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Hoofdstuk 1    Inleiding 

1.1    Aanleiding 
Op het perceel aan de 3e Loosterweg 126 te Hillegom was een voormalig bollenteeltbedrijf gevestigd. 
Omdat de bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd, heeft de initiatiefnemer de aanwezige bebouwing inmiddels 
gesaneerd  en  kan  het bouwvlak  komen  te  vervallen.  Elders  aan  de  3e  Loosterweg,  ten  noorden  van 
huisnummer  130,  worden  twee  burgerwoningen  gerealiseerd,  waarvan  één  ter  vervanging  van  de 
gesaneerde bedrijfswoning en één extra woning op grond van de Ruimte voor ruimte‐regeling. Met deze 
ontwikkeling wordt beoogd om de ruimtelijke kwaliteit op deze locatie te verbeteren. 
 
De beoogde ontwikkeling is tweeledig: 
1. De verplaatsing én functiewijziging van de voormalige (en inmiddels gesloopte) bedrijfswoning naar 

een  nabijgelegen  locatie  aan  de  3e  Loosterweg.  De  functiewijziging  houdt  omzetting  naar  een 
burgerwoning in. 

2. Aanvullend hierop wordt, door  gebruik  te maken  van de Ruimte  voor  ruimte‐regeling, één extra 
burgerwoning gebouwd aan de 3e  Loosterweg,  in  ruil voor de  sanering die plaatsvindt aan de 3e 
Loosterweg 126.   

 
Voor beide ontwikkelingen is in het geldende bestemmingsplan geen wijzigingsbevoegdheid opgenomen. 
Omdat de gemeente positief tegenover het plan staat, wordt hiervoor een postzegelbestemmingsplan 
opgesteld. 
 
In een eerder stadium is al een bestemmingsplan vastgesteld voor twee woningen aan de 3e Loosterweg. 
Bij uitspraak van 2 maart 2016 (ABRvS 2 maart 2016, zaaknr. 201503081) heeft de Afdeling de beroepen 
gericht  tegen  het  bestemmingsplan  “3e  Loosterweg  130  e.o.”  gegrond  verklaard  en  het  besluit  tot 
vaststelling van het plan vernietigd. De beroepsgronden hadden betrekking op: 
 de (toegestane) verkeerssnelheid;   
 de belemmeringenstrook voor waterleidingen; 
 de Provinciale Verordening Ruimte. 
 
Initiatiefnemer  heeft  naar  aanleiding  van  de  uitspraak  van  de  Raad  van  State  het  bestemmingsplan 
aangepast. 

1.2    Ligging plangebied 
Het plangebied omvat de locatie 3e Loosterweg 126 en het perceel ten noorden van nummer 130. Deze 
locatie  ligt  ca.  één  kilometer  ten westen  van  de  kern  Hillegom.  In  figuur  1.1.  is  de  ligging  van  het 
plangebied weergegeven. In figuur 1.2 is nader ingezoomd op het plangebied. 
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Figuur 1.1 ‐ Ligging plangebied (rode cirkel). Luchtfoto: Google Earth. 

 

 
Figuur 1.2 ‐ Begrenzing van het plangebied (rode contouren), met huisnummers (130N = ten noorden van 

nr. 130). Luchtfoto: Google Earth, 2015. 
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1.3    Geldende planologische situatie 
In figuur 1.3 is een uitsnede van de plankaart van het geldende bestemmingsplan 'Landelijk Gebied 1997' 
van  de  gemeente  Hillegom  opgenomen.  De  locatie  3e  Loosterweg  126  heeft  de  bestemming  'Ab' 
(bollencultuur) met  een  bouwvlak. Het  perceel  ten  noorden  van  nr.  130 heeft  dezelfde  bestemming 
zonder een bouwvlak en met de aanduiding  '(o)' voor openheid. Daarnaast geldt ook het parapluplan 
parkeren (vastgesteld 26 januari 2017). 
 

 
Figuur 1.3 ‐ Uitsnede uit het geldende bestemmingsplan.   

1.4    Leeswijzer 
Het  bestemmingsplan  bestaat  uit  een  toelichting,  een  verbeelding  en  regels.  De  toelichting  bevat 
achtereenvolgens de volgende hoofdstukken: 
 hoofdstuk 2 geeft een weergave van de huidige en toekomstige situatie; 
 hoofdstuk 3 vat het relevante rijks‐, provinciaal en gemeentelijk beleid samen;   
 hoofdstuk 4 toont de uitgevoerde onderzoeken op gebied van milieu, verkeer, bodem, archeologie, 

ecologie, etc.; 
 hoofdstuk 5 gaat in op de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid; 
 hoofdstuk 6 geeft uitleg bij de regels die bij dit bestemmingsplan behoren. 
 
Tot slot bevat de toelichting een aantal bijlagen. 
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Hoofdstuk 2    Huidige situatie en planbeschrijving 

2.1    Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de bestaande en toekomstige situatie binnen het plangebied beschreven. Hierbij 
komt de landschappelijke impact van de beschreven ontwikkeling aan de orde.   

2.2    Bestaande situatie 
De  locatie  ligt  in het  redelijk open bollenteeltgebied  tussen de duinrand  en de  kern Hillegom. De 3e 
Loosterweg vormt een verbinding tussen de N442 in het noorden naar de Veenenburgerlaan in zuidelijke 
richting.  Vooral  direct  grenzend  aan  de  Veenenburgerlaan  en  de  3e  Loosterweg  is  nogal  wat 
bedrijfsbebouwing aanwezig, die de openheid plaatselijk beperkt. Daarnaast bevinden zich ten noorden 
van het perceel 3e Loosterweg 130 een groot aantal burgerwoningen in een lint. 
 
3e Loosterweg 126 

Op de  locatie 3e Loosterweg 126 bevonden zich enkele oude bedrijfsopstallen en een daarbij horende 
woning (figuur 2.1). De opstallen waren in vervallen toestand en al meerdere jaren niet meer in gebruik. 
Om deze reden is er voor gekozen om alle bebouwing te slopen en in te zetten voor de toepassing van de 
Ruimte voor ruimte‐regeling. 
 

 
Figuur 2.1 ‐ Situatie 3e Loosterweg 126 in 2007. Luchtfoto: Google Earth. 
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Het perceel ten noorden van 3e Loosterweg 130 

Aan de 3e Loosterweg 130  is een bollenteeltbedrijf gevestigd. De gronden ten noorden van het bedrijf 
betreffen teeltgronden die ingesloten liggen tussen hagen en een bomenrij. Aan de noordzijde, achter de 
hagen en de singels, grenst dit perceel aan de woningen met de huisnummers 118 en 120. Aan de oostkant 
grenst het perceel aan de woningen met huisnummer 122 (verscholen tussen de bosschages) en 124. In 
figuur 2.2 en 1.2 is de huidige situatie van het perceel in (lucht)foto's weergegeven. 
 

 
Figuur 2.2 ‐ Huidige situatie 3e Loosterweg ten noorden van nummer 130, gezien vanuit de noordoostelijke 

hoek van het perceel. Foto: Google Streetview.   

2.3    Beoogde ontwikkeling 
Op de locatie 3e Loosterweg 126 is het bedrijfscomplex, inclusief de bedrijfswoning, gesloopt. Het totaal 
gesaneerde oppervlakte aan bedrijfsbebouwing bedraagt 1.100 m2. Bebouwing op deze locatie zorgt voor 
een verstoring van het open  landschap. Door de bebouwing  te slopen en bouwmogelijkheden weg  te 
nemen versterkt de openheid ter plaatse en ontstaat er een aaneengesloten bollenteeltgebied.   
 
Op  het  perceel  ten  noorden  van  de  3e  Loosterweg  130  worden  twee  woningen  gebouwd:  de  als 
burgerwoning bestemde en verplaatste bedrijfswoning (de ligging wordt aangegeven met een 2 in figuur 
2.3)  en  één  nieuwe  burgerwoning  op  grond  van  de  Ruimte  voor  ruimte‐regeling  (de  ligging  wordt 
aangegeven met een 1 in figuur 2.3). De verkaveling en vormgeving van deze twee woningen is nog niet 
in detail uitgewerkt. In ieder geval dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 
 maximum inhoud: 750 m3; 
 maximum goothoogte: 6 meter; 
 maximum bouwhoogte: 9 meter; 
Verder  dienen  de woningen  (hoofdgebouw  en  eventuele  aan‐  en  uitbouwen)  binnen  het  bouwvlak 
gerealiseerd te worden. 
 
Locatiekeuze 

De keuze van het perceel  ten noorden van nr. 130  is afgewogen  tegen  twee andere  locaties die door 
omwonenden zijn aangedragen. Deze afweging is gemaakt op basis van de landschappelijke impact, de 
stedenbouwkundige  inpassing en de gevolgen voor het areaal aan bollengrond (en de bewerkbaarheid 
daarvan). In paragraaf 2.5 wordt de locatiekeuze uitvoerig onderbouwd.   
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Positionering en landschappelijke/stedenbouwkundige inpassing 

Voor  de  situering  van  de  woningen  c.q.  de  vormgeving  van  het  bouwvlak  is  gekeken  naar  de 
landschappelijke en stedenbouwkundige impact. Door de woningen aansluitend aan de reeds bestaande, 
enkelvoudige lintbebouwing langs de westzijde van de 3e Loosterweg te realiseren, is er sprake van een 
passende aanvulling op dit lint en blijft het door de sloop gecreëerde doorzicht deels behouden (zie ook 
paragraaf 2.4). Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het wenselijk dat de woningen worden ingekleed met 
streekeigen  beplanting,  zoals  beukenhagen  en  elzensingels.  Op  de  verbeelding  horende  bij  dit 
postzegelbestemmingsplan is aangegeven hoe het perceel ten noorden van de 3e Loosterweg 130 wordt 
bestemd  (zie  ook  figuur  2.3).  De  bestemmingslegging  wordt  nader  toegelicht  in  de  juridische 
planbeschrijving in hoofdstuk 6. 
 

 
Figuur 2.3 ‐ Nieuwe verkaveling en bestemming op de locatie 3e Loosterweg ten noorden van nr. 130. 
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2.4    Ruimtelijke kwaliteitsverbetering 
Bij de regels van de voormalige provinciale Ruimte voor ruimte‐regeling dient er sprake te zijn van een 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Ook de huidige, herijkte Verordening ruimte van de provincie 
Zuid‐Holland  stelt  dat  de  ruimtelijke  kwaliteit  ten  minste  gelijk  moet  blijven  bij  als  'aanpassing' 
gekwalificeerde ontwikkelingen (art 2.2.1). 
 
Bij de voorgenomen ontwikkeling wordt de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit behaald door de sloop 
van de bedrijfsbebouwing en het  rooien van opgaande beplanting op het perceel 3e Loosterweg 126, 
waardoor landschappelijke karakteristieken als de openheid worden versterkt. 
 
Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit komt tot uiting in de volgende kenmerken: 
 bebouwingspatroon: toename van de omvang van het onbebouwd gebied; 
 waarneembaarheid van de openheid: aanwezigheid van zichtlijnen en toename van de zichthoeken. 
 
Openheid in algemene zin 

De  bebouwing  van  het  voormalige  erf  lag  aan  het  eind  van  de  toegangsweg,  omgeven  door 
landbouwgrond. Door het verdwijnen van deze bebouwing wordt de openheid in algemene zin vergroot 
(zie figuur 2.4). Zowel naar het noorden als het oosten betreft het hier een maat van circa 100 meter. 
 

 
Figuur 2.4 ‐ Toename openheid en onbebouwd karakter. Luchtfoto: Google Maps, 2010. 
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Zichteffecten vanaf Veenenburgerlaan en 3e Loosterweg 

In  het  landschapsadvies  van  Landschapsbeheer  Zuid‐Holland wordt  onderkend  dat  de  sloop  van  de 
aanwezige  opstallen  de  ruimtelijke  kwaliteit  verbetert,  aangezien  de  landschappelijke  verrommeling 
erdoor  afneemt.  Landschapsbeheer  oordeelt  dat  de  ruimtelijke  kwaliteit  als  gevolg  van  de  totale 
ontwikkeling  (sloop  én  twee  woningen)  alleen  verbetert  als  niet  alleen  het  zicht  vanaf  de 
Veenenburgerlaan wordt vergroot, maar ook de zichtlijn vanaf de 3e Loosterweg naar het achterliggende 
gebied blijft  gehandhaafd.  In  de  figuren  2.5  en  2.6  is  gevisualiseerd  dat  het  zicht  vanaf  zowel  de  3e 
Loosterweg als de Veenenburgerlaan gehandhaafd blijft.   
 

Figuur 2.5 ‐ Zichtveld in de oorspronkelijke situatie, vanaf de Veenenburgerlaan en de 3e Loosterweg. Rood 

is oorspronkelijke bebouwing 3e Loosterweg 126, blauw is nog onbebouwd. Luchtfoto: Google Earth. 
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Figuur 2.6  ‐ Zichtveld  in de nieuwe situatie, vanaf de Veenenburgerlaan en de 3e Loosterweg. Rood  is 

saneringslocatie 3e Loosterweg 126, blauw = nieuwbouwlocatie twee woningen. Luchtfoto: Google Earth. 

 
Vanaf de Veenenburgerlaan is er sprake van een aanzienlijke toename van de waarneembaarheid van de 
openheid. De Veenenburgerlaan  is gelegen op een dijk met een hoogte van  circa 3,1 meter NAP. De 
ooghoogte van de waarnemer is circa 4,5 meter. De agrarische percelen hebben een ligging van circa 0 
meter NAP. De voormalige bebouwing (met beplanting) blokkeerde door de hoogte het zicht op de open 
ruimte. Het verwijderen van het erf vergroot de openheid en het zicht op het weidse karakter van het 
landschap. 
 
Vanaf de 3e Loosterweg leidt de bouw van twee woningen plaatselijk tot verlies van openheid, maar de 
diepe zichtlijn naar het achterliggende gebied blijft  intact en wordt door de sanering op nummer 126 
aanzienlijk verdiept (zie figuur 2.7). De waarneembaarheid van de openheid vanaf de 3e Loosterweg  is 
sterk afhankelijk van de hoogte van de beplanting langs de weg en de aanwezigheid van windsingels op 
de percelen. Van belang is dat de beoordeling op basis van de oorspronkelijke en niet de feitelijke situatie 
plaatsvindt.  Langs  de  3e  Loosterweg  is  in  de  oorspronkelijke  situatie  lage  haagbeplanting  aanwezig, 
waardoor het zicht vanaf ooghoogte (auto) er feitelijk niet is. Daarnaast is er in de oorspronkelijke situatie 
een hoge windsingel op korte afstand aanwezig. Deze windsingel ontneemt het zicht op de openheid en 
de  voormalige  bebouwing. Door  de  sanering  van  de  bebouwing  en  de windsingel  is  het  zicht  op  de 
openheid vergroot. 
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Figuur 2.7 ‐ Verdiept zicht vanaf de 3e Loosterweg naar de achterliggende bollengronden. 

