volgende
onderdelen:
•
Uitvoering van milieukundige veldwerkzaamheden met betrekking tot asbest bodemonderzoek
conform BRL SIKB 2018 (Kwalibo-erkend). Gekwalificeerde medewerker: de heer W.E.M. de
Koek, certificaat EC-SIK-20260, Normdocument SIKB 2000-2018, geldig van 9-10-2007.
•

Uitvoering van milieu)<undig0.isaneringsbegeleiding conform BRL SIKB 6001 (Kwalibo-erkend).
Gekwalificeerde méièwerl^er:: de heer W.E.M. de Koek, certificaat EC-SIK-60022,
Normdocument SIKB|6Ö00-6001 -processturing en SIKB 6000-6001-verificatie, geldig van 9-102007.
:'f:

Analyses
Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor de
volgende onderdelen:
•
Uitvoering van milieukundige analyses op grond en grondwater zoals vastgelegd in NEN-EN-ISO
17025:2000 (L201).
•

Uitvoering van milieukundige analyses op grond conform AS 3Ö00 (kwalibo-erkenning).

Uitbesteding
» Voor het verrichten van grondwater analyses conform AS 3000 en BTEX analyse in grond
conform AS 3000 worden de monsters uitbesteed aan Eurofins Analytico B.V. Dit laboratorium is
geaccrediteerd door de RvA voor het uitvoeren van milieukundige grond- en grondwateranalyses
conform AS 3000 (L010).
• Voor het verrichten van AP04 analyses worden de monsters uitbesteed aan Eurofins Analytico
B.V (L010) of aan ACMAA B.V. (L100). Deze laboratoria zijn geaccrediteerd door de RvA voor
het uitvoeren van analyses conform AP04.
• Voor het verrichten van asbest identificaties op grond, puin en plaatmateriaal worden de
monsters uitbesteed aan RPS Analyse B.V. Dit laboratorium is geaccrediteerd door de RvA
Testen voor het uitvoeren van identificaties van materialen conform NEN 5896 (L192).
• Voor asbesthoudende partijen, wordt het onderzoek conform 5707 uitbesteed aan een
daarvoor erkend onderzoeksbureau.

Bijlage 4 Stikstofdepositieberekening

Gegenereerd op: 11-06-2013 met AAgro-Stacks Versie 1.0
Naam van de berekening: ber.stikstof 2013
Gemaakt op: 11-06-2013 10:36:24
Zwaartepunt X: 32,200 Y: 388,300
Cluster naam: wolf,landbouwweg 7, ritthem
Berekende ruwheid: 0,34 m

Emissie Punten:
Volgnr.

BronID

X-coord.

Y-coord.

Hoogte

Gem.geb. hoogte

1

stallen

32 248

388 271

1,5

1,5

Diam.
0,5

Gevoelige locaties:
Volgnummer

Naam

X coordinaat

Y coordinaat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

walcheren 1
walcheren 2
oosterschelde inl 3
oosterschelde inl 1
oosterschelde zandkr
westersch.kaloot
westersch.ellew.2
westersch.hoofdpl
groote gat
't zwin

27 412
31 264
41 610
42 941
51 901
38 336
43 344
33 179
23 563
14 961

400 545
401 399
401 938
402 194
395 788
384 164
381 051
377 709
372 047
378 163

Depositie
0,15
0,19
0,19
0,18
0,08
0,28
0,12
0,17
0,08
0,07

Details van Emissie Punt: stallen (2859)
Volgnr.

Code

Type

Aantal

Emissie

Totaal

1
2
3

A.1.100.2
A.3
B.1

melk en kalfkoeien
jongvee
fokooien

140
150
200

11
3.9
0.7

1540
585
140

Uittr. snelheid
0,40

Emissie
2 265

Bijlage 5 Gegevens Natuurloket

HET

Beknopte eenmalige
levering uit de NDFF

NATUURLOKET

d i s c l a i m e r De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest
omvangrijke
landelijke informatiebron
van verspreidingsgegevens
en bevat
betrouwbare
waarnemingen
van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is in
opbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Aiie gegevens in de
NDFF zijn door de Gegevensautoriteit
Natuur gevalideerd.
Nader
(veld-)onderzoek
kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid
van een soort te bevestigen of uit te siuiten.

naam project

De Wolf-Cazant

doel project

Ruimtelijke onderbouwing

datum

m a , 2 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - 17:03

ordernummer

OHNL-2013-2604

geselecteerde kilometerhokken
32-388

Op de volgende pagina's vindt u eerst de beknopte eenmalige levering en vervolgens
de toelichting erop.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Het
Natuurloket:
e - m a i l : info(S)natuurloket.nl
telefoon: 0800 2356333

HET NATUURLOKET
Beknopte eenmalige levering OHNL-2013-26Q4 d.d. ma, 21/01/2013 - 17:03

32-3SS

kflrstmossen

vaatplanten

paflaensrcft.-k-n

zocgOieren

Rode-Lljstsoorten
Ffwet soorten
tnbel 1

vogels

amfibieen

reptiel

flaovlinders

macronachCvlinoers

micronactitvlindtrs

libelkn

sprinknancn en
krck«l&

ovenge
ongewerveiaen

1

7

Ffwet soorten
tabel 24-3

2

3

Ffwet vogels

2(-tf organismen

•••

19

69

Hrl soorten
bijlage I I
Hrl soorten
bijlage IV

3

HflBBHHI

15

volledigticid
onderzoek
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Toelichting op de tabel
Soortgroepen
I n de gehanteerde indeling is Overiqe onqewervelden een diverse groep m e t daarin alle
w e s p e n , bijen, m i e r e n , netvleugelige, steenvliegen, kevers, vliegen, m u g g e n , h a f t e n ,
w a n t s e n , cicaden, luizen, schorpioenvliegen en overige insecten, spinnen, m i j t e n ,
hooiwagens, duizendpoten, m i l j o e n p o t e n , pissebedden, kakkerlakken, o o r w o r m e n ,
weinigpotigen, v i o k r e e f t e n , lagere kreeftachtigen, weekdieren, slakken, r i n g w o r m e n ,
s n o e r w o r m e n en wormachtigen zoals bloedzuigers.
Onder de soortgroep Zeeorqanismen v a l l e n : hydroidpoliepen, mosdiertjes,
mysisgarnalen, ribkwallen, stekelhuidigen, zakpijpen, zeepissebedden, zeepokken,
eendenmossels, krabbezakjes, zeespinnen en grote kreeftachtigen ( k r e e f t e n , krabben en
garnalen). Dit betekent dat waarnemingen van de Europese kreeft {Astacus astacus) en
andere in zoetwater levende rivierkreeften onder Zeeorganismen te vinden zijn.
Zeezoogdieren zijn te vinden onder Zoogdieren.

Rode-Lijstsoorten
I n de tabel staat voor elk kilometerhok per soortgroep vermeld hoeveel soorten op de
Rode Lijst staan. Rode Lijsten worden formeel vastgesteld door het ministerie van LNV.
De gehanteerde Rode Lijsten zijn (inclusief link naar website van ministerie van LNV m e t
verwijzing naar pdf van het besluit):
vaatplanten:
Besluit Rode Lijsten
november 2004
mossen:
Besluit Rode Lijsten
november 2004
korstmossen:
Besluit Rode Lijsten november 2004 ^
paddenstoelen:
Besluit Rode Lijsten
november 2004 ^
Besluit Rode Lijsten September 2009
zoogdieren:
Besluit Rode Lijsten
vogels:
november 2004
Besluit Rode Lijsten September 2009
amfibieen:
Besluit Rode Lijsten September 2009
reptielen:
Besluit Rode Lijsten november 2004
vissen:
Besluit Rode Lijsten September 2009
dagvlinders:
geen Rode Lijst
macronachtvlinders:
geen Rode Lijst
micronachtvlinders:
Besluit Rode Lijsten
libellen:
november 2004
Besluit Rode Lijsten
sprinkhanen en krekels:
november 2004
Besluit Rode Lijsten n o v e m b e r 2004 ^
overige ongewervelden:
geen Rode Lijst
zeeorganismen:

Ffwet soorten tabel 1
Alle soorten v a n tabel 1 van de Flora- en faunawet, te vinden in de pdf op de website van
het ministerie van LNV (beschermde soorten van de Flora- en faunawet).

^ Na vaststelling van de Rode Lijst is gebleken dat Haematomma
ochroleucum
onterecht
op de Rode Lijst s t o n d ; deze is er vervolgens van afgehaald (verantwoording Database
Soorten in wetgeving en beleid).
^ De Rode Lijst voor paddenstoelen uit 2009 is nog niet geimplementeerd in de NDFF;
hier v i n d t u het Besluit: Besluit Rode Lijsten 4 September 2009.
^ het gaat hier o m besluiten voor de soortgroepen b i j e n , k o k e r j u f f e r s , steenvliegen,
h a f t e n , p l a t w o r m e n en land- en zoetwaterweekdieren.
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Ffwet soorten tabel 2+3
Soorten van tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet, te vinden in de pdf op de website
van het ministerie van LNV (beschermde soorten van de Flora- en faunawet").

Ffwet vogels
Alle vogelsoorten, behalve e x o t e n , zijn beschermd krachtens de Flora- en faunawet.

Hrl s o o r t e n b i j l a g e I I
I n de Europese Habitatrichtlijn staan in Bijlage I I de soorten waarvoor beschermde
gebieden moeten worden aangewezen. Op de site van het ministerie van LNV kunt u een
overzicht vinden van de soorten (beschermde soorten Habitatrichtliln Biilaqe U). Welke
gebieden dit zijn is per soort op te zoeken via Natura 2000-qebieden.

Hrl s o o r t e n b i j l a g e I V
I n de Europese Habitatrichtlijn staan op Bijlage IV de soorten aangewezen die strikt
beschermd z i j n ; de meeste soorten staan in tabel 3 van de Flora- en faunawet. Op de
website van het ministerie van LNV kunt u een overzicht v i n d e n : beschermde soorten
Habitatrichtlijn Biilaqe IV.