2.5    Onderbouwing van de locatiekeuze 
Het perceel met huisnummer 126 (saneringslocatie) en de percelen ten oosten van nummer 130/132 zijn 
door omwonenden aangedragen als alternatieve locaties voor de bouw van twee woningen. Deze twee 
locaties en de  locatie  ten noorden van nummer 130 worden  in deze paragraaf gewogen en onderling 
vergeleken.   
 

 
Figuur 2.8 ‐ Mogelijke nieuwbouwlocaties voor twee woningen. 
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Perceel ten noorden van de 3e Loosterweg 130 

Als  gevolg  van  de  voorgenomen  ontwikkeling  zoals  omschreven  in  het  bestemmingsplan  wordt  de 
waarneembaarheid  van  de  openheid  gezien  vanaf  de  3e  Loosterweg  verkleind  ten  opzichte  van  de 
feitelijke meest optimale  situatie. Echter,  ten opzichte van de oorspronkelijke  situatie  is er aan de 3e 
Loosterweg nog steeds sprake van een toename van de waarneembaarheid van de openheid. Samen met 
de toename van de waarneembaarheid van de openheid gezien vanaf de Veenenburgerlaan is er per saldo 
sprake van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Als er geen woningen worden gebouwd  is de 
ruimtelijke kwaliteitswinst per saldo nog groter.   
 
De  woningen  worden  gesitueerd  naast  de  toegangsweg  van  de  3e  Loosterweg  naar  onder  andere 
huisnummer 126. Om de  locatie  in  stedenbouwkundig opzicht  aan  te  laten  sluiten bij het bestaande 
bebouwingslint langs de 3e Loosterweg, worden de woningen georiënteerd op de 3e Loosterweg. 
 
Perceel op nummer 126 (saneringslocatie) 

De alternatieve locatie op nummer 126 ‐ woningbouw op de saneringslocatie ‐ leidt niet tot ruimtelijke 
kwaliteitswinst en past niet bij het stedenbouwkundige karakter van de omgeving. Om die reden is deze 
locatie niet gewenst.   
 
In het licht van de Intergemeentelijke Structuurvisie, waarin het beleid gericht is op behoud van het areaal 
bollengrond en versterking van het bollencomplex,  is een zo efficiënt mogelijk gebruik van het areaal 
bollengrond van belang. Door de sanering van de bebouwing op deze locatie ontstaat een grotere netto 
beteelbare oppervlakte bollengrond. Deze winst zou teniet worden gedaan door op de saneringslocatie 
woningen te situeren.   
 
De percelen ten oosten van de 3e Loosterweg 130/132 

De locatie ten oosten van de nummers 130 en 132 is nu volledig bebouwingsvrij. Bij het toevoegen van 
twee woningen op deze plek  is er  sprake van een aanzienlijke aantasting van  landschapswaarden  ter 
plaatse, zoals de waarneembaarheid van openheid. 
 
Aanvullend geldt dat het landbouwkundig gezien niet wenselijk is de voorgestelde alternatieve locaties in 
te zetten voor woningbouw. Woningbouw op deze alternatieve locaties zal leiden tot een afname van het 
netto teeltareaal en heeft verdere versnippering hiervan tot gevolg. Dit in tegenstelling tot de locatie ten 
noorden  van  de  3e  Loosterweg  130,  die  gezien  de  ligging  en  de  omvang,  landbouwkundig  niet  tot 
rendabele teeltgronden behoort. 
 
Conclusie 

Doordat de beoogde locatie ten noorden van nummer 130 aansluit op een bestaand bebouwingslint is er 
sprake van een netto toename van de ruimtelijke kwaliteit. Ook vindt hier geen afname van de rendabele 
teeltgronden plaats, waardoor dit ook vanuit landbouwkundig oogpunt de voorkeurslocatie is. Op basis 
hiervan  kan  worden  geconcludeerd  dat  deze  locatie  op  de  aspecten  landschappelijke  kwaliteit, 
bollenareaal en stedenbouwkundige inpassing de meest wenselijke locatie is. De locatieweging is in tabel 
2.1 overzichtelijk samengevat.   
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Tabel 2.1 ‐ Locatieweging 

Locatie  Landschappelijke kwaliteit  Bollenareaal  Stedenbouwkundige 

inpassing 

3e Loosterweg ten 

noorden van 130   

+ 
Toename openheid op perceel 
126, beperkte toename 
waarneembaarheid openheid 
vanaf 3e Loosterweg. 

+ 
Relatief groot netto 
areaal bollengrond 

+ 
Sluit aan op 
bebouwingslint aan de 3e 
Loosterweg. 

3e Loosterweg 126  = 
Geen toename openheid. 

+ 
Beperkte vergroting 
netto areaal 
bollengrond 

‐ 
Solitaire woningen in 
open gebied, sluit niet 
aan op huidige structuur 

3e Loosterweg ten 

oosten van 130/132 

 

+/‐ 
Toename openheid op perceel 
126, aanzienlijke aantasting 
van de openheid ten oosten 
van nummer 130/132. 

‐ 
Versnippering, afname 
netto areaal 
bollengrond 

‐ 
Sluit niet aan bij 
bestaande 
bebouwingslint aan de 3e 
Loosterweg 

2.6    Bezonningsstudie 
De nieuwe woningen kunnen schaduw veroorzaken op de tuinen en/of gevels van omwonenden. Daarom 
is er onderzoek gedaan naar de schaduweffecten van de beoogde woningen op de omgeving (zie bijlage 
1 en 2). Dit onderzoek is gedaan naar aanleiding van de bewonersbijeenkomst op 21 juni 2018. Voor twee 
varianten  zijn bezonningsdiagrammen  opgesteld. De  variant waarbij  één bouwvlak  gedraaid  is  en de 
variant dat beide bouwvlakken haaks op de weg staan. Voor deze studie zijn digitale modellen opgesteld 
die  uitgaan  van  de maximale mogelijkheden  in  het  bouwvlak  (worstcase,  waarbij  geen  rekening  is 
gehouden met de maximale  inhoud  in m3 van de woningen).  In deze modellen  is het gehele bouwvlak 
bebouwd, zodat ook zichtbaar is wat het effect is als aan de randen van het bouwvlak de bebouwing komt. 
De resultaten van deze studie tonen aan dat er vanaf de middagperiode gevolgen zijn voor de bezonning 
op de naastgelegen percelen. 
 

 
Figuur 2.9 ‐ De twee varianten waarvoor bezonningsdiagrammen zijn opgesteld. 

 
Uit de bezonningsdiagrammen blijkt dat de variant waarbij de bouwvlakken hetzelfde zijn gesitueerd (in 
lijn met de bestaande bebouwing),  in maart en september minder schaduweffecten veroorzaakt op de 
omliggende percelen dan de variant waarbij één bouwvlak gedraaid is. Deze conclusie is meegenomen in 
de integrale afweging op basis waarvan gekozen is om de bouwvlakken parallel aan elkaar te situeren. 
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Hoofdstuk 3    Ruimtelijk beleid 

3.1    Inleiding 
Dit  bestemmingsplan  dient  getoetst  te  worden  aan  het  nu  geldende  beleid  op  de  verschillende 
overheidsniveaus.  Hieronder  wordt  getoetst  aan  het  relevante  rijks‐,  provinciaal,  regionaal  en 
gemeentelijk beleid. 

3.2    Rijksbeleid 

3.2.1    Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) & Barro (2011) 

De  Structuurvisie  Infrastructuur  en  Ruimte  (SVIR)  is  op  13 maart  2012  in werking  getreden. Met  de 
Structuurvisie  zet  het  kabinet  het  roer  om  in  het  nationale  ruimtelijk  beleid.  De  Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte geeft een nieuw,  integraal kader voor het  ruimtelijk‐ en mobiliteitsbeleid op 
rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. Om de 
verantwoordelijkheden  te  leggen waar deze het beste passen, draagt het Rijk de  ruimtelijke ordening 
meer over aan gemeenten en provincies.   
 
In  de  Structuurvisie  Infrastructuur  en  Ruimte  formuleert  het  Rijk  drie  hoofddoelen  om  Nederland 
concurrerend, bereikbaar, leefbaar & veilig te houden voor de middellange termijn (2028):   
 het  vergroten  van  de  concurrentiekracht  van Nederland  door  het  versterken  van  de  ruimtelijk‐

economische structuur van Nederland;   
 het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker 

voorop staat;   
 het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische 

waarden behouden zijn.   
 
Het Rijk kiest voor een  selectievere  inzet van  rijksbeleid op  slechts 14 nationale belangen. Voor deze 
belangen  is het Rijk verantwoordelijk en wil het  resultaten boeken. Buiten deze 14 belangen hebben 
decentrale  overheden  beleidsvrijheid.  Het  Besluit  algemene  regels  ruimtelijke  ordening  (Barro)  stelt 
regels  om  de  nationale  belangen,  zoals  genoemd  in  de  Structuurvisie  Infrastructuur  en  Ruimte,  te 
beschermen. Deze regels beperken de beleidsvrijheid van decentrale overheden in ruimtelijke plannen, 
en zien op 14 onderwerpen: 
1. Rijksvaarwegen; 
2. Project Mainportontwikkeling Rotterdam; 
3. Kustfundament; 
4. Grote rivieren; 
5. Waddenzee en waddengebied; 
6. Defensie; 
7. Hoofdwegen en landelijke spoorwegen; 
8. Elektriciteitsvoorziening; 
9. Buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen; 
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10. Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur); 
11. Primaire waterkeringen buiten het kustfundament;   
12. IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte); 
13. Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde; 
14. Ruimtereservering parallelle Kaagbaan. 
 
Toepassing en conclusie 

De ontwikkelingen binnen het plangebied raken geen van bovenstaande rijksbelangen. Het Rijksbeleid 
geeft hierdoor geen uitgangspunten voor dit bestemmingsplan. 

3.2.2    Besluit ruimtelijke ordening (Bro) (2012) 

In  het  Bro  (artikel  3.1.6  lid  2)  is  opgenomen  dat  bij  een  ruimtelijk  plan,  dat  een  nieuwe  stedelijke 
ontwikkeling mogelijk maakt,  de  ladder  voor  duurzame  verstedelijking  doorlopen moet worden:  'de 
toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een 
beschrijving  van de behoefte  aan die ontwikkeling, en,  indien het bestemmingsplan die ontwikkeling 
mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand 
stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.' 
 
Toepassing en conclusie 

Het toevoegen van twee woningen ‐ één op basis van de Ruimte voor ruimte‐regeling en één door middel 
van  de  verplaatsing  en  herbestemming  van  de  bedrijfswoning  ‐  betreft  geen  'nieuwe  stedelijke 
ontwikkeling'. Uit jurisprudentie volgt dat woningbouwlocaties met minder dan 12 nieuwe woningen niet 
als stedelijke ontwikkeling worden aangemerkt en dus niet 'ladderplichtig' zijn (ABRvS 16 september 2015; 
ECLI:NL:RVS:2015:2921). De Ladder voor duurzame verstedelijking is daarom niet van toepassing op het 
voorliggende bestemmingsplan. 

3.2.3    Wet Voortgang Energietransitie 

Aardgasloos   

Sinds 1 juli 2018 is de Wet Voortgang Energietransitie (Wet tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en 
van de Gaswet, hierna: Wet Vet) van kracht. Bij deze wet  is bepaald dat de aardgasaansluitplicht voor 
nieuwbouw vervalt. Dit betekent dat vanaf 1 juli 2018 projectontwikkelaars, aannemers en gemeenten 
rekening moeten houden met het feit dat nieuw te bouwen bouwwerken niet meer aangesloten worden 
op het gasnet.   

3.3    Provinciaal beleid 

3.3.1    Omgevingsvisie Zuid‐Holland 

De  provincie  stuurt  op  (boven)regionaal  niveau  op  de  inrichting  van  de  ruimte  in  Zuid‐Holland.  De 
provincie wil met haar Omgevingsvisie  (vastgesteld op 20  februari 2019) een uitnodigend perspectief 
bieden, zonder een beoogde eindsituatie te schetsen. Daarom omvat de Omgevingsvisie geen eindbeeld 
voor 2030 of 2050, maar wel ambities die voortkomen uit actuele maatschappelijke opgaven. 
   
De provincie onderscheidt zes richtinggevende ambities in de fysieke leefomgeving:   
 naar een klimaatbestendige delta;   
 naar een nieuwe economie: the next level;   
 naar een levendige meerkernige metropool;   
 energievernieuwing;   
 best bereikbare provincie;   
 gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.   
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Ruimtelijk kwaliteitsbeleid   

Het kwaliteitsbeleid van Zuid‐Holland  is  ingestoken als  'ja, mits‐beleid': ruimtelijke ontwikkelingen zijn 
mogelijk met behoud of versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Het ruimtelijk kwaliteitsbeleid bestaat 
uit  een  viertal  kwaliteitskaarten met  richtpunten  en  de  gebiedsprofielen. De  gebiedsprofielen  zijn  in 
samenhang met de decentrale overheden opgesteld.   
 
Om  te bepalen of  een  ruimtelijke ontwikkeling passend  is,  is met name de  ruimtelijke  impact op de 
gebiedsidentiteit en de bestaande structuur, zoals uiteengezet in het gebiedsprofiel, van belang. Daarvoor 
wordt in het omgevingsbeleid onderscheid gemaakt in drie types ontwikkelingen: inpassen, aanpassen en 
transformeren (zie figuur 3.1).   
 

 
Figuur 3.1 ‐ Typologie van ontwikkelingen (bron: VRM) 

 
Gebiedsprofiel 

Op de kwaliteitskaart van de provincie valt het plangebied in het gebiedsprofiel Duin‐ en Bollenstreek. Uit 
de  kwaliteitskaart  komt  naar  voren  dat  een  vijftal  thema's  van  toepassing  zijn  op  het  plangebied: 
natuurlijke  duinen,  doorsnijding  spoor,  bollenlandschap  in  de  binnenduinrand,  het  bollengebied  als 
identiteitsdrager  en  'linten  blijven  linten'  (zie  figuur  3.2).  In  tabel  3.1  worden  deze  thema's  met 
bijbehorende ambities opgesomd. 
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Figuur 3.2 ‐ Fragmenten uit de kwaliteitskaart van de vijf relevante thema's. Het plangebied is telkens met 

een rode cirkel aangegeven. 
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Tabel 3.1 ‐ Overzicht van relevante thema's en ambities uit de kwaliteitskaart 

Natuurlijke duinen ‐ 
strandwal 

• Het contrast tussen de open vlakten en de verdichte zones 
(bebouwing en beplanting) versterken, daarbij doorzichten op de 
bollenvelden open houden. 
• Nieuwbouwprogramma koppelen aan de dorpen en linten op de 
voormalige strandwallen. Daarbij de strandwallen niet compleet 
verdichten, maar zones tussen de dorpen open houden. 