Aantal soorten
Het totaal aantal soorten per soortgroep per kilometerhok in de periode zoals
aangegeven. Meegenomen zijn alle w a a r n e m i n g e n :
•
die geheel of gedeeltelijk binnen de selectie liggen;
•
die zijn gevalideerd en daarbij de classificatie 'betrouwbaar' hebben
meegekregen;
•
waarvan de bronhouder heeft aangegeven dat ze uitgeleverd mogen w o r d e n .
Indien er een asterisk ( * ) in het veld staat betekent dit dat een deel van de
w a a r n e m i n g e n pas na expliciete t o e s t e m m i n g v a n de bronhouder mag worden
uitgeleverd. Het kan dus zijn dat in de Eenmalige levering niet alle w a a r n e m i n g e n
worden geleverd die optellen t o t de Beknopte eenmalige levering, Ook kan het zijn dat
deze gegevens later worden geleverd.

Volledigheid onderzoek
Voor elke soortgroep is aangegeven hoe volledig een specifiek kilometerhok is
onderzocht, Er wordt hierbij g e w e r k t m e t een normering in maximaal 5 klassen: Niet,
Slecht, Matig, Redelijk en Goed onderzocht. In onderstaande toelichting is per soortgroep
aangegeven welke regels hierbij gehanteerd zijn en over welke periode.
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Vaatplanten (1990 -

2010)

Om de volledigheid van onderzoek vast te stellen w o r d t het soortenaantal per
kilometerhok vergeleken m e t het gemiddeld soortenaantal van een kilometerhok in
dezelfde regio. Dit aantal is afhankelijk van onder andere b o d e m t y p e ,
waterhuishouding, schaal van het landschap en bodemgebrulk. Daarom is de indeling
van Nederland in 38 ecodistricten gebruikt als regio-indeling. Het gemiddeld aantal
soorten per kilometerhok is bepaald aan de hand van inventarisaties uit het verleden.
De aanname hierbij is dat de in het verleden vastgestelde floristische waarden een
goede basis v o r m e n voor een benadering van de actuele waarden. Het gemiddeld aantal
aangetroffen soorten per kilometerhok loopt van 127 ( g r o t e , recente polders) tot 306
(kalkrijke duinen).
klasse

definitie

goed

aantal soorten is groter dan het gemiddelde van het ecodistrict minus de
standaarddeviatie

redelijk

n.v.t.

matig

overige gevallen

sleclit

aantal soorten per kilometerhok is kleiner dan 26 of, als het aantal soorten kleiner
is dan het gemiddelde van het ecodistrict, minus tweemaal de standaarddeviatie.

niet

geen waarnemingen

Mosser 1(2000 -

2010)

Gegevens van mossen zijn veelal afkomstig van natuurgebieden en stedelijk gebied. De
meeste bedreigde mossoorten komen vooral voor op vochtige plaatsen en in bossen.
klasse

definitie

goed

meer dan 30 soorten

redelijk

11-30 soorten

matig

1-10 soorten

slecht

n.v.t.

niet

geen waarnemingen

Korstmossen (2000 -

2010)

Gegevens van korstmossen zijn voornamelijk afkomstig van bos, heide en stuifzand.
laanbomen en m u r e n van oude gebouwen. Korstmossen kunnen in alle seizoenen
worden gevonden.
klasse

definitie

goed

meer dan 20 soorten

redelijk

11-20 soorten

matig

1-10 soorten

slecht

n.v.t.

niet

geen waarnemingen
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Paddenstoelen (2000 -

2010)

Om de volledigheid van een inventarisatie te definieren zouden voor elk kilometerhok
naast de aantallen waarnemingen en soorten ook specifieke biotoopkenmerken moeten
worden meegewogen. Voor paddenstoelen is een dergelijke weging nog niet op
landelijke schaal mogelijk. Vooralsnog w o r d t uitgegaan van het globale (niet statistisch
onderbouwde) ervaringsfeit dat een "serieus" onderzoek in een hok in een goede tijd
minstens een bepaald aantal verschillende soorten moet opleveren, m e t een eveneens
globale correctie voor het feit dat dit aantal in een "goed" hok met minder
waarnemingen w o r d t bereikt dan in een "slecht" hok.
klasse

definitie

goed

250 of meer soorten; of
1000 of meer waarnemingen

redelijk

overige gevallen

matig

n.v.t.

sleclit

minder dan 50 soorten; of
minder dan 100 waarnemingen

niet

geen waarnemingen

Zoogdieren ( 2 0 0 0 -

2010)

Voor zoogdieren is de onderzoekskwaliteit voor een kilometerhok bepaald op grond van
twee aspecten die voor de totaalscore worden opgeteld.
1. het aantal w a a r g e n o m e n soorten sinds het j a a r 2000
aantal soorten
aantal punten
1
0
2-4
5
5-9
10
10-99
15
2. uitvoering van een of meerdere projecten van het Netwerk Ecologische Monitoring of
het VerspreidingsONderzoek LandZoogdieren (VONZ), waarin de aanwezigheid van een
bepaalde set soorten (bijvoorbeeld muizen en spitsmuizen of vieermuizen) systematisch
bepaald wordt.
NEM- of VONZ-project
braakbalmonitoring
vieermuiswintertellingen
muizen vangen m e t
inloopvallen
vleermuiszoldertel lingen
hazelmuistellingen

aantal punten
15
30
30
30
10
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klasse

definitie

goed

100 - 1000 punten

redelijk

65 - 99 punten

matig

25 - 64 punten

slecht

0 - 2 4 punten

niet

geen waarnemingen

Vogels (2000 -

2010)

In de regel w o r d t er bij vogels onderscheid gemaakt tussen broedvogels (reproduceren)
en water- en wintervogels (foerageren en pleisteren). Voor beide wordt in de tabel de
onderzoeksvolledigheid gegeven, eerst broedvogels, dan water- en wintervogels.
Voor het bepalen van de volledigheid van onderzoek wordt niet alleen gekeken naar het
aantal vastgestelde soorten maar ook naar de onderzoeksintensiteit (is een gebied c.q.
kilometerhok voldoende bekeken om iets te zeggen over het v o o r k o m e n van de
vogelbevolking). Losse waarnemingen worden in deze berekening niet m e e g e n o m e n .
Broedvogels
I n de j a r e n 1998-2000 is er in het kader van het Atlasproject van de Nederlandse
Broedvogels in geheel Nederland g e w e r k t aan het vergaren van broedvogeldata op het
niveau van kilometerhokken. In besloten t o t halfopen landschappen w o r d t 7 0 - 8 0 % van
de werkelijk in een kilometerhok aanwezige soorten vastgesteld. In open landschappen
w o r d t uitgegaan van minimaal 8 0 - 1 0 0 % . Een kilometerhok waar atlaswerk heeft
plaatsgevonden wordt als redelijk onderzocht gekwalificeerd.
Het Landelijk Soortenonderzoek
Broedvogels (LSB) is in zijn huidige opzet in 1996 van
start gegaan. Het richt zich op het j a a r l i j k s verzamelen van de aantallen broedgevallen
van in kolonies broedende soorten en de aantallen broedgevallen van zeldzame soorten.
Van een selectie van zeldzame broedvogelsoorten wordt hierbij ook de verspreiding
j a a r l i j k s in kaart gebracht. Van de kolonievogelsoorten mag uitgegaan worden van een
vrijwel landdekkende inventarisatie.
Een kilometerhok is matig onderzocht als er na 1993 drie of meer keren een koloniee n / o f zeldzame soort is gemeld.
Het Broedvogel Monitoring Project (BMP) is in 1984 van start gegaan en heeft t o t doel
de aantalveranderingen van min of m e e r algemene vogelsoorten te volgen. In vaste
proefvlakken van 15 t o t 500 hectare groot verspreid over Nederland w o r d t j a a r l i j k s een
vaste selectie aan soorten onderzocht. De selectie van soorten kan bestaan uit alle
soorten of uit een set van bijzondere s o o r t e n , bijvoorbeeld alleen weidevogels (BMP-W).
Een kilometerhok is goed onderzocht als er na 1995 twee keer een proefvlak is
onderzocht. Als er een BMP-W proefvlak is onderzocht is het kilometerhok redelijk
onderzocht.
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klasse

definitie

goed

na 1995 twee keer een proefvlak BMP

redelijk

proefvlak BMP-W; of
atlasproject 1998-2000

matig

drie of meer keer een kolonie- of zeldzame soort (LSB) gemeld

slecht

n.v.t.

niet

geen waarnemingen

Water- en wintervogels
Vanaf seizoen 1992/93 is de coordinatie van de watervogeltellingen
ondergebracht bij
SOVON. Het gaat daarbij om de maandelijkse ganzen- en zwanentellingen, maandelijkse
teliingen van de Zoete Rijkswateren, de midwintertelling in j a n u a r i en teliingen in de
Waddenzee. Bij een evaluatie van deze verscheidenheid aan watervogelprojecten, bleek
de genoemde opzet niet geheel te voldoen. Door de projectmatige aanpak bleef de
informatie over het v o o r k o m e n van watervogels versnipperd. Met ingang van het
w i n t e r h a l f j a a r 2 0 0 0 / 0 1 is het n e t w e r k aan telgebieden uitgebreid, w o r d t het merendeel
van de belangrijke watervogelgebieden in het winterhalfjaar maandelijks geteld en
worden alle projectresultaten in een gezamenlijk rapport o p g e n o m e n .
Een kilometerhok is goed onderzocht als er > 2 5 maanden geteld is in de laatste 5 jaar.
Als er > 1 0 en < 2 5 maanden is geteld in de laatste 5 j a a r is het hok redelijk onderzocht.
> 5 en < 1 0 maanden geteld is matig onderzocht.
Het Punt Transect Teliingenproject
(PTT) is het oudste monitoringproject van SOVON en
werd in 1978 in het leven geroepen o m d a t van veel, vooral algemeen v o o r k o m e n d e ,
wintervogels vrijwel niets bekend was over de aantalsontwikkelingen binnen Nederland.
De doelsteUingen van het door SOVON en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
opgezette project waren (a) het volgen van de aantalsontwikkelingen van zoveel
mogelijk soorten winter- en trekvogels door de jaren heen, zo mogelijk in relatie t o t de
achterliggende oorzaken en (b) het volgen van de veranderingen in de verspreiding van
winter- en trekvogels. De uitvoering van het project is op alle punten gestandaardiseerd
en houdt in dat w a a r n e m e r s puntsgewijs op een vaste route gedurende een vaste tijd
alle vogels tellen.
Als er minimaal 2 punten m e e r j a r i g zijn onderzocht is het kilometerhok matig
onderzocht. In alle andere gevallen is het kilometerhok slecht onderzocht.
klasse

definitie

goed

watervogeltellingen gedurende meer dan 24 maanden in de afgelopen 5 jaar

redelijk

watervogeltellingen gedurende 11 tot 24 maanden in de afgelopen 5 jaar

matig

meerjarig PTT van minimaal 2 punten; of
watervogeltellingen gedurende 5 - 1 0 maanden in de afgelopen 5 jaar

slecht

niet minimaal 2 punten meerjarig PTT; of
watervogeltellingen gedurende minder dan 5 maanden in de afgelopen 5 jaar

niet

geen waarnemingen
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Amfibieen ( 2 0 0 0 -