Doorsnijding spoor, 
verdichte 
stationsomgeving ‐   
OV panorama 

• Handhaven en versterken van het zicht op de bollenvelden en 
de duinen vanuit de trein, zodat het OV‐panorama optimaal 
behouden blijft. 

Bollenlandschap in de 
binnenduinrand ‐ 
bollengebied en 

zanderijlandschap 

• Koesteren van bebouwing die het gebied haar identiteit verleent 
zoals bollenschuren en arbeiderswoningen. 
• Aantrekkelijkheid van het bollengebied versterken door 
landschapsbouw, bijvoorbeeld door het toevoegen van beplanting op de 
strandwallen en de aanplant van hagen in het zanderijenlandschap. 
• Behouden en versterken van de samenhang tussen alle 
onderdelen binnen deze ruimtelijke eenheid: brede waterlopen, 
rechthoekige kavels, hoge wegen en kenmerkende bebouwing 
zoals bollenschuren. 
• Herkenbaar houden van het rechthoekige verkavelingspatroon van 
het zanderijenlandschap (zie ook zanderijvaarten) 

Identiteitsdragers van 
Zuid‐Holland ‐ 
bollengebied 

• Ontwikkelingen dragen bij aan het behoud van de uitzonderlijke 
kwaliteit van de identiteitsdrager, het leesbaar houden van het 
verhaal dat deze oriëntatiepunten in tijd en ruimte vertellen.   
• Zie ook 'bollengebied in de binnenduinrand'. 

Linten blijven linten ‐ 
zanderijlint 

• Linten behouden hun lineaire karakter, waarbij de achterzijde van 
de bebouwing een direct contact met het landschap heeft en de 
voorzijde aan de openbare weg of waterloop grenst. 
• Zichtbaar houden van de hoogteverschillen tussen ‘hoge wegen’ 
en het zanderijenlandschap. De hoog liggende linten behouden hun 
karakteristiek profiel. 
• Nieuwe ontwikkelingen respecteren maat en hoogteligging van de 
hoger liggende weg en bebouwing. 
• Enkelzijdig bebouwde linten worden behouden door geen nieuwe 
bebouwing aan de overzijde te plaatsen. 
• Linten langs lokale wegen beplanten met een enkele bomenrij en 
hagen. 

 
Toepassing 

De ontwikkeling  aan de 3e  Loosterweg 126 en  ten noorden  van 130  kan worden  gerekend onder de 
noemer  'aanpassen'.  In  de  Visie  ruimte  en  mobiliteit  wordt  een  aanpassing  omschreven  als  een 
ontwikkeling die aansluit bij de huidige identiteit van een gebied, maar op structuurniveau wijzigingen of 
aanvullingen voorziet. De combinatie van een sanering van (bedrijfs)bebouwing en een erftoegangsweg, 
het verplaatsen en  regulier bestemmen van de voormalige bedrijfswoning en het  toevoegen van een 
Ruimte  voor  ruimte‐woning,  kan  als  een  aanvulling op  structuurniveau worden beschouwd. Van  een 
wijziging van de structuur is echter nauwelijks sprake: de twee woningen worden aan een bestaand lint 
toegevoegd  en  de  sanering  aan  op  nr.  126  komt  de  ruimtelijke  kwaliteit  van  het  bollengebied  en 
zanderijenlandschap ten goede, gelet op de daar geldende ambities. In tabel 3.2 wordt de ontwikkeling 
getoetst aan de relevante thema's en ambities uit de kwaliteitskaarten. 
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Tabel 3.2 ‐ Toetsing aan de relevante thema's en ambities uit de kwaliteitskaart 

Natuurlijke duinen ‐ 
strandwal 

De twee woningen worden gerealiseerd in een bestaand zanderijenlint op een 
strandwal, waarmee aan het contrast tussen de open vlaktes en de verdichte 
zones wordt bijgedragen. Door de sanering van de bebouwing op nr. 126 
worden doorzichten op bollengrond gehandhaafd en per saldo versterkt, zoals 
in paragraaf 2.4 is onderbouwd.   

Doorsnijding spoor, 
verdichte 
stationsomgeving ‐   
OV panorama 

Met het saneren van de bebouwing op nr. 126 wordt het zicht op de 
bollenvelden vanuit de trein versterkt.   

Bollenlandschap in de 
binnenduinrand ‐ 
bollengebied en 

zanderijlandschap 

De gesaneerde bebouwing, waaronder een bollenschuur, was al enige tijd 
buiten gebruik. De sanering tast dan ook geen identiteitsbepalende bebouwing 
aan, maar draagt juist bij aan het tegengaan van landschappelijke 
verrommeling. Door de sanering kunnen de rechthoekige kavels tussen de 3e 
Loosterweg en het spoor worden vergroot en wordt aangesloten bij het 
heersende en herkenbare verkavelingspatroon in de zanderijen. Daarbij komt 
dat er per saldo bijna 7.000 m2 aan bollenareaal wordt toegevoegd. Al met al 
komt deze ontwikkeling de samenhang binnen en de herkenbaarheid en 
beleefbaarheid van het bollen‐ en zanderijengebied ten goede. 

Identiteitsdragers van 
Zuid‐Holland ‐ 
bollengebied 

Zie hierboven. 

Linten blijven linten ‐ 
zanderijlint 

De woningen worden georiënteerd op het lint, aan de zijde waaraan het 
overgrote deel van de bebouwing is gepositioneerd (westzijde). Ze vormen het 
verlengde van het bestaande enkelvoudige lint aan de 3e Loosterweg. De 
ontwikkeling respecteert de maat en ligging van de 3e Loosterweg. Het zicht op 
het lagergelegen bollengebied of zanderijenlandschap verbetert per saldo door 
de ontwikkeling, zoals in paragraaf 2.4 is uiteengezet. 

 
Verder  blijkt  uit  de  kwaliteitskaart  dat  het  plangebied  buiten  de  aangewezen  natuur‐  en 
recreatiegebieden  ligt. Ook  ligt het plangebied niet  in de gebieden die vanwege hun kwetsbaarheid of 
bijzonderheid in één van de twee beschermingscategorieën vallen.   
 
Conclusie 

De ruimtelijke ontwikkeling aan de 3e Loosterweg betreft een aanpassing. De ontwikkeling levert echter 
een kwaliteitsverbetering op en voldoet aan de relevante ambities op de kwaliteitskaart. Hiermee past de 
ontwikkeling binnen de doelen en kaders van de Omgevingsvisie Zuid‐Holland. 

3.3.2    Omgevingsverordening Zuid‐Holland 

Naast de structuurvisie heeft de provincie Zuid‐Holland de verordening Ruimte vastgesteld  (juli 2014). 
Ook de verordening is in 2016 herijkt. In de provinciale verordening staan de algemeen verbindende regels 
waaraan een gemeentelijk bestemmingsplan of besluit moet voldoen.   
 
Toepassing en conclusie 

In  samenhang  met  de  Omgevingsvisie  is  de  Omgevingsverordening  opgesteld.  De  regels  in  deze 
verordening zijn bindend en werken door in gemeentelijke bestemmingsplannen. Hieruit zijn een aantal 
regels relevant voor de beoogde ontwikkeling. De regels zijn samengevat en worden getoetst in tabel 3.3. 
Uit de toetsing hieronder blijkt dat de ontwikkeling aan de 3e Loosterweg 126 en ten noorden van 130 
past binnen de randvoorwaarden die in de Verordening ruimte worden gesteld.   
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Tabel 3.3 ‐ Relevante bepalingen en toetsing daaraan uit de Verordening ruimte. 

Bepaling  Toetsing 

Art. 6.10 ‐ Ladder voor duurzame verstedelijking 
 
Een nieuwe stedelijke ontwikkeling moet voldoen 
aan de eisen die de ladder stelt. 

 
 
De ontwikkeling is niet 'ladderplichtig', omdat er 
minder dan 12 woningen worden gerealiseerd. Zie 
paragraaf 3.2.2. 

Art. 61.7 ‐ Bollenteeltgebied 
 
Lid 1 ‐ Een bestemmingsplan voor gronden 
binnen het bollenteeltgebied laat primair 
bollenteeltbedrijven, bestaande gemengde 
bollenteelt‐ en glastuinbouwbedrijven en 
bestaande stekbedrijven toe. 
 
 
 
Lid 4 ‐ Het bestemmingsplan kan ook voorzien in 
greenportwoningen en Ruimte voor ruimte‐
woning als bedoeld in de Intergemeentelijke 
Structuurvisie Greenport Duin‐ en Bollenstreek. 
In juni/juli 2016 is door de gemeenteraden van 
de samenwerkende Greenportgemeenten de 
nieuwe Intergemeentelijke Structuurvisie 
Greenport Duin‐ en Bollenstreek 2016 
vastgesteld. Met de vaststelling van de ISG 2016 
is de Ruimte voor Ruimteregeling komen te 
vervallen. Lopende projecten met een ruimte 
voor ruimteverzoek, waarvan de aanvraag en 
medewerking dateert van voor de 
inwerkingtreding van het nieuwe ISG 2016, 
kunnen doorgang vinden.   
 
Lid 8 ‐ Een bestemmingsplan voor het 
bollenteeltgebied, dat een nieuwe ruimtelijke 
ontwikkeling anders dan bollenteelt toestaat op 
gronden die in het voorgaande bestemmingsplan 
zijn bestemd voor bollenteelt, voorziet in 
compensatie van bollenteeltgebied door middel 
van een overeenkomst hierover met de 
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin‐ en 
Bollenstreek. 

 
 
De voorliggende ontwikkeling valt niet in het 
omschreven bedrijfstype. Het toevoegen van een 
nieuwe woning in het bollengebied is echter 
toegestaan op grond van lid 4 en lid 8 van dit artikel. 
De verplaatsing en herbestemming van de 
voormalige bedrijfswoning naar een burgerwoning 
binnen het bollengebied is niet in strijd met dit lid. 
 
Ruimte voor ruimte‐woning 
Eén van de twee geplande woningen betreft een 
nieuwe burgerwoning op basis van de Ruimte voor 
ruimte‐regeling. Het gaat om een verzoek waarvan 
de aanvraag en medewerking dateert van vóór de 
inwerkingtreding van het nieuwe ISG. Daarom kan op 
basis van deze bepaling één extra woning in het 
bollenteeltgebied worden toegestaan. De toetsing 
aan de Ruimte voor ruimte‐regeling uit het 
voorgaande ISG is opgenomen in paragraaf 3.4.3.   
 
 
 
 
 
 
Met deze ontwikkeling neemt het bollenareaal als 
gevolg van de sanering van het perceel 3e 
Loosterweg 126 toe met 8.524 m2. De afname van 
het bollenareaal als gevolg van de realisatie van de 
nieuwe woning bedraagt 2.000 m2. Dit betekent dat 
het bollenareaal per saldo met 6.524 m2 toeneemt, 
die geldt als compensatie voor de 
'bollenteeltvreemde' nieuwe ontwikkeling die met 
dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt.   

Art. 6.9 ‐ Ruimtelijke kwaliteit 
 
Lid 1b ‐ Een bestemmingsplan kan voorzien in 
een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, onder de 
voorwaarde dat wanneer de ruimtelijke 
ontwikkeling qua aard of schaal niet past binnen 
het gebied (aanpassen), deze uitsluitend wordt 
toegestaan mits de ruimtelijke kwaliteit per saldo 
ten minste gelijk blijft door: 
‐ zorgvuldige inbedding van de ontwikkeling in de 

 
In paragraaf 3.3.1 is onderbouwd dat er sprake is van 
'aanpassen', omdat de ontwikkeling weliswaar past 
binnen de bestaande gebiedsidentiteit, maar zorgt 
voor een aanvulling op de bestaande structuur. 
 
Verplaatsing en functiewijziging voormalige 
bedrijfswoning 
Met het beëindigen van de bedrijfsvoering en de 
sanering van de bedrijfsbebouwing resteert de 
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omgeving, rekening houdend met de relevante 
richtpunten van de kwaliteitskaart, en 
‐ het zo nodig treffen van aanvullende ruimtelijke 
maatregelen zoals bedoeld in het derde lid; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lid 2 ‐ Uitzonderingen vanwege 
beschermingscategorieën 1 of 2 
 
Lid 4 ‐ Een bestemmingsplan dat een nieuwe 
ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maakt als 
bedoeld in het eerste lid bevat een motivering, 
bij voorkeur vervat in een 
beeldkwaliteitsparagraaf, waaruit blijkt dat de 
ruimtelijke kwaliteit ten minste gelijk blijft, voor 
zover het gaat om een ruimtelijke ontwikkeling: 
waarbij de richtpunten van de kwaliteitskaart in 
het geding zijn, of die is gelegen op gronden 
binnen een beschermingscategorie.   

bestaande bedrijfswoning op het perceel met 
huisnummer 126. Aangezien er geen sprake meer is 
van bedrijfsactiviteiten wil de initiatiefnemer deze 
bedrijfswoning omzetten in een burgerwoning. Deze 
woning is vervolgens een solitair gelegen gebouwd 
object midden in het rondom gelegen, open 
bollenlandschap. De meerwaarde in de vorm van 
ruimtelijke kwaliteitsverbetering die door 
nieuwvestiging op het perceel ten noorden van nr. 
130 ontstaat, is toegelicht en onderbouwd in 
paragraaf 2.3 en 2.4. Ook is de beoogde locatie 
gewogen ten opzichte van twee alternatieve locaties 
(paragraaf 2.5). Bij de landschappelijke en ruimtelijke 
inpassing is rekening gehouden met de relevante 
richtpunten van de kwaliteitskaart. Met het 
openmaken van het bollenlandschap is sprake van 
een zodanige verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 
dat het treffen van aanvullende ruimtelijke 
maatregelen niet noodzakelijk is. 
 
Ruimte voor ruimte‐woning 
Ook voor de Ruimte voor ruimte‐woning geldt het 
perceel ten noorden van nr. 130 als de beoogde 
locatie. De meerwaarde in de vorm van ruimtelijke 
kwaliteitsverbetering die door nieuwvestiging op het 
perceel ten noorden van nr. 130 ontstaat, is 
toegelicht en onderbouwd in paragraaf 2.3 en 2.4. 
Ook is de beoogde locatie gewogen ten opzichte van 
twee alternatieve locaties (paragraaf 2.5). Bij de 
landschappelijke en ruimtelijke inpassing is rekening 
gehouden met de relevante richtpunten van de 
kwaliteitskaart. Met het openmaken van het 
bollenlandschap is sprake van een zodanige 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit dat het 
treffen van aanvullende ruimtelijke maatregelen niet 
noodzakelijk is. 
 
Het gebied valt niet onder een 
beschermingscategorie. 
 