2010)

Het aantal w a a r n e m i n g e n is in eerste instantiebepalend voor de onderzoekskwaliteit.
Daarnaast worden er correcties toegepast op basis van de periode waarin de
waarnemingen zijn gedaan en op basis van de aantallen soorten die wel of niet op de
Rode Lijst staan.
klasse

definitie

goed

meetnetactiviteit in het kilometerhok; of
meer dan 15 waarnemingen

redelijk

8 - 1 4 waarnemingen

matig

3 - 7 waarnemingen

slecht

1 - 2 waarnemingen

niet

geen waarnemingen

correctie 1
Voor elke soort zijn zogenaamde " v r o e g e " en " l a t e " perioden van waarnemingen
vastgesteld. Indien er in een kilometerhok meerdere waarnemingen uit de vroege en de
late periode zijn gedaan, wordt een klasse hoger aan het kilometerhok gekoppeld.
waarneming van:

periode

een willekeurige salamander in de periode februari - april

vroeg

een Gewone pad, Heikikker of Bruine kikker in de periode februari - juni

vroeg

een willekeurige salamander in de periode mei - augustus

laat

een willekeurige pad of kikker in de periode mei - augustus NIET zijnde van de
Gewone pad of Heikikker of Bruine kikker

laat

correctie 2
Bovenop de bovenstaande indeling en eerste correctie v i n d t nog een tweede correctie
plaats als onderstaande geldt. Dit gebeurt alleen indien er sprake is van een exacte
o v e r e e n k o m s t ; is dat niet het geval dan vindt er geen verdere correctie plaats.
aantal RodeLijstsoorten
1 of meer
2 of meer

aantal soorten niet
op de Rode Lijst
5 of meer
4

een klasse hoger

3 of meer

3
0

een klasse hoger
een klasse lager indien Matig, Redelijk of Goed
onderzocht

1 of meer

correctie
een klasse hoger
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Reptielen (2000 -

2010)

Het aantal waarnemingen is in eerste instantie bepalend voor de onderzoekskwaliteit.
Daarnaast worden er correcties toegepast op basis van de periode waarin de
w a a r n e m i n g e n zijn gedaan en op basis van de aantallen soorten die wel of niet op de
Rode Lijst staan.
klasse

definitie

goed

meetnetactiviteit in het kilometerhok; of
meer dan 8 waarnemingen

redelijk

4 - 7 waarnemingen

matig

2 - 3 waarnemingen

slecht

1 waarneming

niet

geen waarnemingen

correctie 1
Voor elke soort zijn zogenaamde " v r o e g e " en " l a t e " perioden van w a a r n e m i n g e n
vastgesteld. Indien er in een kilometerhok meerdere waarnemingen uit de vroege en de
late periode zijn gedaan, w o r d t een klasse hoger aan het kilometerhok gekoppeld.
waarneming in de maanden:

periode

februari - mei

vroeg

juni - augustus

laat

correctie 2
Bovenop de bovenstaande indeling en eerste correctie vindt nog een tweede correctie
plaats als onderstaande geldt. Dit gebeurt alleen indien er sprake is van een exacte
o v e r e e n k o m s t ; is dat niet het geval dan v i n d t er geen verdere correctie plaats.
aantal Rode-Lijstsoorten

correctie (indien mogelijk)

als Gladde slang is gezien

een klasse hoger

als naast Gladde slang ook andere soort gezien

twee klassen hoger

als of Adder of Ringslang of Hazelworm of l^luurhagedis gezien

eenklasse hoger

Vissen (2000 -

2010)

De inventarisatieactiviteit v o o r vissen is hoofdzakelijk gebaseerd op het aantal
aangetroffen soorten en het aantal bezoeken per kilometerhok. In de goed onderzochte
hokken wordt een goed beeld v e r w a c h t van de kwalitatieve samenstelling van de
visfauna in de genoemde onderzoeksjaren. Aanvullingen op deze soortenlijst kunnen
v o o r n a m e l i j k nog verwacht worden bij toepassing van andere vismethodieken e n / o f
veranderende milieuomstandigheden of uitbreiding van verspreidingsgebieden van
individuele soorten.
Van de redelijk onderzochte hokken w o r d t geen volledig beeld v e r w a c h t van de
kwalitatieve samenstelling van de visfauna. Aanvullingen kunnen v e r w a c h t worden door
meer veldwerk, toepassing van andere vismethodieken e n / o f veranderende m i l i e u omstandigheden of uitbreiding van verspreidingsgebieden van individuele soorten.
Slecht onderzocht zijn alle kilometerhokken die niet in een van beide bovengenoemde
categorieen vallen.
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De waarnemingen in het databestand van RAVON hebben hoofdza[<elijk betrekking op
vangsten met een steeknet. Elk vangstmiddel is echter selectief: het steeknet levert
vooral veel j o n g e vis op en kleinere vissoorten. Juist veel van deze kleinere soorten
vallen onder de Flora- en faunawet of de Habitatrichtlijn. Het schepnet is met name
geschikt voor kwalitatieve bemonstering van kleinere w a t e r t y p e n als beken, sloten,
weteringen en poelen. Voor m e e r kwantitatieve bemonsteringen worden doorgaans
andere methodieken toegepast.
klasse

definitie

goed

10 of meer soorten

redelijk

5 - 9 soorten; of
3 - 4 soorten, waarbij verhouding "aantal waarnemingen:aantal soorten" 2 of
groter

matig

3 - 4 soorten, waarbij verhouding "aantal waarnemingen:aantal soorten" kleiner
dan 2

slecht

1 - 2 soorten

niet

geen waarnemingen

Dagvlinders (2000 -

2010)

Dagvlinders vliegen niet gedurende het gehele j a a r . Sommige soorten vliegen in een
generatie, die vaak niet meer dan vier t o t zes weken als vlinder aanwezig is. De in het
bestand opgeslagen w a a r n e m i n g e n zijn grotendeels gebaseerd op de waarnemingen van
vlinders en slechts incidenteel op die van eitjes, rupsen of poppen. De m o m e n t e n in een
j a a r dat in een kilometerhok naar vlinders is gekeken bepaalt dus de kans dat de
aanwezige soorten allemaal gezien zijn. Voor de bepaling van de volledigheid van het
onderzoek is dan ook gekeken naar de spreiding van de bezoeken over het seizoen in
een kilometerhok waarbij aangenomen w o r d t dat in zeeklei, laagveen- en
rivierengebieden gemiddeld minder soorten worden vastgesteld. Voor elke periode in
het j a a r dat het zinvol is om naar vlinders te kijken w o r d t een puntenaantal toegekend.
Hierbij w o r d t niet meer gekeken naar het aantal waarnemingen in die periode.
periode

week

punten

1 - 13, 40 -52

1

A

1 januari - 31 maart en/of 30 September - 31 december

B

1 april - 12 mei

14 - 19

1

C

13 mei - 9 j u n i

20 - 23

3

D

10 j u n i - 7 j u l i

24 - 27

2

E

8 j u l i - 4 augustus

28 - 31

4

F

5 augustus - 29 September

32 - 39

2

G

geen datum, wel j a a r

0

1
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klasse

definitie

goed

hogere zandgronden, duingebied en Zuid-Limburg: 10 of meer punten
zeeklei, laagveen en rivierengebied: 8 of meer punten

redelijk

hogere zandgronden, duingebied en Zuid-Limburg: 5 - 9 punten
zeeklei, laagveen en rivierengebied: 5 - 7 punten

matig

3 - 4 punten

slecht

1 - 2 punten

niet

0 punten

N a c h t v l i n d e r s ( m i c r o ' s en m a c r o ' s )
De groepen van m a c r o - en micronachtvlinders zijn soortenrijke groepen. Uit ervaring is
gebleken dat het niet makkelijk is om alle soorten die in een hok v o o r k o m e n binnen
enkele bezoeken en m e t slechts enkele onderzoeksmethoden vast te stellen. Goed
nachtvlinderonderzoek bestaat daardoor eigenlijk uit het veelvuldig bezoeken van een
gebied gedurende vele j a r e n en in vele seizoenen m e t verschillende technieken (licht,
s t r o o p s m e r e n , zichtwaarnemingen, e t c . ) . Pas dan kan er een completere indruk bestaan
van het werkelijke aantal soorten dat er voor k o m t . Om een indicatie te hebben van de
s o o r t e n r i j k d o m in een gebied is het noodzakelijk de kennis van de omiiggende hokken t e
betrekken bij de bepaling voor een onderzoeksdekking. De nu gehanteerde methode gaat
uit van de verhouding tussen het aantal w a a r g e n o m e n soorten en het aantal theoretisch
waar te nemen soorten. Dit geschiedt voor beide soortgroepen apart. Dat moet ook w e l ,
want het aantal w a a r n e m e r s , het aantal soorten en het aantal waarnemingen per groep
verschilt e n o r m .
Voor beide soortgroepen wordt per kilometerhok het aantal soorten bepaald dat er is
vastgesteld en het aantal soorten dat er theoretisch zou kunnen v o o r k o m e n . Hierbij
w o r d t gebruik g e m a a k t van de kennis over omiiggende hokken. De verhouding van
beide aantallen resulteert in het algemeen in een zeer laag getal, want vaak ligt het
aantal w a a r g e n o m e n soorten enorm veel lager dan het aantal te verwachten soorten.
De oorzaak is meestal dat er nog niet voldoende onderzoek is geweest in een gebied.
De resulterende waarden worden nu verder geclassificeerd op basis van het oordeel van
een expert.
klasse

definitie; percentage aangetroffen soorten van theoretisch totaal aantal

goed

2 1 % - 100%

redelijk

7% - 20%

matig

4 % - 6%

slecht

0% - 3%

niet

geen waarnemingen
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Libellen ( 2 0 0 0 -

2010)

Libellen vliegen niet gedurende het gehele jaar. De meeste soorten vliegen in een
generatie, die vaak niet meer dan zes t o t acht weken d u u r t . De waarnemingen zijn
gebaseerd op de waarnemingen van libellen en slechts incidenteel op die van larven of
larvenhuidjes. De m o m e n t e n in een j a a r dat in een kilometerhok naar libellen is
gekeken bepaalt dus de kans dat de aanwezige soorten allemaal gezien zijn. Voor de
bepaling van de volledigheid van het onderzoek is dan ook gekeken naar de hoeveelheid
waarnemingen in een kilometerhok en het aantal maanden dat er waarnemingen zijn
gedaan.
kiasse

definitie

goed

waarnemingen uit meer dan 3 maanden; of
meer dan 10 waarnemingen uit 2 of 3 maanden; of
meer dan 25 waarnemingen uit minimaal 1 maand

redelijk

10 of minder waarnemingen uit 2 of 3 maanden; of
minder dan 26 waarnemingen uit 1 maand

matig

10 of minder waarnemingen, waarbij de gezamenlijke set van waarnemingen uit
maximaal 1 maand

slecht

n.v.t.

niet

geen waarnemingen

Sprinkhanen (2000 -

2010)

Bijna alle soorten sprinkhanen zijn in de nazomer aan te t r e f f e n . Het is daardoor
mogelijk om tijdens t w e e bezoeken de sprinkhaanfauna van een gebied goed in kaart te
brengen (onderzoeksintensiteit = goed). Als er slechts 1 bezoek aan een gebied is
afgelegd kunnen er soorten zijn gemist (onderzoeksintensiteit = m a t i g ) . De categorieen
slecht en redelijk worden dus niet ingevuld.
klasse

definitie

goed

2 bezoeken aan het gebied gebracht

redelijk

n.v.t.

matig

1 bezoek aan het gebied gebracht

slecht

n.v.t.

niet

geen waarnemingen

Overige ongewervelden
Deze groep is een bundeling van zes verschillende soortgroepen met beleidsrelevante
soorten (de Habitatrichtlijn, de Flora- en faunawet en de Rode Lijst). Het gaat o m : b i j e n ,
kevers, m i e r e n , bloedzuigers en mollusken van de Habitatrichtlijn. Omdat het groepen
betreft m e t een ver uiteenlopende biologie en ecologie zijn de methoden en perioden
van w a a r n e m e n en gegevens verzamelen niet eenduidig. Bovendien betreft het hier
gepresenteerde bestand een o p s o m m i n g van deze verschillende groepen. Daardoor kan
een indicatie voor de bepaling van de volledigheid niet gegeven w o r d e n .
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Zeeorganismen
De groep van zeeorganismen is erg divers. Voor deze soortgroep is nog geen systematie[<
uitgewerl<t om onderzoel<svollediglieid te bepalen. Er zijn echter wel vaste duiklocaties
langs de kust die frequent worden onderzocht door waarnemers van ANEMOON. Voor
deze locaties w o r d t aangenomen dat ze goed zijn onderzocht.
klasse

definitie

goed

vaste duiklocaties ANEMOON

redelijk

n.v.t.

matig

n.v.t.

slecht

n.v.t.

niet

geen waarnemingen

tekstversie d,d, 24 augustus 2010
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Bijlage 6 Archeologisch onderzoek Warning, S., 2004

Bijlage 7 Aanvullende studie bij archeologisch onderzoek Warning,
S., 2004:

Aanvullende studie bij archeologisch onderzoek Warning, S., 2004: Inventariserend Veldonderzoek
door middel van boringen Bouwlocatie Landbouwweg, Vlissingen. SOB-rapport, Heinenoord
Het bouwblok aan de Landbouwweg 7 Ritthem zal uitgebreid worden. Het gaat hierbij om een
wijziging van bestemming, waardoor ook een aanpassing van het bestemmingsplan nodig is.
Op het huidige bouwvlak heeft indertijd in 2004 een archeologisch onderzoek plaats gevonden
(Warning, S., 2004: Inventariserend Veldonderzoek door middel van boringen Bouwlocatie
Landbouwweg, Vlissingen. SOB-rapport, Heinenoord). Het onderzoek leverde indertijd geen
aanwijzingen dat in de ondergrond waardevolle archeologie (meer) aanwezig is. De gezette boringen
maakten duidelijk dat ter hoogte van het perceel in de Middeleeuwen moernering heeft plaats
gevonden, waardoor het bodemprofiel geheel verstoord is. Archeologisch vervolgonderzoek wordt
hier dan ook niet nodig geacht.
Het geplande uitbreidingsgebied van het bouwvlak is indertijd niet geheel onderzocht en heeft
daarom in het huidige bestemmingsplan Buitengebied Vlissingen gedeeltelijk nog de
dubbelbestemming Waarde – Archeologie 1. Voor de wijziging van de bestemming van deze
uitbreidingsstrook van het bouwvlak heeft de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) een
aanvullende studie op het eerder uitgevoerde onderzoek door S. Warning gedaan. Hierbij zijn de
verschillende oude kaarten en geologische en bodemkaarten geraadpleegd.
Deze studie geeft aan dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat in de uitbreidingsstrook direct
rondom het bouwkavel aan de Landbouwweg 7 zich een andere situatie zal voordoen. Ook hier zal
volgens de kaarten vanaf ca. 1600 geen bebouwing hebben gestaan en ook hier zal gemoerneerd
zijn.
Het is om deze reden dat de WAD adviseert om de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 1
binnen de uitbreidingsstrook van het bouwkavel aan de Landbouwweg 7 weg te laten.
Bernard Meijlink
Walcherse Archeologische Dienst
Vlissingen, 15 augustus 2013

Bijlage 8 Antwoordnota overleg

ANTWOORDNOTA
PLANWIJZIGING

OVERLEG

ONTWERP

WIJZIGINGSPLAN

BUITENGEBIED,

2E

In het kader van het overleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, zijn Delta Netwerkbedrijf, en
het Waterschap Scheldestromen in de gelegenheid gesteld om tot en met 30 oktober 2013 overleg te voeren over het
ontwerp van het wijzigingsplan Buitengebied, 2e planwijziging. Delta Netwerkbedrijf heeft geen gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om een vooroverlegreactie in te dienen. Waterschap Scheldestromen heeft wel gereageerd. In overleg met
het waterschap is afgesproken dat hun vooroverlegreactie niet leidt tot aanpassing van het wijzigingsplan. In de kolom
conclusie is dit eveneens aangegeven. Overigens heeft de provincie Zeeland reeds in een eerder stadium laten weten dat
er geen provinciale belangen in het geding zijn, zodat vooroverleg achterwege kan blijven.

REACTIES OVERLEG

COMMENTAAR GEMEENTE

CONCLUSIE

1. Waterschap Scheldestromen; brief dd 15 oktober
2013;
A. Toename verhard oppervlak
Gevraagd wordt in de regels van
het wijzigingsplan de 1.000m2norm voor compensatie van
toename verhard oppervlak te
doen
laten
vervallen,
overeenkomstig
het
bestuursakkoord Water.

Naar aanleiding van de reactie is met het waterschap afgesproken dat (de
regels) van het wijzigingsplan geen aanpassing behoeven. De regels uit het
wijzigingsplan zijn gebaseerd op de bestemmingsplanregels van het
moederplan (bestemmingsplan Buitengebied). Aanpassing van de regels Plan gehandhaafd
voor dit wijzigingsplan zou leiden tot een afwijkende regeling ten opzichte
van de bestemmingregels uit het bestemmingsplan. Dit wordt niet
doelmatig geacht. Bij een algemene herziening / actualisatie van het
bestemmingsplan Buitengebied, zal bezien worden of de regels aanpassing
behoeven.