In paragraaf 2.3 en 2.4 is beschreven dat er sprake is 
van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. De 
richtpunten van de kwaliteitskaart zijn niet in het 
geding en het gebied valt niet onder een bijzondere 
beschermingscategorie. 
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3.4    Regionaal beleid 

3.4.1    Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG, herziening 2016) 

De  Intergemeentelijke  Structuurvisie  Greenport  (ISG)  is  een  deeluitwerking  van  de  Regionale 
Structuurvisie  die  het  intergemeentelijk  samenwerkingsverband  Holland  Rijnland  in  2009  heeft 
vastgesteld. In 2016 heeft de ISG een herziening ondergaan.   
 
De ISG heeft een integraal karakter, geldt voor het gehele buitengebied van de zes Greenportgemeenten 
(met uitzondering van het plassengebied en de ontwikkellocatie Valkenburg) en gaat met name in op de 
toekomstige  ruimtelijk‐functionele  ontwikkeling  van  het  buitengebied.  De  ISG  richt  zich  op  een 
gemeenschappelijke inzet voor herstructurering en revitalisering van de Greenport Duin‐ en Bollenstreek. 
Dit in samenspraak met verbetering van de natuurlijke, landschappelijke en recreatieve kwaliteiten. 
 
De Duin‐ en Bollenstreek is de greenport met de grootste internationale bekendheid door de toeristische 
aantrekkingskracht  van  de  bollenvelden  en  de  Keukenhof.  Het  is  een  van  de  Greenports  waar 
verschillende gebiedsfuncties, zoals wonen, werken en toerisme sterk met elkaar zijn verbonden. In de 
jaren voor de ISG is gewerkt aan en met het Pact van Teylingen. 
 
Het doel 

Met  de  vaststelling  van  het  ISG  kiezen  de  Greenportgemeenten  voor  versterking  van  de  ruimtelijk‐
economische structuur van de Greenport Duin‐ en Bollenstreek. Het doel van de ISG is drieledig: 
 het  vastleggen  van  een  ruimtelijk  ontwikkelingskader  voor  de  vitalisering  van  de  Duin‐  en 

Bollenstreek tot en met 2030; 
 het wettelijk verankeren van dit zelfbindend ontwikkelingskader voor de Greenportgemeenten; 
 het bieden van een juridisch‐planologische basis voor het verevenen van plankosten op basis van de 

nieuwe Wet ruimtelijke ordening. 
 
De ambities 

De  ISG heeft een  integraal karakter, betreft het gehele buitengebied van de zes Greenportgemeenten 
(uitgezonderd  het  duingebied)  en  gaat  met  name  in  op  de  toekomstige  ruimtelijk‐functionele 
ontwikkeling van het buitengebied. De ISG richt zich op het realiseren van de volgende ambities: 
 economische herstructurering in combinatie met landschapsverbetering; 
 het tegengaan van verdergaande verrommeling; 
 het  uitvoeren  van  de  woningbouwopgave  zoals  in  de  Gebiedsuitwerking  Haarlemmermeer‐

Bollenstreek is overeengekomen; 
 het duurzaam handhaven van het areaal 1e klas bollengrond; 
 het  geven  van  prioriteit  aan  de  primaire  Greenportfuncties  (bollencluster,  vaste  planten, 

bloemencluster en toerisme) boven niet primaire Greenportfuncties (overige landbouw, veeteelt). 
 
De uitwerking 

Als uitwerking op de ISG hebben de zes Greenportgemeenten, na vaststelling van de ISG, een Kadernota 
en modelregels opgesteld. Met het opstellen van de Kadernota en modelregels streven de zes gemeenten 
naar een zoveel mogelijk uniforme uitwerking van de ISG en vergelijkbare bestemmingsplannen. Bij het 
opstellen  van  dit  postzegelbestemmingsplan  worden  de  Kadernota  en  de  modelregels  daarom  als 
uitgangspunt voor de bestemmingsregeling gehanteerd. 
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Toepassing en conclusie 

Wat betreft het onderdeel dat van belang is voor dit bestemmingsplan het volgende: 
 Met de herziening van de ISG 2016 is de Ruimte voor ruimte‐regeling komen te vervallen. Lopende 

projecten met een Ruimte voor ruimte‐verzoek, waarvan de aanvraag en medewerking dateert van 
voor de  inwerkingtreding  van het nieuwe  ISG  2016,  kunnen doorgang  vinden. Voor de beoogde 
ontwikkeling geldt dat deze dateert van voor de inwerkingtreding en op basis van deze bepaling kan 
worden toegestaan. In paragraaf 3.4.3 wordt dit bestemmingsplan langs de meetlat van deze regeling 
gelegd. 

3.4.2    Regionale woonagenda Holland Rijnland 

Op 14 maart 2018 is er een nieuwe regionale woonagenda vastgesteld door het Algemeen Bestuur van 
Holland Rijnland. Deze regionale woonagenda vervangt de regionale woonagenda Holland Rijnland van 
december 2014.   
 
Tot op heden was de  regionale woonagenda vooral gericht op afstemming van het aantal  te bouwen 
woningen.  Aan  de  nieuwe  regionale  woonagenda  is  de  gewenste  kwalitatieve  richting  toegevoegd. 
Enerzijds vraagt dit een goed evenwicht tussen vraag en aanbod op de regionale woningmarkt, mede ten 
behoeve  van de opgave om 30.000 huishoudens extra  te huisvesten  in de  regio. Anderzijds geeft de 
regionale woonagenda  aan wat waardevolle  strategieën  zijn  om  de  regio  als  plek  om  te wonen  te 
versterken. Voor de periode 2015 ‐ 2030 is het aantal woningen van 30.000 tot 35.000 dan ook de richtlijn. 
In de jaren 2015 en 2016 zijn hiervan inmiddels 5.000 woningen gerealiseerd.   
 
Toetsing 

Het  voornemen  betreft  de  realisatie  van  één  nieuwe woning  en  de  verplaatsing  van  de  voormalige 
(bedrijfs)woning. Met deze ontwikkeling wordt een bijdrage  geleverd  aan de doelen uit de  regionale 
woonagenda. 

3.4.3    Ruimte voor ruimte‐regeling 

Ruimte  voor  ruimte  betreft  de  sloop  van  voormalige  agrarische  bedrijfsgebouwen,  kassen  of  andere 
gebouwen dan wel de  sanering van  sierteelt en de bouw van één of meer  compensatiewoningen  ter 
plekke  of  in  de  directe  omgeving  van  de  gesloopte  bebouwing  of  in  aansluiting  op  bestaande 
bebouwingsclusters.  In de Verordening heeft de provincie geen specifieke regels meer voor de Ruimte 
voor  ruimte‐regeling  opgenomen.  In  de  herziene  versie  van  de  ISG  2016  is  deze  regeling  komen  te 
vervallen. Zoals aangegeven in paragraaf 3.3.2 kunnen projecten met een aanvraag en medewerking van 
voor de herziening gewoon doorgang vinden. Daarom wordt deze ontwikkeling getoetst aan de voorheen 
geldende Ruimte voor ruimte‐regeling. Daarbij moest worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 
a. de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse wordt duurzaam verbeterd; 
b. voor  de  sloop  of  sanering  op  één  of meerdere  percelen  van  iedere  1.000 m²  gebouwen,  iedere 

5.000 m² kassen of iedere 2,25 ha bomen sierteelt, mag één compensatiewoning worden gebouwd; 
c. de nieuwe woningen brengen uit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen met zich mee voor 

de bedrijfsvoering van de omliggende agrarische bedrijven; 
d. de gebouwen of kassen zijn opgericht voor de peildatum van 1 januari 2007; 
e. de  kassen  zijn  gelegen  buiten  de  gebieden  voor  glastuinbouw  (met  uitzondering  van  de 

transformatiegebieden) zoals aangeduid op kaart 2; 
f. de te saneren sierteeltpercelen zijn gelegen buiten de boom‐ en sierteeltgebieden, zoals aangeduid 

op kaart 2. 
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Toepassing 

a. de ruimtelijke kwaliteit op de  locatie 3e Loosterweg 130 en omgeving wordt significant verbeterd, 
aangezien alle bedrijfsbebouwing ter plaatse van het in het veld liggende perceel 3e Loosterweg 126 
wordt gesaneerd. Het saneren van dit complex is een goed begin voor het herstel van de openheid 
van het  landschap  ter plekke, omdat hierdoor een belangrijk doorzicht wordt gecreëerd. Door de 
locatiekeuze van de nieuwe woning blijft het nieuw gecreëerde doorzicht naar de achterliggende 
open bollengronden behouden. Voor nadere toelichting op de toename van de ruimtelijke kwaliteit 
wordt verwezen naar paragraaf 2.3; 

b. op  de  locatie  3e  Loosterweg  126 wordt  1.100 m2  bedrijfsgebouwen  gesaneerd.  Hiermee wordt 
voldaan aan de voorwaarde om minimaal 1.000 m2 aan bedrijfsgebouwen te saneren;   

c. de  woning  wordt  aan  de  3e  Loosterweg  gerealiseerd  nabij  bloembollenbedrijven.  Deze 
bloembollenbedrijven beschikken over milieucategorie 2 in verband met geur‐ en geluidoverlast en 
in minderen mate gevaar en stofhinder. Voor bedrijven met milieucategorie 2 geldt een richtafstand 
van 30 meter tot woningen. Met deze afstanden is rekening gehouden bij de keuze van de locatie. Er 
wordt daarmee voldaan aan de richtafstand, waardoor ter plaatse van de beoogde woningen sprake 
zal zijn van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat; 

d. de gebouwen zijn opgericht vóór 2007;   
e. er worden geen kassen gesaneerd;   
f. er worden geen sierteeltpercelen gesaneerd.   
 
Conclusie 

De beoogde ontwikkeling voldoet aan de voorwaarden van de provinciale Ruimte voor ruimte‐regeling. 

3.4.4    Regionaal Energieakkoord 2017 

Binnen  de  regio  Holland  Rijnland  hebben  gemeenten  hun  ambities  en  doelstellingen  rondom 
klimaat/energie uitgesproken. De regionale ambitie is om in 2050 een energie neutrale regio te zijn en 
daarmee bij te dragen aan de nationale en  internationale doelstellingen op het gebied van klimaat en 
energie. Het streven is om toekomstige ontwikkelingen energie neutraal te realiseren. Dit gaat verder dan 
de toekomstige wettelijke wijziging van nieuwbouw. Tevens is afgesproken energie neutraal bouwen te 
stimuleren. 

3.5    Gemeentelijk beleid 

3.5.1    Omgevingsvisie Hillegom 2030 

 
Duurzaamheidsambitie Hillegom 

In  de  Omgevingsvisie  van  Hillegom  is  vastgesteld  om  in  2030  energieneutraal  te  zijn  en  geheel 
klimaatneutraal in 2050. Alle huidige en toekomstige ontwikkelingen zullen daar aan bij moeten dragen. 
Immers, wat nu al voldoet hoeft niet meer aangepast te worden voor 2030.   
 
Gemeente Hillegom vindt duurzaam bouwen belangrijk. Duurzaam bouwen is zodanig bouwen dat zo min 
mogelijk negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid ontstaan, gedurende de hele 
levensloop van het bouwwerk en de gebouwde omgeving. Hillegom streeft er naar bij elk bouwplan de 
schade aan het milieu op korte en lange termijn zoveel mogelijk te beperken. Zij wil daarmee de kwaliteit 
en duurzaamheid van de ontwikkelingen op een zo hoog mogelijk niveau brengen.   
 
Alle bouwwerken (oud en nieuw) zullen een bijdrage moeten leveren aan deze doelstelling door energie 
te besparen en/of duurzaam op te wekken. Het advies is om toekomstige ontwikkelingen energie neutraal 
te realiseren. Dit gaat verder dan de toekomstige wettelijke wijziging van nieuwbouw. Namelijk vanaf 1 
januari 2020 moeten alle woning en utiliteitsplannen voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale 
gebouwen (BENG).   
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Om  duurzaamheid  in  nieuwbouwplannen  te  borgen  en  inzichtelijk  te  maken  vraagt  de  gemeente 
initiatiefnemers een GPR berekening bij plannen in te dienen. Dit is een instrument met als doel duurzaam 
en energiezuinig bouwen meetbaar te maken.   
 
Het  plangebied  valt  in  het  deelgebied  duurzame  bloementuin  en  deelgebied  levendige  linten.  Het 
deelgebied  duurzame  bloementuin  beslaat  de  zanderijen  en  de  open  strandvlakte  langs  de  Leidsche 
Trekvaart.  In de Duurzame bloementuin  staat de verbetering van de  landschappelijke kwaliteit en de 
economische vitaliteit voorop.   
 
De gemeente faciliteert de schaalvergroting, intensivering en herstructurering die noodzakelijk zijn voor 
een rendabele bedrijfsvoering  indien per saldo kwaliteitsverbetering optreedt door bijdrage te  leveren 
aan: 
 een 100% emissieloze en residuvrije teelt met een duurzaam bodemgebruik;   
 landschappelijke kwaliteitsverbetering met behoud of versterking van de gebiedskarakteristieken, 

waaronder (de beleving/zichtbaarheid van) cultuurhistorische elementen, openheid en structuren;   
 het realiseren van een robuust klimaatbestendig watersysteem;   
 het verhogen van de karakteristieke natuurwaarden;   
 het bollentoerisme;   
 energiebesparing en/of de opwekking van duurzame energie. 
 
Het deelgebied levendige linten loopt door verschillende deelgebieden, maar de linten hebben een eigen 
karakter. In het buitengebied zijn doorzichten tussen de bebouwing aan de linten door van grote waarde 
om vanaf de weg het landschap te kunnen ervaren. Dergelijke doorzichten zijn niet in alle linten evenveel 
aanwezig: sommige zijn heel open met veel onbebouwde kavels en andere zijn juist heel 
gesloten. Omdat ‐ in het buitengebied ‐ de bebouwing aan de achterzijde aan het open landschap grenst, 
zijn de linten vaak aantrekkelijke woon‐ en leefmilieus. 
 
Ruimtelijke kwaliteit 

De  bouw  van  nieuwe  woningen  is  in  de  Duurzame  bloementuin  in  principe  niet  toegestaan,  met 
uitzondering van de bouw van zogenaamde Greenportwoningen. Eén van de twee geplande woningen 
betreft een nieuwe burgerwoning op basis van de Ruimte voor ruimte‐regeling. Het gaat om een verzoek 
waarvan de aanvraag en medewerking dateert van vóór de inwerkingtreding van het nieuwe ISG. Daarom 
kan één extra woning in het bollenteeltgebied worden toegestaan (zie paragraaf 3.4.3). De omgevingsvisie 
geeft aan dat het uitgangspunt  is dat op de ontwikkellocatie  zelf een duidelijke kwaliteitsverbetering 
optreedt. De woningen kunnen onder die voorwaarden worden gerealiseerd als ‘eerste lijn bebouwing’ 
in de Levendige linten, met inachtneming van de uitgangspunten die voor de verschillende linten gelden. 
De nieuwe woning  ligt  aan de  3e  Loosterweg die  getypeerd  is  als  zanderijlint. Daar  zijn de  volgende 
uitgangspunten op van toepassing: 
 zichtbaar houden van de hoogteverschillen  tussen hoge wegen en het afgegraven  zanderijenland 

schap; 
 de hoog liggende linten behouden hun karakteristiek profiel; 
 nieuwe  ontwikkelingen  respecteren  maat  en  hoogte  ligging  van  de  hoger  liggende  weg  en 

bebouwing; 
 bij  enkelzijdig  bebouwde  linten  geen  nieuwe  bebouwing  tegenover  de  bestaande  bebouwing 

plaatsen; 
 linten langs lokale wegen beplanten met een enkele bomenrij en beukenhagen. 
 
Verhogen van de karakteristieke natuurwaarden 

Kansen voor het verhogen van de natuurwaarden in de bloementuin liggen daarnaast in het aanleggen 
van natuurvriendelijke oevers  langs de brede watergangen en het terugbrengen van de karakteristieke 
beukenhagen in het gebied.   
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Conclusie 

De reeds gesloopte opstallen zorgen voor het versterken van de openheid van het landschap. Daarnaast 
is  het  landschappelijk  gezien wenselijk  dat  vervallen  opstallen  uit  het  landschap worden  verwijderd, 
omdat dit de verrommeling van het landschap vermindert. Vanaf de Veenenburgerlaan is er sprake van 
een verbetering van de landschappelijke kwaliteit, omdat het zicht op de vervallen opstallen verdwenen 
is. 
 
Beoordeeld is dat de ruimtelijk kwaliteit alleen wordt verbeterd als de zichtlijn vanaf de 3e Loosterweg 
naar het achterliggende gebied blijft gehandhaafd. Dit heeft direct invloed op de plaatsing van de twee 
nieuwbouwwoningen. Deze worden als eerste  lijn bebouwing geplaatst  in het  lint. Wanneer de  twee 
woningen parallel aan de 3e Loosterweg worden gesitueerd zal dit doorzicht  in het geheel verdwijnen. 
Daarom wordt geadviseerd de woningen haaks op de weg te plaatsen. Daarnaast is het wenselijk om de 
nieuwbouwwoningen  in  te kleden met  streekeigen beplanting,  zoals vanuit  cultuurhistorisch oogpunt 
verantwoord  is.  Te denken  valt  aan beukenhagen  en  elzensingels. De ontwikkeling draagt bij  aan de 
duurzaamheidsambitie van Hillegom. 
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Hoofdstuk 4    Onderzoek 

4.1    Inleiding 
In  dit  hoofdstuk  worden  de  voor  dit  bestemmingsplan  relevante  milieuaspecten  beschreven.  Dit 
hoofdstuk bevat de uitkomsten van de (technische) onderzoeken met conclusies.   

4.2    Verkeer en infrastructuur 
Verkeersstructuur en ontsluiting 

De woningen zijn georiënteerd op de 3e Loosterweg. Ter hoogte van de woningen ligt een portaal waarbij 
de 30 km‐zone in zuidelijke richting overgaat in 60 km/h. De ruimte voor en na dit portaal moet zoveel als 
mogelijk worden vrijgehouden, vanuit verkeersveiligheidsoogpunt. Daarom is één gecombineerde uitweg 
op de 3e Loosterweg ‐ dus één uitweg voor de twee woningen – het meest wenselijk. 
 
Uitgaande van één uitweg op de 3e Loosterweg binnen een erftoegangsweg  is uitmonding op duidelijk 
herkenbare  wijze  noodzakelijk.  Concreet  betekent  dit  toepassing  van  inritblokken  en/of  afwijkend 
type/kleur bestrating ten opzichte van de rijbaan, waarbij voldoende breedte (min. 4,00 meter) nodig is 
voor een goede overzichtelijke situatie en aansluiting op de bestaande rijbaan (ca. 2,60 meter breed). 

 
In noordelijke richting sluit de 3e Loosterweg aan op de N442. De N442 is een belangrijke provinciale weg 
in  de  richting  van  Hillegom  en  de  N206.  In  zuidelijke  richting  sluit  de  3e  Loosterweg  aan  op  de 
Veenenburgerlaan. Deze weg geeft verbinding  in de richtingen Hillegom en Lisse. De 3e Loosterweg  is 
gecategoriseerd als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 60 km/h.   
 
Conform  de  inrichting  volgens  Duurzaam  Veilig  vindt  op  de  3e  Loosterweg  een  gemengde 
verkeersafwikkeling plaats. In de nabijheid van het plangebied is geen openbaar vervoer aanwezig. 
 
Verkeersgeneratie en ‐afwikkeling 

De bouw van de nieuwe woning zal leiden tot een zeer geringe verkeerstoename. Aangezien de bestaande 
woning en een aantal bedrijfsopstallen worden gesloopt zal de verkeersaantrekkende werking van het 
plangebied per saldo afnemen.   
 
Parkeren 

Het parkeren gebeurt op eigen terrein. Hier is voldoende ruimte aanwezig om in de eigen parkeerbehoefte 
te voorzien. 
 
Conclusie 

De  ontsluiting  van  het  plangebied  voor  het  gemotoriseerd  en  langzaam  verkeer  is  goed. De  nieuwe 
ontwikkeling zal niet leiden tot problemen in de verkeersafwikkeling en parkeren. Het aspect verkeer staat 
de bouw van de woningen dan ook niet in de weg. 
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4.3    Bodem 
Beleid en Normstelling   

Op grond van het Bro dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening te worden gehouden 
met  de  bodemgesteldheid  in  het  plangebied.  Bij  functiewijzigingen  dient  te worden  bekeken  of  de 
bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde functie en moet worden vastgesteld of er sprake is van een 
saneringsnoodzaak.  In  de  Wet  bodembescherming  is  bepaald  dat  indien  de  desbetreffende 
bodemkwaliteit niet voldoet aan de norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden 
gesaneerd dat zij kan worden gebruikt door de desbetreffende functie (functiegericht saneren). Voor een 
nieuw geval  van bodemverontreiniging geldt,  in  tegenstelling  tot oude gevallen  (voor 1987), dat niet 
functiegericht, maar  in  beginsel  volledig moet worden  gesaneerd. Nieuwe  bestemmingen  dienen  bij 
voorkeur te worden gerealiseerd op bodem die geschikt is voor het beoogde gebruik. 
 
Onderzoek   

Op  het  perceel  is  een  verkennend milieukundig  bodemonderzoek  verricht.  Het  bodemonderzoek  is 
opgenomen in bijlage 5. Op basis van dit onderzoek zijn de volgende resultaten verkregen: 
   
Bovengrond 
 in de bovengrond  zijn geen bijmengingen met bodemvreemde materialen waargenomen. Op het 

maaiveld  en  in het opgeboorde bodemmateriaal  zijn  zintuiglijk  geen  asbestverdachte materialen 
waargenomen; 

 de bovengrond is licht verontreinigd met kwik en is niet verontreinigd met de overige onderzochte 
zware metalen, PCB’s, OCB’S, PAK en minerale olie. 

 
Ondergrond 
 in  de  ondergrond  zijn  geen  bijmengingen met  bodemvreemde materialen waargenomen.  In  het 

opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen waargenomen;   
 de ondergrond  is plaatselijk  licht  verontreinigd met PAK  en  is niet  verontreinigd met de overige 

onderzochte zware metalen, PCB’s en minerale olie. 
 
Grondwater 
 het grondwater is niet verontreinigd met de onderzochte zware metalen, vluchtige aromaten, VOCl 

en minerale olie. 
 
Op  8  juli  2019  is  er  een  actualiserend  verkennend  milieukundig  bodemonderzoek  uitgevoerd.  Het 
bodemonderzoek  is opgenomen  in bijlage 6. De doelstelling van het onderzoek  is het bepalen van de 
actuele milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem (grond) ter plaatse van de onderzoekslocatie. Op 
basis van dit onderzoek zijn de volgende resultaten verkregen: 
 In de bovengrond is ter plaatse van boring 01 resten plastic waargenomen. In de overige boringen 

zijn geen bijmengingen met bodemvreemde materialen waargenomen. 
 De bovengrond is licht verontreinigd met kwik. 
 
De  resultaten  van  het  actualiserende  bodemonderzoek  tonen  geen  afwijkingen  ten  opzichte  van  de 
eerder aangetoonde verhoging met kwik in de bovengrond uit het verkennend onderzoek uitgevoerd door 
IDDS met kenmerk 1304F388/RKO/rap1, d.d. 25‐07‐2013. 
 
Conclusie 

Gelet  op  de  onderzoeksresultaten,  te  weten  de  aangetoonde  overschrijding  van  de  betreffende 
achtergrondwaarden  (grond),  dient  de  hypothese  onverdacht  voor  de  onderzoekslocatie  formeel  te 
worden verworpen. Echter, de gemeten waarden zijn dermate gering dat aanvullend onderzoek naar het 
voorkomen van deze  stoffen  in de bodem op het perceel  ingevolge de Wet bodembescherming, niet 
noodzakelijk is. 
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Beperkingen  inzake  dit  bestemmingsplan  en  het  verlenen  van  een  omgevingsvergunning  (activiteit 
bouwen), dan wel voortzetting van het huidige gebruik, worden op basis van de onderzoeksresultaten uit 
milieuhygiënisch oogpunt niet voorzien. Wanneer er grond wordt aan‐ of afgevoerd, zal dit volgens de 
door de overheid gestelde regels gebeuren. 
 
Op de locatie is sprake van enkele slootdempingen. Indien tijdens (graaf)werkzaamheden bodemvreemde 
bestanddelen (o.a. puin) in de bodem worden aangetroffen dient tevens een asbestonderzoek conform 
de NEN5707 te worden uitgevoerd. 

4.4    Water 
Waterbeheer en watertoets 

De  initiatiefnemer  dient  in  een  vroeg  stadium  overleg  te  voeren met  de waterbeheerder  over  een 
ruimtelijk planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen  in strijd zijn met 
duurzaam waterbeheer. Het plangebied ligt binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van 
Rijnland, verantwoordelijk voor het waterkwantiteits‐ en waterkwaliteitsbeheer. Bij het tot stand komen 
van het bestemmingsplan wordt overleg gevoerd met de waterbeheerder over deze waterparagraaf. Bij 
brief  van  25  juni  2013  heeft  de waterbeheerder  laten weten  geen  opmerkingen  te  hebben  op deze 
waterparagraaf. 
 
Beleid duurzaam stedelijk waterbeheer 

Op  verschillende  bestuursniveaus  zijn  de  afgelopen  jaren  beleidsnota's  verschenen  aangaande  de 
waterhuishouding,  allen met  als  doel  een  duurzaam waterbeheer  (kwalitatief  en  kwantitatief). Deze 
paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's, waarbij het beleid van het 
hoogheemraadschap en de gemeente nader wordt behandeld. 
 
Europa: 
 Kaderrichtlijn Water (KRW) 
Nationaal: 
 Nationaal Waterplan (NW) 
 Waterbeleid voor de 21ste eeuw (WB21) 
 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 
 Waterwet 
Provinciaal 
 Provinciaal Waterplan 
 Provinciale Verordening Ruimte 
 Provinciale Structuurvisie 
 
Waterschapsbeleid 

Waterbeheerplan 2016‐2021 
Voor de planperiode 2016‐2021 zal het Waterbeheerplan (WBP) van Rijnland van toepassing zijn. In dit 
plan geeft Rijnland aan wat haar ambities voor de komende planperiode zijn en welke maatregelen in het 
watersysteem worden getroffen. De ambitie voor Rijnland  is het  samen werken aan droge voeten en 
schoon water. Dit wordt gedaan door zich te richten op de volgende zaken: waterveiligheid, voldoende 
water,  schoon  en  gezond water  en  de waterketen. Wat  betreft waterveiligheid  gaan  de  doelen  om 
preventie, gevolgbeperking en voorbereiding op calamiteiten. Om voor voldoende water te zorgen zorgt 
het Hoogheemraadschap er voor dat de waterpeilen kloppen, dat het watersysteem instand gehouden 
wordt, de gevolgen van wateroverlast beperkt worden en dat er voldoende zoetwater beschikbaar  is. 
Schoon en gezond water is belangrijk voor zowel de mens, natuur als bedrijven. De doelen die hiermee 
samenhangen,  richten  zich  op  het  verminderen  van  watervervuiling,  het  ecologisch  beheren  en 
onderhouden van de watersystemen, het realiseren van schone meren, plassen en natuurgebieden en 
het schoon en veilig maken van zwemwaterlocaties. De ambitie voor de waterketen is het optimaliseren 
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van de verwerking van afvalwater en het hergebruiken van grondstoffen. Het Waterbeheerplan 2016‐
2021 van Rijnland is te vinden op de website: www.rijnland.net/plannen/waterbeheerplan. 
 
Keur en Uitvoeringsregels 2015 
Per 10 juni 2016 is een nieuwe gewijzigde Keur in werking getreden. Bij het opstellen van deze Keur is een 
andere  aanpak  gebruikt.  Er  gelden minder  regels  voor  burgers,  bedrijven  en  Rijnland  en  het  aantal 
vergunningen en meldingen is ongeveer gehalveerd. Zo geeft Rijnland verantwoordelijkheid, flexibiliteit 
en  vertrouwen waar  dat  kan, maar  stelt  regels waar  dat moet. De  Keur  is  een  verordening  van  de 
waterbeheerder met wettelijke  regels  (gebod‐  en  verbodsbepalingen)  om  binnen  het  beheergebied 
waterveiligheid, droge voeten, voldoende oppervlaktewater en schoon oppervlaktewater te bieden. Het 
belangrijkste onderdeel van de keur is hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk heeft Rijnland vastgelegd op welke 
wijze handelingen die  invloed hebben op het functioneren van het watersysteem worden gereguleerd. 
Het  gaat  hierbij  om  regulering  via  een  zorgplicht,  algemene  regel,  vergunningplicht  of  een  absoluut 
verbod. Dit houdt in dat handelingen in het watersysteem in eerste instantie via de zorgplicht gereguleerd 
worden.  Als  er  redenen  zijn  om  handelingen  zwaarder  te  reguleren,  via  een  algemene  regel  of 
vergunningplicht, wordt dat uitgelegd in de regelgeving. In de Uitvoeringsregels, die bij de Keur horen, is 
het beleid van Rijnland nader uitgewerkt. De Keur en Uitvoeringsregels van Rijnland zijn te vinden op de 
website: www.rijnland.net/regels/keur‐en‐uitvoeringsregels. 
 