B. Waterbergingsfond
Het
Waterschap
geeft
de Van de mogelijkheid tot het oprichten van een waterbergringsfonds wordt
gemeente in overweging een kennis genomen. De eventuele oprichting van een waterbergingsfonds Plan gehandhaafd
waterbergingsfonds op te richten. betreft echter een afzonderlijk traject. Dit staat los van de vaststelling van
voorliggend wijzigingsplan.
2. Delta Netwerkbedrijf:
Geen reactie ontvangen.
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1 INLEIDENDE REGELS
Artikel 1 Begrippen
1.1 plan

het wijzigingsplan "Buitengebied, 2e planwijziging" van de Gemeente Vlissingen .
1.2 wijzigingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GMLbestand NL.IMRO.0718.WPBG02-VG01 met de bijbehorende regels.
1.3 aanduiding

en 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.
1.4 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding, indien het een vlak betreft.
1.5 agrarisch bedrijf

een bedrijf, gericht op het voortbrengen van agrarische producten door middel van
het telen van gewassen en/of het houden van dieren, nader te onderscheiden in:
a. grondgebonden agrarisch bedrijf:
1. akker- en vollegrondstuinbouw: de teelt van gewassen op open
grond, daaronder niet begrepen sier-, fruit- en bollenteelt;
2. bollenteelt: de teelt van bloembollen al dan niet in samenhang met
de teelt van bolbloemen;
3. fruitteelt: de teelt van fruit op open grond;
4. grondgebonden veehouderij: het houden van melk- en ander vee
(nagenoeg) geheel op open grond waarvoor in de bedrijfsvoering de
weidegang essentieel is;
5. paardenfokkerij/houderij: het fokken van paarden en het houden van
paarden ten behoeve van de vlees- en / of melkproductie;
6. sierteelt: de teelt van siergewassen op open grond al dan niet
gecombineerd met de handel in boomkwekerijgewassen en vaste
planten;
b. niet-grondgebonden agrarisch bedrijf:
1. glastuinbouw: de teelt van gewassen (nagenoeg) geheel met behulp
van kassen;
2. intensieve kwekerij: de teelt van gewassen, paddenstoelen
daaronder inbegrepen, in gebouwen;
3. intensieve veehouderij: de teelt van slacht-, fok-, leg- of pelsdieren in
gebouwen en (nagenoeg) zonder weidegang, waarbij de teelt niet
afhankelijk is van de agrarische grond als productiemiddel.
1.6 agrarisch deskundige

de agrarische adviescommissie van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten dan
wel een andere door burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke
deskundige of onafhankelijke commissie van deskundigen op het gebied van landen tuinbouw.
1.7 agrarisch hulp- en nevenbedrijf

een bedrijf dat uitsluitend of overwegend gericht is op het verlenen van diensten
aan agrarische bedrijven met behulp van landbouwwerktuigen en
landbouwapparatuur of op het verrichten van werkzaamheden tot onderhoud of
reparatie van landbouwwerktuigen of -apparatuur.
NL.IMRO.0718.WPBG02-VG01
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1.8 archeologisch onderzoek

onderzoek, verricht door, of namens een dienst of instelling, die over een
opgravingsvergunning beschikt.
1.9 archeologische waarde

de aan een gebied toegekende waarde dan wel de aan een gebied toegekende
hoge of middelhoge verwachtingswaarde ten aanzien van de in dat gebied
voorkomende overblijfselen uit oude tijden.
1.10 bebouwing

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

een onderneming gericht op het vervaardigen, bewerken, opslaan, herstellen,
installeren of inzamelen van goederen dan wel op het bedrijfsmatig verlenen van
diensten, waarbij eventueel ondergeschikt daaraan detailhandel plaatsvindt,
uitsluitend als niet zelfstandig onderdeel van de onderneming in de vorm van
verkoop c.q. levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen,
dan wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende
handelingen.
1.12 bedrijfswoning

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die slechts is bestemd voor
bewoning door (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar
noodzakelijk is, gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein.
1.13 bedrijfsvloeroppervlak

de totale vloeroppervlakte van een kantoor, winkel of bedrijf met inbegrip van de
daartoe behorende magazijnen en overige dienstruimten.
1.14 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.
1.15 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.
1.16 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
1.17 bijbehorende bouwwerk

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand, gebouw, dat in functioneel,
bouwkundig en ruimtelijk opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde
bouwperceel gelegen hoofdgebouw.
1.18 boerderij- en streekproducten

al dan niet bewerkte agrarische producten, afkomstig van het eigen agrarische
bedrijf of van andere agrarische bedrijven uit de streek.
1.19 boog- en gaaskassen

al dan niet verplaatsbare constructies, overtrokken met en omsloten door
lichtdoorlatend materiaal anders dan glas, ten behoeve van de teelt van
tuinbouwgewassen, fruit of siergewassen.
1.20 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.
1.21 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
NL.IMRO.0718.WPBG02-VG01
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inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van kelder, souterrain, onderbouw,
kap, dakopbouw en zolder.
1.22 bouwmarkt

een al dan niet overdekt detailhandelsbedrijf met een overdekt
verkoopvloeroppervlak van minimaal 500 m², waarop een volledig of nagenoeg
volledig assortiment aan bouw- en doe-het-zelfproducten uit voorraad wordt
aangeboden.
1.23 bouwgrens

de grens van een bouwvlak.
1.24 bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij
elkaar behorende bebouwing is toegelaten.
1.25 bouwperceelsgrens

een grens van een bouwperceel.
1.26 bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge
de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn
toegelaten.
1.27 bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die
hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun
vindt in of op de grond.
1.28 containervelden

al dan niet verharde percelen ten behoeve van de teelt van planten in potten.
1.29 detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten
verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen, geen motorbrandstoffen zijnde,
aan personen, die de goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders
dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, daaronder niet
begrepen afhaalzaken en maaltijdbezorgdiensten.
1.30 extensieve dagrecreatie

niet-gemotoriseerde recreatieve activiteiten, zoals wandelen, fietsen, skaten,
paardrijden, vissen, zwemmen en natuurobservatie.
1.31 gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk
met wanden omsloten ruimte vormt.
1.32 geluidgevoelige objecten

woningen en andere geluidgevoelige gebouwen en geluidgevoelige terreinen, zoals
bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.
1.33 geluidhinderlijke inrichtingen

bedrijven, zoals bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit
milieubeheer, die in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken.
1.34 groothandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten
verkoop, verkopen of leveren van goederen aan wederverkopers, personen,
bedrijven of instellingen ter aanwending in een andere bedrijfsactiviteit.
1.35 hoofdgebouw

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie
als het belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.
NL.IMRO.0718.WPBG02-VG01
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1.36 huisverbonden bedrijf

een bedrijf, dat door zijn aard en beperkte omvang in een woning en/of in de daarbij
behorende gebouwen in een woning bedrijf kan worden uitgeoefend op zakelijk,
administratief, juridisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch, maatschappelijk,
lichaamsverzorgend, bed & breakfast, of hiermee gelijk te stellen gebied, en waarbij
dat gebruik een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft, die met behoud van de
primaire woonfunctie verenigbaar is.
1.37 huisverbonden beroep

een beroep op medisch of therapeutisch gebied, dat door zijn aard en omvang in
een woning en/of in de daarbij behorende gebouwen, met behoud van de
woonfunctie kunnen worden uitgeoefend en waarbij dat gebruik een ruimtelijke
uitwerking of uitstraling heeft die met behoud van de primaire woonfunctie
verenigbaar is.
1.38 kampeermiddelen

a. een tent, tentwagen, kampeerauto of (sta)caravan, dan wel
b. enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of
gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde waarvoor ingevolge
artikel 40 van de Woningwet een bouwvergunning nodig is,
één en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele
blijvend zijn bestemd of opgericht, dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor
recreatief nachtverblijf en waarvan de gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben.
1.39 kampeerterrein

terrein of plaats geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd,
om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van
kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf.
1.40 kassen

bouwwerken van glas of ander lichtdoorlatend materiaal (ten behoeve van de
agrarische bedrijfsvoering) met een hoogte van 1,5 m of meer, trek-, tunnel-,
schaduw-, boog- en gaaskassen daaronder begrepen.
1.41 kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen

voorzieningen, zoals aanlegsteigers, picknickplaatsen, observatiepunten,
informatieborden en banken, ten behoeve van dagrecreatieve activiteiten, zoals
wandelen, fietsen, vissen, zwemmen, kanoën en natuurobservatie.
1.42 landschaps- en natuurdeskundige

een door burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke deskundige of
commissie van deskundigen inzake aanwezige landschaps- en / of natuurwaarden.
1.43 landschapswaarde

de aan een gebied toegekende waarde met betrekking tot het waarneembare deel
van het aardoppervlak, die wordt bepaald door de kenmerkende herkenbaarheid en
de identiteit van de onderlinge samenhang en verhouding tussen levende en nietlevende natuur, zoals openheid, beplantingspatroon en bebouwingspatroon.
1.44 maatschappelijk

het aanbieden en uitoefenen van activiteiten, al dan niet bedrijfsmatig, gericht op de
sociale, maatschappelijke, medische, zorgverlenende, educatieve,
levensbeschouwelijke en openbare dienstverlening als ook beschermde
woonvormen, waaronder begrepen ondergeschikte detailhandel en horeca ten
dienste van deze activiteiten.
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1.45 mestbassins

werken, niet zijnde bouwwerken, ten behoeve van de opslag van mest, zoals
mestzakken, foliebassins en daarmee vergelijkbare vormen van mestopslag.
1.46 mestopslagruimten

bouwwerken ten behoeve van de opslag van mest, zoals mestverzamelsilo's en
daarmee vergelijkbare vormen van mestopslag.
1.47 monumentencommissie

de gemeentelijke monumentencommissie als bedoeld in artikel 15 van de
Monumentenwet.
1.48 natuurwaarde

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de aanwezige flora en
fauna.
1.49 neventak

een agrarische bedrijfstak op een agrarisch bedrijf die wat productieomvang betreft
ondergeschikt is aan de (grondgebonden) agrarische hoofdtak.
1.50 nieuwe economische drager (NED)

een nevenactiviteit, die bij een agrarisch bedrijf, of als zelfstandige activiteit bij een
voormalig agrarisch bedrijf, mag worden ondernomen.
1.51 niet-agrarische neventak

niet-agrarische activiteiten als ondergeschikt bestandsdeel van de totale
productieomvang van een agrarisch bedrijf.
1.52 niet-permanente verblijfsrecreatie

verblijfsrecreatie, waarbij uitsluitend van seizoensgebonden standplaatsen
kampeermiddelen gebruik wordt gemaakt.
1.53 nutsvoorzieningen