Gemeentelijk beleid 

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016‐2020 
In de  zomer  van  2014 hebben beide  betrokken  organisaties  het waterplan  geëvalueerd. Wij hebben 
gezamenlijk besloten geen nieuw waterplan op te stellen. De doelen zijn bereikt en er is een goede basis 
voor samenwerking. De onderlinge samenwerking wordt voortgezet via: 
 GRP; 
 Clusteroverleg samenwerking in de afvalwaterketen; 
 Reguliere ambtelijke overleg Hillegom ‐ Rijnland; 
 Gezamenlijk optrekken bij nieuwbouwplannen van projectontwikkelaars (watertoets). 
 
Huidige situatie 

Algemeen 

Het plangebied is gelegen ten westen van de 3e Loosterweg, ten westen van de dorpskern Hillegom in de 
gemeente Hillegom. In de huidige, planologische situatie bestaat het plangebied uit een bollenteeltbedrijf 
inclusief bedrijfswoning en bijbehorende teeltgronden. Het plangebied ligt in het peilgebied “De Zilk” met 
bijbehorend zomerpeil van ‐0.61 NAP en winterpeil van ‐0.75 NAP.   
 
Bodem en grondwater 

Volgens de Bodemkaart van Nederland  (www.bodemdata.nl) bestaat de bodem  in het plangebied uit 
zandgrond.  Er  is  sprake  van  grondwatertrap  II.  Dat  wil  zeggen  dat  de  gemiddelde  hoogste 
grondwaterstand  varieert  tussen  0,25  en  0,4  m  beneden  maaiveld  en  dat  de  gemiddelde  laagste 
grondwaterstand varieert tussen 0,5 en 0,8 m beneden maaiveld. 
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Figuur 4.1 ‐ Bodemsoort en grondwatertrap in het plangebied (www.bodemdata.nl). 

 
Waterkwantiteit 

Ten westen en oosten van het plangebied zijn watergangen aanwezig. Deze watergangen betreffen allen 
polderwateren en behoren niet tot de KRW‐waterlichamen. 
 
Veiligheid en waterkeringen 

Het plangebied ligt niet in de kern‐/beschermingszone van een waterkering.   
 
Afvalwaterketen en riolering 

Het plangebied is in de huidige situatie aangesloten op een gemengd rioleringsstelsel. 
 
Toekomstige situatie 

Algemeen 

De  ontwikkeling  in  het  plangebied  bestaat  uit  de  sloop  van  bestaande  bedrijfsbebouwing  inclusief 
bedrijfswoning aan de 3e Loosterweg 126 en de realisatie van 2 burgerwoningen.   
 
Waterkwantiteit 

Bij een toename  in verhard oppervlak dient volgens de eis van het waterschap 15% van deze toename 
(vanaf 500 m2) te worden gecompenseerd in functioneel open water. Binnen het plangebied zal 3.000 m2 
verharding verwijderd worden. Ter vervanging hiervan zullen twee burgerwoningen gerealiseerd worden 
met een maximaal verhard oppervlak ruim onder de 3.000 m2. Door de ontwikkeling zal de verharding 
dus niet toenemen. Watercompenserende maatregelen zijn derhalve niet noodzakelijk.   
 
Watersysteemkwaliteit en ecologie 

Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem geldt een verbod op het toepassen 
van zink, lood, koper en PAK's‐houdende bouwmaterialen voor zowel de bouwfase als de gebruiksfase. 
 
Veiligheid en waterkeringen 

De  in  dit  bestemmingsplan  mogelijk  gemaakte  ontwikkeling  heeft  geen  negatieve  invloed  op  de 
waterveiligheid in de omgeving. 
 
   



40   

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte      130128.20160595 
  

Constructies in, op of nabij een waterkering vormen een potentieel gevaar voor de primaire functie van 
de waterkering. Niet alleen kan bebouwing het waterkerend vermogen negatief beïnvloeden, ook kan het 
toekomstige dijkverzwaring in de weg staan. Het waterkerend vermogen van een dijk wordt bepaald door 
de kruinhoogte, de fundering, alsmede de stabiliteit en de waterdichtheid van het beklede dijklichaam. 
De  aanwezigheid  van  bebouwing  kan  de  faalmechanismen  en  daarmee  het  waterkerend  vermogen 
negatief beïnvloeden. Het hoogheemraadschap heeft daarom bouwactiviteiten in de waterkering in haar 
Keur in beginsel verboden. Indien activiteiten plaatsvinden die in strijd zijn met het belang van de kering 
(bijvoorbeeld  bouwwerken,  kabels  en  leidingen,  verhardingen,  beplantingen,  etc.)  moet  een 
watervergunning op basis van de Keur aangevraagd worden bij het hoogheemraadschap van Rijnland. 
Omdat het waterkeringbelang niet het enige belang is en bouwwerken in sommige gevallen verenigbaar 
zijn met een veilige waterkering, kan het hoogheemraadschap via een vergunning ontheffing verlenen 
van dit verbod. 
 
Riolering en afkoppelen 

Overeenkomstig het rijksbeleid (de voorkeursvolgorde uit Wm art 29 a en de doelmatigheidsdoelstelling 
uit het bestuursakkoord waterketen 2007) geeft Rijnland de voorkeur aan het scheiden van hemelwater 
en afvalwater, mits het doelmatig is. De voorkeursvolgorde voor de omgang met afvalwater houdt in dat 
het belang van de bescherming van het milieu vereist dat: 
a. het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt; 
b. verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt; 
c. afvalwaterstromen worden gescheiden gehouden, tenzij het niet gescheiden houden geen nadelige 

gevolgen heeft voor een doelmatig beheer van afvalwater; 
d. huishoudelijk  afvalwater  en  afvalwater  dat  daarmee  wat  biologische  afbreekbaarheid  betreft 

overeenkomt, worden  ingezameld  en  naar  een  inrichting  als  bedoeld  in  artikel 15a  van  de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren getransporteerd; 

e. ander afvalwater dan bedoeld in onderdeel   
1. zo nodig na zuivering bij de bron, wordt hergebruikt; 
2. lokaal, zo nodig na retentie of zuivering bij de bron, in het milieu wordt gebracht; 

De gemeente kan gebruikmaken van deze voorkeursvolgorde bij de totstandkoming van het gemeentelijk 
rioleringsplan (GRP). Deze voorkeursvolgorde is echter geen dogma. De uiteindelijke afweging zal lokaal 
moeten worden gemaakt, waarbij doelmatigheid van de oplossing centraal moet staan. 
 
Zorgplicht en preventieve maatregelen voor hemelwater 

Voor de behandeling van hemelwater wijst Rijnland op de zorgplicht en op het nemen van preventieve 
maatregelen. Het verdient aanbeveling daar waar mogelijk aandacht te besteden aan maatregelen bij de 
bron. Preventie heeft de voorkeur boven  'end‐of‐pipe' maatregelen. Uitgangspunt  is dat het  te  lozen 
hemelwater geen significante verslechtering van de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater mag 
veroorzaken  en  emissie  van  vervuilende  stoffen  op  het  oppervlaktewater  waar  mogelijk  wordt 
voorkomen. Door bijvoorbeeld: 
 duurzaam bouwen; 
 het toepassen van berm‐ of bodempassage; 
 toezicht en controle tijdens de aanlegfase en handhaving tijdens de beheerfase ter voorkoming van 

verkeerde aansluitingen; 
 het regenwaterriool uit te voeren met (straat)kolken voorzien van extra zand‐slibvang of zakputten 

(putten met verdiepte bodem) op tactische plekken in het stelsel; 
 adequaat  beheer  van  straatoppervlak,  straatkolken  en  zakputten  (straatvegen  en  kolken/putten 

zuigen); 
 het toepassen van duurzaam onkruidbeheer; 
 de bewoners, gebruikers en beheerders voor te lichten over de werking van de riolering en een juist 

gebruik hiervan; 
 het vermijden van vervuilende activiteiten op straat zoals auto's wassen en repareren en chemische 

onkruidbestrijding. 
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Daar  waar  ondanks  de  zorgplicht  en  de  preventieve  maatregelen  het  te  lozen  hemelwater  naar 
verwachting  een  aanmerkelijk  negatief  effect  heeft  op  de  oppervlaktewaterkwaliteit,  kan  in  overleg 
tussen  gemeente  en  waterschap  gekozen  worden  voor  aanvullende  voorzieningen,  een  verbeterd 
gescheiden stelsel of – als  laatste keus – aansluiten op het gemengde stelsel. Ook kan de gemeente  in 
overleg met  het waterschap  kiezen  voor  een  generieke  'end‐of‐pipe'‐aanpak.  Deze  keuze moet  dan 
expliciet gemaakt worden in het GRP. 
 
Conclusie 

De in dit bestemmingsplan mogelijk gemaakte ontwikkelingen hebben geen negatieve gevolgen voor het 
waterhuishoudkundige systeem ter plaatse. 

4.5    Ecologie 
 
Wet natuurbescherming 

Met de Wnb  zijn alle bepalingen met betrekking  tot de bescherming van natuurgebieden en dier‐ en 
plantensoorten  samengebracht  in  één  wet.  De  Wnb  implementeert  diverse  Europeesrechtelijke 
regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving. 
 
Gebiedsbescherming 

De Wnb kent diverse soorten natuurgebieden, te weten: 
•  Natura 2000‐gebieden; 
•  Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
 
Natura 2000‐gebieden 
De Minister van Economische Zaken (EZ) wijst gebieden aan die deel uitmaken van het Europese netwerk 
van natuurgebieden: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de instandhoudingsdoelstellingen voor de 
leefgebieden van vogelsoorten (Vogelrichtlijn) en de  instandhoudingsdoelstellingen voor de natuurlijke 
habitats en habitats van soorten (Habitatrichtlijn). Een bestemmingsplan dat afzonderlijk of in combinatie 
met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000‐gebied, kan 
uitsluitend vastgesteld worden  indien uit een passende beoordeling de zekerheid  is verkregen dat het 
plan, onderscheidenlijk het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten.  Indien 
deze zekerheid niet is verkregen, kan het plan worden vastgesteld, indien wordt voldaan aan de volgende 
drie voorwaarden: 
 alternatieve oplossingen zijn niet voor handen; 
 het plan is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard, en 
 de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele 

samenhang van het Natura 2000‐netwerk bewaard blijft. 
 
De bescherming van deze gebieden heeft externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze gebieden 
plaatsvinden verstoring kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep op 
soorten en habitats. 
 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
Gebieden  die  deel  uitmaken  van  het  Natuurnetwerk  Nederland  (NNN)  worden  aangewezen  in  de 
provinciale verordening. Voor dit soort gebieden geldt het 'nee, tenzij‐principe', wat inhoudt dat binnen 
deze gebieden in beginsel geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden.   
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Soortenbescherming 

In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen:   
•  soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn;   
•  soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn;   
•  overige soorten.   
 
De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of beschadigen 
van nesten, eieren en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Gedeputeerde 
Staten  (hierna: GS) kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen Provinciale Staten 
(hierna: PS)  vrijstelling  verlenen  van dit  verbod. De  voorwaarden waaraan  voldaan moet worden om 
ontheffing of vrijstelling te kunnen verlenen zijn opgenomen  in de Wnb en vloeien direct voort uit de 
Vogelrichtlijn. Verder  is het verboden  in het wild  levende dieren van  soorten, genoemd  in bijlage  IV, 
onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, 
in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden, te vangen of te verstoren. GS kunnen hiervan 
ontheffing verlenen en bij verordening kunnen PS vrijstelling verlenen van dit verbod. De gronden voor 
verlening  van  ontheffing  of  vrijstelling  zijn  opgenomen  in  de  Wnb  en  vloeien  direct  voort  uit  de 
Habitatrichtlijn.   
 
Ten slotte is een verbodsbepaling opgenomen voor overige soorten. Deze soorten zijn opgenomen in de 
bijlage onder de onderdelen A en B bij de Wnb. De provincie kan ontheffing verlenen van deze verboden. 
Verder kan bij provinciale verordening vrijstelling worden verleend van de verboden. De noodzaak tot 
ontheffing of vrijstelling kan hierbij ook verband houden met handelingen in het kader van de ruimtelijke 
inrichting of ontwikkeling van gebieden. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan moet worden 
onderzocht of de Wet natuurbescherming de uitvoering van het plan niet in de weg staat. Dit is het geval 
wanneer de uitvoering tot  ingrepen noodzaakt waarvan moet worden aangenomen dat daarvoor geen 
vergunning of ontheffing ingevolge de wet zal kunnen worden verkregen.   
 
Uitwerking verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid‐Holland 

In de provincie Zuid‐Holland wordt vrijstelling verleend voor het weiden van vee en voor het op of in de 
bodem brengen van meststoffen. In het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, 
daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het  ingerichte of ontwikkelde gebied, bestendig 
beheer  of  onderhoud  in  de  landbouw  of  bosbouw,  bestendig  beheer  of  onderhoud  aan  vaarwegen, 
watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of 
natuurbeheer, of bestendig beheer of onderhoud van de  landschappelijke kwaliteiten van een bepaald 
gebied  worden  vrijstellingen  verleend  ten  aanzien  van  de  soorten  genoemd  in  bijlage  6  bij  deze 
verordening.  Het  betreft  aardmuis,  bastaardkikker,  bosmuis,  bruine  kikker,  bunzing,  dwergmuis, 
dwergspitsmuis,  egel,  gewone  bosspitsmuis,  gewone  pad,  haas,  hermelijn,  huisspitsmuis,  kleine 
watersalamander, konijn, meerkikker, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos, wezel en woelrat. 
 
Onderzoek 

Gebiedsbescherming 

Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur‐ of groengebied met een beschermde status, zoals 
Natura 2000. Het plangebied maakt ook  geen deel uit  van de Ecologische Hoofdstructuur  (EHS). Het 
Natura 2000‐gebied Kennemerland‐Zuid ligt circa 2 km ten noordwesten van het plangebied.   
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Figuur 4.2 ‐ Ligging plangebied (rode cirkel) t.o.v. beschermde natuurgebieden (bron: geo‐loket provincie 

Zuid‐Holland)   

 
Het  plangebied  ligt  buiten  beschermde  natuurgebieden.  Directe  effecten  zoals  areaalverlies  en 
versnippering kunnen hierdoor worden uitgesloten. Gezien de afstand tot natuurgebieden en de locatie 
van het plangebied (stedelijke omgeving) kunnen ook verstoring en verandering van de waterhuishouding 
worden uitgesloten. 
 
Het plangebied  ligt ongeveer 2 km van het Natura 2000‐gebied Kennemerland‐Zuid. Er  is een AERIUS 
berekening gemaakt van de realisatie‐ en gebruiksfase. Uit deze berekening blijkt dat de stikstofdepositie 
0,00 mol N/ha/jaar  is. Dit betekent dat er geen significante negatieve effecten zijn op de Natura 2000 
gebieden. Het aspect gebiedsbescherming is geen belemmering, zie ook bijlage 8. 
 
Soortenbescherming 

Op 27 juni 2019 is een bezoek gebracht aan het plangebied 3e Loosterweg 130 te Hillegom en de directe 
omgeving.  Gedurende  dit  bezoek  is  dit  gebied  en  de  directe  omgeving  beoordeeld  op  het mogelijk 
voorkomen  van  beschermde  planten‐  en  diersoorten.  Dit  vond  plaats  aan  de  hand  van  aanwezige 
ecotopen en sporen. De quickscan beschermde planten‐ en diersoorten is opgenomen in bijlage 7. 
 
Flora 
Het plangebied is volledig in cultuur gebracht en voor een deel bestaande uit een akker. De aanwezigheid 
van beschermde planten wordt derhalve uitgesloten. 
 
Vleermuizen 
Met  de  realisatie  van  de  plannen  zal  het  gebied  niet wezenlijk  van  vorm  veranderen,  gelet  op  de 
foerageermogelijkheden van vleermuizen. Mogelijk foerageert er sporadisch gewone dwergvleermuis als 
gevolg van de aanwezige ecotopen (pioniervegetatie, openheid). Het plangebied en directe omgeving is 
nu  niet  van waarde  als  essentieel  foerageergebied  en  in  de  toekomst  zal  deze  functie  niet  negatief 
verminderen doordat er geen essentiële zaken veranderen. Effecten op de foerageermogelijkheden van 
vleermuizen worden derhalve uitgesloten. 
 
Overige zoogdieren 
Gelet op de aanwezige ecotopen in het plangebied en de geografische ligging (zie Broekhuizen e.a., 2016) 
wordt de aanwezigheid van internationaal beschermde overige zoogdieren uitgesloten. Mogelijk komen 
in het plangebied  (rond en  in de haag) bosmuis, veldmuis en huisspitsmuis voor. Voor deze algemeen 
voorkomende zoogdieren bestaat een algemene provinciale vrijstelling in de Provincie Zuid‐Holland. 
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Broedvogels 
Gedurende het verkennend veldonderzoek op donderdag 27  juni 2019 zijn geen geschikte (potentiële) 
nestlocaties  aangetroffen  voor  vogels met  vaste  rust‐  en  verblijfplaatsen.  In  de  haag  foerageren  en 
verblijven wel huismussen die  in de aangrenzende bebouwing broeden. Een deel van de haag rond de 
akker blijft behouden. Rond de woningen komt ook weer nieuw foerageergebied. Negatieve effecten op 
vogels met vaste rust‐ en verblijfplaatsen kunnen derhalve worden uitgesloten. 
 
In  het  plangebied  kunnen  algemene  broedvogels  broeden  zoals  kievit,  scholekster  en  merel,  fitis, 
roodborst  en  winterkoning.  In  verband  met  de  aanwezigheid  van  algemene  broedvogels  is  het 
noodzakelijk om groen te rooien buiten het broedseizoen en/of op een manier te werken dat de vogels 
niet  tot broeden  komen  (vogelverschrikkers  gebruiken). Op deze manier  kan worden  voorkomen dat 
verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden. 
 
Amfibieën   
Gelet op de aanwezige ecotopen van het plangebied (ontbreken oppervlaktewater) en de geografische 
ligging  (zie Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009) wordt de aanwezigheid van  internationaal beschermde 
amfibieën uitgesloten. Door binnen het plangebied geen waterplassen te laten ontstaan in de aanlegfase, 
kan vestiging van de rugstreeppad in de aanlegfase volledig worden uitgesloten. 
 
In het plangebied komen mogelijk de gewone pad, grote groene kikker en bruine kikker voor. Mogelijk 
ook de kleine watersalamander. Voor de algemene soorten amfibieën bestaat een algemene provinciale 
vrijstelling in de Provincie Zuid‐Holland. 
 
Vissen 
Door het ontbreken van oppervlaktewater in en direct rond het plangebied van de te slopen opstallen, 
wordt de aanwezigheid van vissen uitgesloten. 
 
Reptielen 
Gezien  de  huidige  aanwezige  ecotopen  van  de  opstallen  en  directe  omgeving  ten  opzichte  van  de 
verspreiding van  reptielen  (zie Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009), kan de aanwezigheid van  reptielen 
worden uitgesloten. 
 
Overige 
Gezien  de  huidige  aanwezige  ecotopen  kan  de  aanwezigheid  van  beschermde  ongewervelden  (o.a. 
diverse soorten dagvlinders en libellen) worden uitgesloten. Nationaal beschermde dagvlinders en libellen 
komen alleen voor in specifieke ecotopen. 
 
Conclusie 

Op grond van de uitgevoerde quickscan kunnen effecten op beschermde planten‐ en diersoorten worden 
uitgesloten. De bouw en het gebruik van een tweetal woningen aan de 3e Loosterweg 130 te Hillegom is 
niet  in  strijd met  het  gestelde  binnen  de Wet  natuurbescherming.  Het  aspect  ecologie  vormt  geen 
belemmering voor de uitvoering van het plan. 
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4.6    Archeologie en cultuurhistorie 
Beleid en normstelling 

Erfgoedwet 

Sinds 1  juli 2016  is de Wet op de archeologische monumentenzorg vervangen door de Erfgoedwet. De 
uitgangspunten uit het 'Verdrag van Malta' blijven in de Erfgoedwet de basis van de Nederlandse omgang 
met  archeologie. De  Erfgoedwet  regelt  de  bescherming  van  archeologisch  erfgoed  in  de  bodem,  de 
inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van opgravingen. Voor gebieden waar 
archeologische waarden voorkomen of waar reële verwachtingen bestaan dat ter plaatse archeologische 
waarden  aanwezig  zijn, dient door de  initiatiefnemer  voorafgaand  aan bodemingrepen  archeologisch 
onderzoek  te worden uitgevoerd. De uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens 
volwaardig in de belangenafweging te worden betrokken. Het belangrijkste doel is de bescherming van 
het archeologische in de bodem (in situ), omdat de bodem doorgaans de beste garantie biedt voor een 
goede conservering. Er wordt uitgegaan van het basisprincipe de 'verstoorder' betaalt voor het opgraven 
en het documenteren van de aangetroffen waarden als behoud in de bodem niet tot de mogelijkheden 
behoort. 
 
De gemeente Hillegom baseert zich in het opstellen van regels t.a.v. archeologie op een archeologische 
waarden‐ en verwachtingenkaart. Recentelijk is de archeologische waarden‐ en verwachtingenkaart van 
Hillegom  geactualiseerd.  Dit  is  vastgelegd  in  het  rapport:  Wink,  K.  e.t.  2014:  Toelichting  op  de 
archeologische  verwachtings(waarden)  kaart  en  beleidskaart  Gemeenten  Katwijk,  Noordwijk, 
Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen en Hillegom, Weesp (Raap‐rapport 2852). Het plangebied valt in drie 
verschillende zones (zie figuur 4.3): 
 hoge archeologische verwachting; 
 middelhoge archeologische verwachting; 
 lage archeologische verwachting. 
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Figuur 4.3 ‐ Uitsnede Archeologische verwachtingskaart. 

 
Volgens  de  archeologische  beleidskaart  (zie  figuur  4.4) worden  voor  deze  zones  de  volgende  regels 
gehanteerd in ruimtelijke plannen, waarbij archeologisch onderzoek verplicht is bij bodemingrepen groter 
dan: 
 250 m2 en dieper dan 30 cm (hoge verwachting); 
 500 m2 en 100 cm (middelhoge verwachting); 
 1000 m2 en 30 cm (lage verwachting). 
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Afbeelding 4.4 ‐ Uitsnede Archeologische beleidskaart. 

 
Toetsing 

Ingevolge de archeologische beleidskaart van de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout maakt 
het perceel aan de 3e Loosterweg 130 deel uit van deel uit van een deels afgegraven strandwal (kalkloze 
top) en wordt het daardoor gerekend tot een gebied met een middelmatige archeologische verwachting 
vanaf  het  neolithicum  (Archeologisch Waardevol  Verwachtingsgebied  5).  Voor  de  gronden met  een 
middelmatige archeologische verwachting geldt dat bij bodemingrepen dieper dan 100 cm ‐mv en groter 
dan 500 m² verkennend archeologisch onderzoek naar fossiele bodems is vereist.   
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De oppervlakte en de omvang van de bebouwing ter plaatse van de bestemming 'Wonen' is in dit stadium 
nog niet bekend. Omdat er vanuit gegaan wordt dat de oppervlakte van de bebouwing de 500 m2 grens 
niet overschrijdt,  is een verkennend archeologisch onderzoek  in dit stadium niet noodzakelijk. Echter, 
omdat op basis van de bouwregels geen oppervlaktebeperking voor de bebouwing is opgenomen, wordt 
er een dubbelbestemming  'Waarde  ‐ Archeologie 7' opgenomen om  te voorkomen dat als gevolg van 
voortschrijdend inzicht het aspect archeologie de ontwikkeling niet uitvoerbaar maakt. 
 
Het perceel aan de 3e Loosterweg 126 maakt gedeeltelijk deel uit van drie zones in de oude duinen en 
strandwallen: 
 ingesloten  strandvlakte  met  veen,  mogelijk  duin‐  en  strandwalresten  en  wordt  het  daardoor 

gerekend  tot  een  gebied  met  een  lage  archeologische  verwachting  vanaf  het  neolithicum 
(Archeologisch Waardevol Verwachtingsgebied 8); 

 duinen en strandwallen en wordt het daardoor gerekend tot een gebied met een hoge archeologische 
verwachting vanaf het neolithicum (Archeologisch Waardevol Verwachtingsgebied 5); 

 deels afgegraven strandwal (kalrijke top) en wordt het daardoor gerekend tot een gebied met een 
middelhoge  archeologische  verwachting  vanaf  het  neolithicum  (Archeologisch  Waardevol 
Verwachtingsgebied 7). 

Op  dit  perceel  wordt  geen  nieuwe  bebouwing  opgericht.  Echter,  wordt  er  een  dubbelbestemming 
'Waarde ‐ Archeologie 5, 7 en 8' opgenomen voor eventuele toekomstige bodemingrepen. 
 
Op basis van de archeologische beleidskaart van de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout kan 
geconcludeerd worden dat het aspect archeologie de ontwikkeling vooralsnog niet in de weg staat. Ter 
bescherming  van  de  archeologische  verwachtingswaarden  worden  drie  dubbelbestemmingen 
opgenomen. 

4.7    Bedrijven en milieuzonering 
Toetsingskader 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de realisatie van woningen nabij 
bedrijven of visa versa: 
 een goed woon‐ en leefmilieu kan worden gegarandeerd ter plaatse van de woningen; 
 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de eventueel in de omgeving 

aanwezige bedrijven/inrichtingen. 
 
Om  in  dit  bestemmingsplan  de  belangenafweging  tussen  een  goed  woon‐  en  leefklimaat  en  de 
bedrijfsvoering goed mee te nemen wordt voor dit plan gebruik gemaakt van de VNG‐publicatie Bedrijven 
en milieuzonering  (editie 2009).  In deze uitgave  is een  lijst opgenomen met allerhande activiteiten en 
bijbehorende  richtafstanden  die  gehanteerd  worden  ten  opzichte  van  het  omgevingstype  'rustige 
woonwijk'. Naarmate de milieubelasting van de activiteiten groter  is, wordt uitgegaan van een grotere 
richtafstand. In geval van een omgevingstype 'gemengd gebied' mag worden uitgegaan van een kleinere 
richtafstand. De richtafstanden vormen een eerste indicatie van de aanvaardbaarheid in de situatie dat 
gevoelige functies in de nabijheid van milieubelastende activiteiten worden gesitueerd. Bouwen binnen 
de  richtafstanden  is eveneens  aanvaardbaar,  indien uit onderzoek blijkt dat  sprake  is  van een  goede 
ruimtelijke ordening waarbij milieuhinder voorkomen wordt. 
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Onderzoek 

Onderzocht dient  te worden of de  realisatie van de  twee woningen  inpasbaar  is  ten opzichte van de 
omliggende bedrijvigheid, zodat er ter plaatse van de woningen sprake is van een aanvaardbaar woon‐ en 
leefklimaat en de omliggende bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden aangetast. Ten zuiden van het 
plangebied  is  een  kwekerij  van  vaste  planten  gevestigd.  Een  dergelijk  bedrijf  kan worden  gezien  als 
tuinbouwbedrijf en is op basis van de VNG‐publicatie ingedeeld in milieucategorie 2 en heeft een grootste 
richtafstand van 30 meter voor het aspect geluid. De afstand vanaf de rand van het bouwvlak van de 
kwekerij en de  rand van het bouwvlak van de dichtstbijzijnde beoogde woning  is meer dan 30 meter 
(figuur 4.5). Hiermee wordt ruimschoots aan de richtafstand voldaan. De afstand tot de bedrijfsgebouwen 
is circa 44 meter.   
 

 
Figuur 4.5 Ligging plangebied ten opzichte van omliggende bedrijvigheid 
 
Industrielawaai 
Zoals vermeldt, wordt aan de  richtafstand voldaan. Hierdoor  is er geen  sprake van beperking van de 
kwekerij aan de 3e Loosterweg 130. Daarnaast vinden de activiteiten van de kwekerij met name inpandig 
plaats en gedurende de dagperiode. Van belang is daarnaast dat de laad‐ en losplaatsen zijn gelegen op 
meer dan 75 meter van de beoogde woningen (figuur 4.6). Met een aanvullende onderbouwing voor het 
aspect geluid, zoals opgenomen  in bijlage 9, wordt dit nogmaals bevestigd. Hierdoor is sprake van een 
aanvaardbaar woon‐ en  leefklimaat  ter plaatse van de beoogde woningen  ten aanzien van het aspect 
geluid. 
 
Opslag wortelresten 

Op  het  bedrijf  vindt  geen  compostering  plaats  waarbij  het  composteringsproces  actief  wordt 
gestimuleerd. Er is uitsluitend sprake van opslag van wortelresten ter plaatse van de westzijde van het 
bedrijf  (figuur 4.6). Bij het opslaan van de wortelresten kan  in  lichte mate van geuremissie ontstaan. 
Echter, gezien de grote afstand  (meer dan 100 meter)  is  ter plaatse van de beoogde woningen geen 
geurhinder te verwachten. Tevens wordt voldaan aan de vaste afstand van 50 meter die geldt vanuit het 
Activiteitenbesluit. 
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Figuur 4.6 Ligging laad‐ en losplaatsen (blauwe cirkels) en opslagplaats wortelresten (groene cirkel) 
 
Spuitzones 

De  omliggende  gronden  zijn  bestemd  als  agrarisch  zonder  specifieke  aanduiding  bomenteelt  of 
teeltondersteunende voorzieningen. Derhalve zijn fruitboomgaarden op basis van de huidige bestemming 
niet  toegestaan. Op  de  omliggende  gronden  is  vollegrondsteelt  (o.a. bloembollen  en  teelt  van  vaste 
planten) mogelijk waarbij mogelijk sprake kan zijn van intensief gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 
Sinds 1 januari 2018 is een driftreductie van 75% verplicht op basis van het Activiteitenbesluit. Van belang 
is dat anders dan wanneer gewasbeschermingsmiddelen in de bomen‐ of fruitteelt worden toegepast, bij 
vollegrondsteelt nauwelijks sprake van een spuitnevel vanwege de geringe spuithoogte.   
 