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes,
gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties,
gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse)
afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie.
1.54 ondergronds bouwen

bouwen van gebouwen beneden het peil.
1.55 ondergeschikte detailhandel

detailhandelvoorziening binnen een andere bestemming, ten behoeve waarvan of
aansluitend op de hoofdfunctie een ruimte is ingericht, in oppervlakte ten hoogste
5% van de bedrijfsvloeroppervlakte van de hoofdfunctie tot ten hoogste 250 m²,
voor de verkoop van met de hoofdfunctie rechtstreeks verband houdende artikelen.
1.56 overkapping

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak.
1.57 overkappingconstructie als teeltondersteunende voorzieningbouw

werken zonder wanden, overtrokken met lichtdoorlatend materiaal, anders dan
glas, ten behoeve van de bescherming van tuinbouwgewassen tegen neerslag of
zonlicht.
1.58 paardenhouderij

een bedrijf dat uitsluitend is gericht op het houden, stallen of africhten van paarden,
alsmede de handel in paarden.
1.59 peil

a. voor gebouwen waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de weg grenst:
de hoogte van die weg (ter plaatse van de hoofdtoegang);
NL.IMRO.0718.WPBG02-VG01

wijzigingsplan Buitengebied, 2e planwijziging

|8

b. bij ligging in het water: de gemiddelde hoogte van de aangrenzende oevers;
c. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de
gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld.
1.60 permanente teeltondersteunende voorzieningen

boog- en gaaskassen, overkappingsconstructies en stellingen als
teeltondersteunende voorzieningen.
1.61 productiegebonden detailhandel

detailhandel in goederen, die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of
toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is
aan de productiefunctie.
1.62 risicovolle inrichtingen

inrichtingen, waarbij ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) een
grenswaarde, richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden
aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt
kwetsbare objecten.
1.63 seizoensgebonden standplaats kampeermiddel

een standplaats bestemd voor de plaatsing van kampeermiddelen uitsluitend
gedurende het zomerseizoen.
1.64 stacaravan

een kampeermiddel uit één niet-samengesteld geheel, die in zijn geheel (over de
weg) vervoerd kan worden met een maximale oppervlakte van 55 m², één
bouwlaag en maximaal 3,50 meter hoog, gemeten vanaf het maaiveld.
1.65 standplaats voor een kampeermiddel

het gedeelte van een kampeerterrein aangewezen voor recreatief nachtverblijf in
één of meerdere kampeermiddelen, waarbij de standplaatsen voor
kampeermiddelen nader zijn te onderscheiden in:
a. permanente standplaats: een standplaats bestemd voor het plaatsen van
een kampeermiddel en twee bijzettentjes van maximaal 6 m², dat
gedurende het gehele jaar aanwezig mag zijn ten behoeve van recreatief
nachtverblijf.
b. niet-permanente standplaats: een standplaats, bestemd voor het plaatsen
van één of meerdere kampeermiddelen, niet zijnde een stacaravan, ten
behoeve van recreatief nachtverblijf, nader te onderscheiden in:
1. één kampeermiddel met maximaal twee bijzettentjes, van maximaal
6 m² of;
2. maximaal drie tentjes van maximaal 6 m².
1.66 teeltondersteunende voorzieningen

boog- en gaaskassen, overkappingsconstructies als teeltondersteunende
voorziening en stellingen ten behoeve van de bescherming van plantaardige
agrarische teelten en/of de voorkoming van verspreiding van
gewasbeschermingsmiddelen, ten behoeve van grondgebonden agrarische teelten.
1.67 tuincentrum

detailhandel met een al dan niet geheel overdekt verkoopvloeroppervlak, waar men
bedrijfsmatig boomkwekerijproducten, planten, bloembollen, bloemen, attributen
voor de aanleg, verfraaiing en onderhoud van tuinen, de daarbij noodzakelijke
hulpmiddelen en ondergeschikt daaraan huisdieren, ten verkoop worden
aangeboden.
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1.68 verblijfsmiddelen

voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken, voeren vaartuigen, arken, caravans, tenten en andere soortgelijke constructies, voor
zover geen bouwwerken en geen kampeermiddelen zijnde.
1.69 verkoopvloeroppervlakte

de vloeroppervlakte van voor het publiek toegankelijke winkelruimten.
1.70 volwaardig agrarisch bedrijf

een agrarisch bedrijf, dat duurzaam werkgelegenheid biedt aan ten minste één
volledige arbeidskracht die een hoofdberoep, hoofdbestaan en volledige dagtaak in
het bedrijf vindt (afhankelijk van het aantal dieren, aard van de gewassen de
hoeveelheid grond en inrichting van het bedrijf), waarbij de continuïteit op langere
termijn gewaarborgd is.
1.71 waterbassins

werken, niet zijnde bouwwerken, ten behoeve van de opslag van water, zoals
foliebassins en daarmee vergelijkbare vormen van wateropslag.
1.72 wateropslagruimten

bouwwerken, ten behoeve van de opslag van water, zoals wateropslagtanks en
daarmee vergelijkbare vormen van wateropslag.
1.73 weidegang

gedurende een substantieel gedeelte van het jaar, nagenoeg dagelijks buiten laten
lopen van dieren, op een substantiële oppervlakte landbouwgrond, waarbij een deel
van de voerbehoefte door de dieren buiten verzameld wordt en waarbij meer dan
50% van de betreffende landbouwgrond is begroeid.
1.74 windturbine

een bouwwerk ter opwekking van energie door benutting van windkracht, met
uitzondering van bemalingsinstallaties ten behoeve van de waterhuishouding.
1.75 zomerseizoen

de periode van 1 maart tot en met 31 oktober.
1.76 zorgboerderij

een agrarisch bedrijf dat mede gericht is op het bieden van zorg, therapeutische
arbeid en/of resocialisatie.
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Artikel 2 Wijze van meten
Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1 afstand

de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot
de perceelsgrens worden daar gemeten, waar deze afstanden het kleinst zijn.
2.2 bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk,
geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals
schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
2.3 goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord, of
een daarmee gelijk te stellen constructieonderdeel.
2.4 dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.
2.5 oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren,
neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte
bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
2.6 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.
2.7 de hoogte van een windturbine

vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine.
2.8 breedte, lengte of diepte van een bouwwerk

tussen de bovengrondse buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de
scheidingsmuren.
2.9 bouwhoogte van een antenne-installatie

tussen de voet van de antennedrager en het hoogste punt van de antenneinstallatie; 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.
2.10 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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2 BESTEMMINGSREGELS
Artikel 3 Agrarisch met waarden
3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. grondgebonden agrarische bedrijven;
b. de bescherming en ontwikkeling van de aanwezige landschappelijke
waarden in de vorm van behoud van de kenmerkende openheid,
beplantingspatroon, verkavelingspatroon, reliëf en bebouwingspatroon;
c. aan de bestemming ondergeschikte extensieve dagrecreatie met
bijbehorende recreatieve fiets-, wandel- en ruiterpaden en kleinschalige
dagrecreatieve voorzieningen;
d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen en water,
inclusief natuurvriendelijke oevers, laad- en losvoorzieningen,
nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Bouwregels voor bouwvlakken

Ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' geldt:
a. uitsluitend de gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals
genoemd in artikel 3 lid 2.3 zijn toegestaan;
b. tenzij anders is aangeduid op de verbeelding, per bouwvlak ten hoogste één
bedrijfswoning met bijbehorende bouwwerken, al dan niet met een
huisverbonden beroep en/of bedrijf, is toegestaan;
c. indien gebouwen en overkappingen niet aaneen worden gebouwd, bedraagt
de onderlinge afstand ten minste 3 meter;
d. de afstand van gebouwen en overkappingen tot de bestemming Verkeer
bedraagt ten minste 20 meter.
3.2.2 Bouwregels voor gronden buiten bouwvlakken

Ter plaatse van gronden zonder de aanduiding 'bouwvlak' zijn uitsluitend
toegestaan:
a. kuilvoerplaten en sleufsilo's met een bouwhoogte van ten hoogste 2 meter
en een oppervlak van ten hoogste tot 250 m², mits deze zijn gelegen op
gronden direct aansluitend op gronden met de aanduiding 'bouwvlak';
b. terreinafscheidingen met een bouwhoogte van ten hoogste 1 meter.
3.2.3 Bouwhoogte, oppervlakte en inhoud

De goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte en / of inhoud van een gebouw of
bouwwerk, geen gebouw zijnde, bedragen ten hoogste de in onderstaande tabel
vermelde maten:
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bouwwerk goothoogte

1

2

3
4
5
6
7
8
9

bouwhoogte

bedrijfswoning, inclusief aanen uitbouwen
bijgebouwen bij een
bedrijfswoning, inclusief
overkappingen

zoals aangegeven
op de verbeelding

overige (agrarische) bedrijfsgebouwen en overkappingen
sleufsilo's
voedersilo's
vlaggenmasten
mestopslagruimte als
zelfstandig bouwwerk
wateropslagruimte
overige bouwwerken, geen
gebouwen zijnde

zoals aangegeven
op de verbeelding

4 meter

oppervlakte / inhoud
4 meter boven de op de
verbeelding aangegeven
goothoogte

7 meter
4 meter boven de op de
verbeelding aangegeven
goothoogte
2 meter
12 meter
10 meter

60 m²

6 meter
2 meter

2.500 m³
2.500 m³

2 meter

3.3 Afwijken van de bouwregels
3.3.1 Bouwen nabij de bestemming Verkeer

Burgemeester en wethouders kunnen afwijiken van het bepaalde in artikel 3 lid 2.1
sub d voor het bouwen van een gebouw of overkapping binnen een afstand van 20
meter tot de bestemming Verkeer, met inachtneming van het volgende:
a. de afwijking leidt niet tot een verkeersonveilige situatie;
b. de afwijking leidt niet tot aantasting van de verkeersplanologische functie
van de weg;
c. alvorens afgeweken wordt, vragen burgemeester en wethouders schriftelijk
advies aan de wegbeheerder over de criteria, zoals genoemd onder a en b.
3.3.2 Grotere mestopslagruimte

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in artikel 3 lid
2.3 voor het bouwen van een grotere mestopslagruimte als zelfstandig bouwwerk,
binnen een bouwvlak, met inachtneming van het volgende:
a. de totale inhoud van mestopslagruimten en mestbassins op het betreffende
bouwvlak bedraagt ten hoogste 5.000 m³;
b. er kan afgeweken worden indien is aangetoond dat afwijken noodzakelijk is
voor een doelmatige bedrijfsvoering van het grondgebonden agrarisch
bedrijf;
c. er kan afgeweken worden indien is aangetoond dat is voorzien in een
adequate landschappelijke inpassing, die bestaat uit een beplantingsstrook
met een dichte struik- en boomlaag van voornamelijk streekeigen soorten
met een breedte van tenminste 10 meter;
d. de afwijking leidt niet tot onevenredige gevolgen voor het waterbeheer;
indien het verhard oppervlak toeneemt of kan toenemen met 1.000 m² of
meer, vragen burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies van
de waterbeheerder alvorens de afwijking te verlenen;
e. de afwijking leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en
ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen;
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f.

er kan uitsluitend afgeweken worden indien een privaatrechtelijke
overeenkomst is gesloten over de aanleg, het beheer en het onderhoud van
de landschappelijke inpassing.

3.3.3 Overschrijding grenzen bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in artikel 3 lid 2.1,
aanhef en onder a, voor het overschrijden van de grenzen van een bouwvlak met
inachtneming van het volgende:
a. er kan afgeweken worden indien de uitbreiding van het bouwvlak ten
hoogste 15% van de oppervlakte van het op het kaart aangegeven
bouwvlak bedraagt en de overschrijding van de grenzen van het bouwvlak
ten hoogste 15 meter bedraagt;
b. de afwijking leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en
ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen;
c. er kan afgeweken worden indien is aangetoond dat afwijken noodzakelijk is
voor een doelmatige bedrijfsvoering van het agrarisch bedrijf;
d. er kan afgeweken worden indien is aangetoond dat is voorzien in een
adequate landschappelijke inpassing die bestaat uit een beplantingsstrook
met een dichte struik- en boomlaag van voornamelijk streekeigen soorten,
met een breedte van ten minste 10 meter;
e. de afwijking leidt niet tot onevenredige gevolgen voor het waterbeheer;
indien het verhard oppervlak toeneemt of kan toenemen met 1.000 m² of
meer, vragen burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies van
de waterbeheerder alvorens de af te wijken;
f. er kan uitsluitend afgeweken worden indien een privaatrechtelijke
overeenkomst is gesloten over de aanleg, het beheer en het onderhoud van
de landschappelijke inpassing.
3.3.4 Tijdelijke huisvesting seizoensarbeiders

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in artikel 3 lid 2 en
artikel 3 lid 4 sub c, voor het tijdelijk huisvesten van de aan het agrarisch bedrijf
verbonden seizoensarbeiders in verplaatsbare wooneenheden, met inachtneming
van het volgende:
a. er kan uitsluitend afgeweken worden op gronden voorzien van de
aanduiding 'bouwvlak';
b. het gezamenlijke oppervlak van de wooneenheden, inclusief alle daarbij
behorende voorzieningen, zoals sanitaire voorzieningen, bedraagt ten
hoogste 200 m²;
c. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste 3,5 meter;
d. de plaatsing van de eenheden geschiedt voor ten hoogste één
aaneengesloten periode van ten hoogste 10 weken per kalenderjaar;
e. voorzien wordt in ten minste één parkeerplaats per wooneenheid op eigen
terrein;
f. de afwijking leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en
ontwikkelmogelijkheden van naastgelegen percelen;
g. er kan afgeweken worden indien is aangetoond dat is voorzien in een
adequate landschappelijke inpassing van het bouwvlak die bestaat uit een
beplantingsstrook met een dichte struik- en boomlaag van voornamelijk
streekeigen soorten, met een breedte van ten minste 10 meter;
h. er kan uitsluitend afgeweken worden indien een privaatrechtelijke
overeenkomst is gesloten over de aanleg, het beheer en het onderhoud van
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de landschappelijke inpassing en over de verwijdering van de tijdelijke
wooneenheden.
3.4 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende
regels:
a. de opslag van goederen, anders dan agrarische producten afkomstig van
het eigen agrarisch bedrijf, buiten gebouwen, is niet toegestaan;
b. op een terrein voor kleinschalig kamperen zijn niet meer dan 15
standplaatsen voor kampeermiddelen ten behoeve van niet-permanente
verblijfsrecreatie toegestaan;
c. het huisvesten van seizoensarbeiders, anders dan in een niet-permanent
kampeermiddel op een terrein voor kleinschalig kamperen, is niet
toegestaan;
d. de opslag van dierlijke mest, anders dan in een mestopslagruimte, in
hoeveelheden groter dan 600 m³, is niet toegestaan;
e. de opslag van dierlijke mest ten behoeve van handelsdoeleinden is niet
toegestaan;
f. het gebruik van mestbassins is buiten de bouwvlakken niet toegestaan;
g. het gebruik van waterbassins is buiten de bouwvlakken niet toegestaan;
h. het gebruik van kuilvoerplaten en sleufsilo's ten behoeve van de opslag van
producten die niet afkomstig zijn van, of worden gebruikt op, het eigen
agrarisch bedrijf, is niet toegestaan;
i. het gebruik van tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen voor een
aaneengesloten periode van langer dan 10 weken is niet toegestaan;
j. containervelden zijn buiten een bouwvlak niet toegestaan;
k. detailhandel, anders dan het verkopen van boerderij- of streekproducten
met een oppervlak van ten hoogste 50 m², is niet toegestaan;
l. het uitoefenen van een huisverbonden beroep of bedrijf met een
oppervlakte van meer dan 30% van de agrarische bedrijfswoning is niet
toegestaan;
m. het gebruiken van een bijbehorende bouwwerken ten behoeve van het
ontvangen of verlenen van mantelzorg is toegestaan;
n. fruitteelt ter plaatse van gronden die zijn gelegen binnen een afstand van 50
meter van woningen van derden, of terreinen bestemd voor verblijfsrecreatie
(terreinen voor kleinschalig kamperen daaronder inbegrepen) is niet
toegestaan;
o. het gebruik van groeibevorderende of conditionerende belichting, zoals
assimilatiebelichting of cyclische belichting in kassen is niet toegestaan,
tenzij de kassen (gevel en dak) aan de binnenzijde volledig zijn
afgeschermd tegen horizontale en verticale lichtuitstraling;
p. het gebruik van groeibevorderende of conditionerende belichting, zoals
assimilatiebelichting of cyclische belichting in boog- en gaaskassen is niet
toegestaan.
3.5 Afwijken van de gebruiksregels
3.5.1 Weidegang

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in artikel 3 lid 1
sub a, inzake weidegang als criterium voor grondgebonden agrarische bedrijven
voor melkveebedrijven die in plaats van weidegang, voldoende ruwvoer telen, met
inachtneming van het volgende:
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a. uit het te overleggen ondernemersplan inzake de nieuwe bedrijfssituatie,
blijkt het volgende:
1. de gronden zijn in overwegende mate in de directe omgeving van
het bedrijf gelegen;
2. de gronden behoren feitelijk tot het bedrijf;
3. de gronden worden feitelijk voor ruwvoerteelt voor het bedrijf
gebruikt;
4. de oppervlakte gronden is toereikend voor voerteelt in relatie tot de
omvang van de veestapel;
5. er wordt voldoende voer geteeld voor de voerbehoefte van het eigen
bedrijf, zodanig dat het niet gaat om bijvoedering, maar om een
hoofdbestanddeel in de voervoorziening;
6. gewassen worden integraal voor voedering van vee gebruikt;
7. bewerking van de gewassen vindt slechts in ondergeschikte mate
plaats en in ieder geval op het bedrijf;
b. toepassen van weidegang is vanuit de bedrijfssituatie niet mogelijk of niet
gewenst;
c. de continuïteit van ruwvoerteelt is ook op langere termijn verzekerd;
d. er kan afgeweken worden indien over de aspecten zoals genoemd in de
subleden a tot en met c een schriftelijke overeenkomst met het bedrijf is
gesloten;
e. alvorens af te wijken vragen burgemeester en wethouders schriftelijk advies
over de aspecten die in subleden a tot en met c zijn genoemd aan de
agrarische deskundige.
3.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
3.6.1 Verbod

Het is verboden op de in artikel 3 lid 1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van
een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning)
de volgende werken geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanbrengen van boven- en ondergrondse transport-, energie- of
telecommunicatie- leidingen en de daarmee verband houdende
constructies, installaties en apparatuur;
b. het ontginnen, verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem;
c. het vellen of rooien van struiken of bomen;
d. het beplanten van gronden met struiken of bomen.
3.6.2 Aanvullend verbod

Aanvullend op het bepaalde in artikel 3 lid 6.1 is het op de gronden met de
aanduiding 'specifieke vorm van Agrarisch met waarden – waardevolle dijk' zonder
of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders
(aanlegvergunning) de volgende werken geen bouwwerken zijnde of
werkzaamheden uit te voeren:
a. het blijvend omzetten van grasland in bouwland.
3.6.3 Uitzondering

De verboden van artikel 3 lid 6.1 en artikel 3 lid 6.2 gelden niet voor het uitvoeren
van werken, of werkzaamheden, die:
a. behoren tot normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming;
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b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het
plan;
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning.
3.6.4 Voorwaarden

Werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 3 lid 6.1 en artikel 3 lid 6.2 zijn
slechts toelaatbaar, indien daardoor de in artikel 3 lid 1 sub b genoemde aanwezige
waarden van de gronden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast,
dan wel de mogelijkheden voor het herstel van de waarden niet onevenredig
worden of kunnen worden verkleind.
3.6.5 Advisering

Alvorens te beslissen omtrent een aanlegvergunning als bedoeld in artikel 3 lid
6.1 winnen burgemeester en wethouders schriftelijk advies in van de landschapsen natuurbeschermingsdeskundige omtrent de criteria genoemd in artikel 3 lid 6.4.
3.7 Wijzigingsbevoegdheid
3.7.1 Wijziging vergroten bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen de bouwvlakken vergroten, met
inachtneming van het volgende:
a. de oppervlakte van het bouwvlak bedraagt ten hoogste 2 ha;
b. wijziging wordt toepast, indien is aangetoond dat de landschapswaarden,
zoals benoemd in artikel 3 lid 1 sub b , niet onevenredig worden of kunnen
worden geschaad; alvorens de af te wijken vragen burgemeester en
wethouders hierover schriftelijk advies van een landschaps- en
natuurdeskundige;
c. wijziging wordt toegepast, indien is aangetoond dat is voorzien in een
adequate landschappelijke inpassing van het bouwvlak, die bestaat uit een
beplantingsstrook met een dichte struik- en boomlaag van voornamelijk
streekeigen soorten, met een breedte van ten minste 10 meter;
d. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en
ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen;
e. wijziging leidt niet tot onevenredige gevolgen voor het waterbeheer; indien
het verhard oppervlak toeneemt of kan toenemen met 1.000 m² of meer,
vragen burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies van de
waterbeheerder alvorens de wijziging toe te passen;
f. wijziging vindt slechts plaats, indien een privaatrechtelijke overeenkomst is
gesloten over de aanleg, het beheer en het onderhoud van de
landschappelijke inpassing;
3.7.2 Wijziging na bedrijfsbeëindiging

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming Agrarisch met Waarden ter
plaatse van de aanduiding bouwvlak wijzigen in de bestemming Wonen met de
aanduiding 'voormalig agrarisch bedrijf' (vab) en / of Wonen en / of in de
bestemming Agrarisch met Waarden zonder aanduiding, met inachtneming van het
volgende:
a. het agrarisch bedrijf is beëindigd;
b. het gebruik van een bestaande Nieuwe Economische Drager (NED) mag
worden voortgezet;
c. wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van gebruiks- en
ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen agrarische bedrijven in de
omgeving.
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3 ALGEMENE REGELS
Artikel 4 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 5 Algemene bouwregels
5.1 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 bouwvergunning, en dat in het plan ingevolge de
bestemming is toegelaten, maar waarvan de bestaande maten afwijken van
de maatvoeringsbepalingen in de bouwregels van de desbetreffende
bestemming, gelden die afwijkende maten als bepalingen 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.
5.2 Overschrijding bouwgrenzen

De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van
aanduidingsgrenzen, aanduidingen en bestemmingsregels worden overschreden
door:
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen,
hellingbanen, funderingen, balkons, entreeportalen, veranda's alsmede
andere ondergeschikte bouwdelen van gebouwen, mits de overschrijding
niet meer dan 1,50 meter bedraagt;
b. het bouwen ten dienste van nutsvoorzieningen, mits dit van geringe
horizontale en verticale afmetingen is en de bouwhoogte in ieder geval niet
meer dan 10.00 meter bedraagt.
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Artikel 6 Algemene afwijkingsregels
6.1 Afwijkingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van regels voor:
a. een Nieuwe Economische Drager (NED) op gronden met de bestemming
'Agrarisch met waarden, ter plaatse van een bouwvlak' en op gronden met
de bestemming 'Wonen aanduiding voormalig agrarisch bedrijf (vab)' met
inachtneming van het volgende:
1. er kan afgeweken worden voor:
 een NED, die voorkomt in de positieve lijst Nieuwe
Economische Dragers zoals opgenomen in bijlage 1;
 overige bedrijfsactiviteiten, die naar aard en omvang gelijk te
stellen zijn met de NED's, zoals vermeld in bijlage 1;
2. de oppervlakte van een NED bedraagt ten hoogste de in bijlage 1
genoemde omvang;
3. tenzij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in sublid b, vindt
de NED plaats in bestaande gebouwen op een bouwvlak;
4. de NED, of alle NED's tezamen, behorende bij een agrarisch bedrijf,
wordt of worden uitgeoefend in een kleinschalige omvang, hetgeen
blijkt uit:
 de arbeidsbehoefte;
 de ruimtelijke uitstraling;
 de verkeersaantrekkende werking;
5. de verkeersveiligheid en de verkeersplanologische functie van de
aanliggende wegen niet negatief wordt beïnvloed;
6. opslag van goederen ten behoeve van de NED buiten gebouwen is
niet toegestaan;
7. nieuwe bouwwerken, geen gebouwen zijnde, lichtmasten en
lichtbakken voor reclamedoeleinden daaronder begrepen, zijn niet
toegestaan;
8. de afwijking leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiksen ontwikkelingsmogelijkheden van naastgelegen percelen;
9. er kan afgeweken worden indien is aangetoond dat is voorzien in
een adequate landschappelijke inpassing die bestaat uit een
beplantingsstrook met een dichte struik- en boomlaag van
voornamelijk streekeigen soorten, met een breedte van ten minste
10 meter;
10. er kan afgeweken worden indien zorg wordt gedragen voor
ruimtelijke kwaliteitswinst in de vorm van landschaps- of
natuurontwikkeling of het verbeteren van de inrichting van het erf ter
plaatse van het bouwvlak; alvorens tot wijziging over te gaan vragen
burgemeester en wethouders hierover schriftelijk advies van een
deskundige;
11. er kan uitsluitend afgeweken worden indien een privaatrechtelijke
overeenkomst is gesloten over de aanleg, het beheer en het
onderhoud van de landschappelijke inpassing en ruimtelijke
kwaliteitswinst;
b. het vervangend nieuw bouwen van een gebouw ten behoeve van een
Nieuwe Economische Drager (NED) op gronden met de bestemming
'Agrarisch met waarden', ter plaatse van een 'bouwvlak' en op gronden met
de bestemming 'Wonen aanduiding voormalig agrarisch bedrijf (vab)' met
inachtneming van het volgende:
1. de oppervlakte van het gebouw ten behoeve van de NED bedraagt
ten hoogste het in bijlage 1 genoemde oppervlakte;
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2. er kan afgeweken worden indien tenminste eenzelfde oppervlak aan
bestaande agrarische bedrijfsgebouwen behorende tot hetzelfde
agrarisch bedrijf of bestaande bedrijfsgebouwen, behorend tot het
voormalige agrarische bedrijf, wordt gesloopt;
3. er kan afgeweken worden indien ook toepassing is of wordt gegeven
aan het bepaalde in lid a van dit artikel;
c. het realiseren van een paardenbak op gronden met de bestemming
'Agrarisch met Waarden', 'Wonen' en 'Tuin', met inachtneming van het
volgende:
1. het oppervlak van de paardenbak bedraagt ten hoogste 800 m² ;
2. er kan niet afgeweken worden indien:
 binnen een afstand van 100 meter van gronden met de
bestemming Natuur;
 binnen een afstand van 100 meter van gronden met de
bestemming Water-Deltawater;
 binnen een afstand van 50 meter ten opzichte van de meest
nabij gelegen woning van derden;
 binnen een afstand van 100 m van gronden met de
bestemming Verblijfsrecreatie;
3. de paardenbak grenst aan een bouwvlak of bestemmingsvlak,
waarbinnen een agrarisch bedrijf of een woning is toegestaan en
aanwezig is;
4. verlichting door middel van lichtmasten is niet toegestaan;
5. geluidsinstallaties zijn niet toegestaan;
6. de afwijking leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiksen ontwikkelingsmogelijkheden van aangrenzende bestemmingen
en functies;
7. er kan afgeweken worden indien is aangetoond, dat de
landschapswaarden, zoals benoemd in lid 3.1 onder b, niet
onevenredig worden of kunnen worden geschaad, waartoe dient te
worden voorzien in een adequate landschappelijke inpassing.
d. afwijkingen van de in deze regels voorgeschreven breedte- en dieptematen,
oppervlakten, afmetingen en bebouwingspercentages en/of de uitkomst
daarvan, met uitzondering van de hoogtebepalingen, tot ten hoogste 10%;
e. afwijkingen tot ten hoogste 10.00 meter in de plaats, richting of afmetingen
van bestemmings- en 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;
f. het oprichten van antennes, antenne-opstelpunten en zend- en
ontvangstmasten voor mobiele telefonie, radio- en televisiecommunicatie en
alarmeringsvoorzieningen, zoals een sirene, tot 40.00 meter.
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Artikel 7 Algemene wijzigingsregels
7.1 Wijzigingsbevoegdheid

Wijziging bestemmingsgrenzen/scheidslijnen
a. Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in de
Wet ruimtelijke ordening, het plan wijzigen ten behoeve van het wijzigen van
bestemmingsgrenzen en scheidingslijnen op de verbeelding in het
horizontale vlak tot ten hoogste 20 meter, indien zulks noodzakelijk is om de
bij uitmeting blijkende werkelijke toestand aan te passen of om een
ruimtelijk en technisch beter verantwoorde plaatsing van bouwwerken te
bewerkstelligen dan wel uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de
grond en bebouwing en er geen dringende redenen zijn, die zich hier tegen
verzetten.

Vergroting bouwvlakken
b. Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in de
Wet ruimtelijke ordening, het plan wijzigen ten behoeve van het vergroten
van een bouwvlak tot ten hoogste 10% van de oppervlakte van het op de
vebeelding aangegeven bouwvlak.
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4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS
Artikel 8 Overgangsrecht
8.1 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 bouwvergunning, 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 bouwvergunning
wordt gedaan binnen twee jaar na de dag, waarop het bouwwerk
teniet is gegaan.
b. eenmalig kan af geweken worden 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 in strijd
met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de
overgangsbepaling van dat plan.
8.2 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 strijdige gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en
omvang wordt verkleind.
c. indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na de inwerkingtreding van het
plan voor een periode langer dan één 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 9 Slotregel
Deze regels kunnen worden aangehaald onder de naam "Regels van
het wijzigingsplan Buitengebied, 2e planwijziging" van de Gemeente Vlissingen.
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