Rondom de woningen wordt een bladhoudende windhaag van 1,5 meter gerealiseerd. De windhaag heeft 
een afschermend effect en zal eventuele resten van gewasbeschermingsmiddelen tegenhouden. Middels 
een voorwaardelijke verplichting die is opgenomen in de regels van dit bestemmingsplan is geborgd dat 
deze haag wordt aangelegd. Gezien het voorgaande zijn er geen gezondheidsrisico's ter plaatse van de 
beoogde woningen te verwachten als gevolg van gewasbeschermingsmiddelen. 
 
Conclusie 

Er  wordt  voldaan  aan  de  richtafstanden.  Ter  plaatse  van  de  beoogde  woningen  is  sprake  van  een 
aanvaardbaar  woon‐  en  leefklimaat.  Ook  worden  omliggende  bedrijven  niet  aangetast  in  hun 
bedrijfsvoering. Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor de vaststelling van 
het bestemmingsplan. 

4.8    Externe veiligheid 
Beleid en toetsingskader 

Bij ruimtelijke plannen wordt ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten gekeken, 
namelijk: 
 bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; 
 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of leidingen. 
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In het externe veiligheidsbeleid wordt onderscheid gemaakt  in het plaatsgebonden  risico  (PR) en het 
groepsrisico  (GR).  Het  PR  is  de  kans  per  jaar  dat  een  persoon  op  een  bepaalde  plaats  overlijdt  als 
rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op 
die plaats zou verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs 
een vervoersas. Het GR drukt de kans per  jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde 
omvang overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Voor het GR geldt een 
oriëntatiewaarde.  De  gemeente  heeft  een  verantwoordingsplicht  als  het  GR  toeneemt  en/of  de 
oriëntatiewaarde overschrijdt. 
 
Risicorelevante inrichtingen 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het externe 
veiligheidsbeleid rondom risicovolle inrichtingen. Het doel van het besluit is de risico's waaraan burgers 
in  hun  leefomgeving  worden  blootgesteld  vanwege  risicovolle  inrichtingen  tot  een  aanvaardbaar 
minimum te beperken. Op basis van het Bevi geldt voor het PR een grenswaarde voor kwetsbare objecten 
en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. Beide liggen op een niveau van 10‐6 per jaar. Bij de 
vaststelling  van  een bestemmingsplan moet  aan deze normen worden  voldaan, ongeacht of het een 
bestaande of nieuwe situatie betreft. 
 
Het Bevi bevat geen norm voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten 
aanzien  van  het  GR  in  het  invloedsgebied  van  de  inrichting.  De  in  het  externe  veiligheidsbeleid 
gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als oriëntatiewaarde.   
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen 

In de  circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke  Stoffen  is het  externe  veiligheidsbeleid  voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen over water, wegen en spoorwegen opgenomen. Op basis van de circulaire 
geldt  voor  bestaande  situaties  de  grenswaarde  voor  het  PR  ter  plaatse  van  kwetsbare  en  beperkt 
kwetsbare  objecten  van  10‐5  per  jaar  en  de  streefwaarde  10‐6  per  jaar.  In  nieuwe  situaties  is  de 
grenswaarde  voor  het  PR  ter  plaatse  van  kwetsbare  objecten  10‐6  per  jaar. Voor  beperkt  kwetsbare 
objecten geldt deze waarde als een richtwaarde. Op basis van de circulaire geldt bij een overschrijding 
van  de  oriëntatiewaarde  voor  het GR  of  een  toename  van  het GR  een  verantwoordingsplicht. Deze 
verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als nieuwe situaties. De circulaire vermeldt dat op een 
afstand  van  200 m  vanaf  het  tracé  in  principe  geen  beperkingen  hoeven  te worden  gesteld  aan  het 
ruimtegebruik. 
 
Vooruitlopend op de vaststelling van het Besluit Transportroutes Externe Veiligheid is de circulaire RVGS 
per 1 januari 2010 gewijzigd. Met deze wijziging zijn de veiligheidsafstanden uit het Basisnet Weg en het 
Basisnet Water opgenomen  in de  circulaire.  In het BTEV worden  tevens plasbrandaandachtsgebieden 
benoemd voor transportroutes. Vooruitlopend op de vaststelling van het BTEV wordt, aan de hand van 
de Basisnetten, al geanticipeerd op de beperkingen voor ruimtelijke ontwikkelingen die samenhangen 
met deze plasbrandaandachtsgebieden. 
 
Buisleidingen 

Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. In dat Besluit 
wordt aangesloten bij de risicobenadering uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat ook 
voor buisleidingen normen voor het PR en het GR gelden. Op advies van de minister wordt bij de toetsing 
van  externe  veiligheidsrisico's  van  buisleidingen  al  enkele  jaren  rekening  gehouden  met  deze 
risicobenadering. Op  grond  van het Bevb dient  zowel bij  consoliderende bestemmingsplannen  als bij 
ontwikkelingen inzicht te worden gegeven in de afstand tot het plaatsgebonden risico en de hoogte van 
het groepsrisico als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 
 
   



52   

 

  
Rho adviseurs voor leefruimte      130128.20160595 
  

Onderzoek 

In de nabije omgeving van het plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen aanwezig. Er vindt tevens geen 
vervoer van gevaarlijke  stoffen plaats door buisleidingen, over de weg, het  spoor en/of water. Nader 
onderzoek naar deze aspecten is daarom ook niet noodzakelijk. 
 
Conclusie 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de vaststelling van het bestemmingsplan. 

4.9    Schiphol 
Luchthavenindelingbesluit 

Het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (Lib) is een besluit op basis van de Luchtvaartwet. Het Lib regelt 
welk gebied bestemd is voor gebruik als luchthaven en voor welk gebied daaromheen beperkingen gelden 
ten behoeve van de veiligheid en geluidsbelasting. Het Lib geeft regels voor gebruik en bestemming van 
de  grond  in  deze  gebieden.  Op  basis  van  het  Lib  kan  de  Rijksoverheid  beperkingen  opleggen  aan 
bouwinitiatieven in zones rondom de luchthaven Schiphol. Primaire doelen zijn: 
 voorkomen dat het gebruik van de grond en de bebouwing op en rond Schiphol een gevaar zou 
 kunnen vormen voor de veiligheid van het luchtverkeer; 
 beperken van het aantal nieuwe en bestaande door vliegtuiggeluid gehinderde bewoners en 
 gebruikers. 

 
De minister  van  Infrastructuur  en Milieu  kan  een  verklaring  van  geen  bezwaar  geven,  zodat  nieuwe 
bebouwing  of  functiewijziging  toch mogelijk  is. De  ruimtelijke  consequenties  van  de  gewijzigde Wet 
Luchtvaart worden weergegeven  in het  Lib.  In dit Besluit wordt een beperkingengebied  aangegeven. 
Hierin worden beperkingengebieden ten aanzien van Schiphol weergegeven met betrekking tot externe 
veiligheid, geluidsbelasting, hoogtebeperkingen en vogelaantrekkende werking. 
 
Onderzoek 

Het  plangebied  is  gelegen  in  het  beperkingengebied  van  bijlage  2.  De  planlocatie  valt  buiten  het 
beperkingengebied bebouwing van het Lib die op de kaart in bijlage 3 bij dit besluit met nummer 1 t/m 5 
zijn aangewezen. Volgens bijlage 4 geldt op de planlocatie wel een  toetshoogte van 146 m NAP. Het 
initiatief is hiermee niet in strijd. 
 
Conclusie 

De  ontwikkeling  valt  buiten  het  beperkingengebied  bebouwing  (bijlage  3)  van  het  vigerende 
Luchthavenindelingbesluit Schiphol. Daarnaast is het bouwplan niet in strijd met de hoogtebeperkingen 
ter plaatse. Derhalve is het bouwplan in overeenstemming met het Luchthavenindelingbesluit Schiphol. 

4.10    Kabels en leidingen 
In het plangebied ligt een regionale watertransportleiding (500 mm Nodulair transportwaterleiding). Bij 
de leiding hoort een belemmeringenstrook van 4 m aan weerszijden van de leiding. De leidingbeheerder 
gaat niet akkoord met een smallere belemmeringsstrook. Het doel van de belemmeringsstrook is dat er 
geen activiteiten plaats kunnen/mogen vinden zonder toestemming van Dunea, om daarmee schade (en 
daardoor  een  onderbreking  van  de  levering  van  drinkwater)  aan  de  leiding  te  voorkomen.  De 
belemmeringenstrook biedt zekerheid voor een onbelemmerde exploitatie van drinkwater. Het borgt de 
bereikbaarheid van de leiding voor het beheren van de leiding, tijdens reparaties indien er een storing is 
en indien het nodig is de leiding te vervangen. 
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Voor deze ontwikkeling is bekeken of de waterleiding verplaatst kan worden, zodat de woningen anders 
gesitueerd kunnen worden op het perceel. De kosten hiervoor zouden circa € 110.000 zijn, waardoor het 
plan  economisch  niet  uitvoerbaar  is. Om  deze  reden  is  ervoor  gekozen  om  de woningen  buiten  de 
belemmeringsstrook te situeren. 
 
De belemmeringenstrook van 4 m aan weerszijden van de leiding is aangegeven op de verbeelding met 
een dubbelbestemming. Binnen deze strook vinden geen ontwikkelingen plaats. De enkelbestemmingen, 
waarbinnen de  leidingstrook  loopt, bieden geen mogelijkheid  tot het bouwen  van gebouwen. Voorts 
mogen er op grond van de dubbelbestemming 'Leiding ‐ Water' geen bouwwerken, geen gebouw zijnde, 
dan  wel  werkzaamheden  worden  uitgevoerd  zonder  omgevingsvergunning.  Bij  verlening  van  een 
omgevingsvergunning wordt  getoetst  aan  het  leidingbelang,  dat  door  eventuele  ontwikkelingen  niet 
onevenredig mag worden geschaad.   
 
Binnen het plangebied zijn verder geen andere planologisch relevante kabels of leidingen gelegen.   

4.11    Wegverkeerslawaai 
Toetsingskader 

Normstelling 

Langs alle wegen ‐ met uitzondering van 30 km/u‐wegen en woonerven‐ bevinden zich op grond van de 
Wet geluidhinder (Wgh) geluidzones waarbinnen de geluidhinder vanwege de weg getoetst moet worden. 
Eveneens  zijn  specifieke  criteria  en  voorwaarden  vanuit  het  Hogere  waarde  beleid  van  de 
omgevingsdienst West‐Holland (2013) meegewogen in het onderzoek.   
 
Onderzoek 

Rekenmethodiek 

De  voorgenomen  woningen  zijn  gelegen  binnen  de  geluidzone  van  de  3e  Loosterweg.  Akoestisch 
onderzoek ten gevolge van het verkeer op de 3e Loosterweg is noodzakelijk. Het akoestisch onderzoek is 
uitgevoerd  volgens  Standaard  Rekenmethode  II  (SRM  II)  conform  het  Reken‐  en  meetvoorschrift 
geluidhinder  2012.  Het  onderzoek  is  opgenomen  in  bijlage  3.  In  deze  paragraaf  worden  kort  de 
uitgangspunten en conclusies beschreven.   
 
Invoergegevens 

Verkeersgegevens van de 3e Loosterweg zijn verleend door de Omgevingsdienst West‐Holland. Dit bestaat 
uit een shapefile met verkeersintensiteiten en voertuig‐ en etmaalverdelingen van het prognosejaar 2030. 
Gerekend  is  met  een  gemiddelde  weekdagintensiteit  van  3.144  motorvoertuigen  per  etmaal 
(mvt/etmaal).   
 
Met een verkeersbesluit (bijlage 4) is de situatie ter hoogte van het perceel 118 en verder in noordelijke 
richting van 60 km/u gewijzigd naar een 30 km‐zone. In zuidelijke richting, voorbij het kruispunt met het 
plateau (ter hoogte van het planvoornemen),  is de overgang naar de wettelijke snelheid van 60 km/u. 
Deze wettelijke  snelheden  zijn  in  het  akoestisch model  toegepast.  De wegdekverharding  van  de  3e 
Loosterweg bestaat uit dicht asfaltbeton, in het model aangeduid als referentiewegdek.   
 
Vanwege  de  maximale  bouwhoogte  van  9  meter  (en  maximale  goothoogte  van  6  meter)  zijn  de 
berekeningen uitgevoerd op de mogelijkheid van 3 bouwlagen. De geluidbelasting  is berekend op +1,5 
meter van iedere verdiepingsvloer, waarbij is uitgegaan van een gemiddelde bouwlaag van 3 meter hoog. 
De geluidbelasting is berekend op +1,5 / +4,5 / +7,5 meter hoogte.   
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Resultaten 

Op de woonbestemming zijn twee bouwvlakken opgenomen. Toetspunten zijn op de randen van beide 
bouwvlakken geplaatst, zie ook bijlage 3. De geluidbelasting van de 3e Loosterweg op de voorgevels is 
opgenomen in tabel 4.1. De geluidbelasting op de overige gevels zijn te raadplegen in de bijlage.   
 
Tabel 4.1 Geluidbelasting voorgevels in dB   

Woningen 
Hoogte 

toetspunten 

Geluidbelasting 

voorgevels in dB* 

Noordelijk bouwvlak  1 (+1,5 m)  52 dB 
  2 (+4,5 m)  53 dB 
  3 (+7,5 m)  53 dB 
Zuidelijk bouwvlak  1 (+1,5 m)  52 dB 
  2 (+4,5 m)  53 dB 
  3 (+7,5 m)  53 dB 
* inclusief 5 dB aftrek artikel 110g Wgh 
 
De geluidbelasting op de woningen bedraagt maximaal 53 dB. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt 
overschreden, de maximale ontheffingswaarde van 53 dB niet.   
 
Overschrijding voorkeursgrenswaarde 

Omdat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden is onderzoeksplicht noodzakelijk volgens de Wgh. 
Maatregelen zijn onderzocht aan de bron en in het overdrachtsgebied. Uit het onderzoek (bijlage 3) blijkt 
dat maatregelen  stuiten op bezwaren  van  verkeerskundige,  stedenbouwkundige,  landschappelijke en 
financiële  aard. Naast  de  onderzoeksverplichtingen  uit  de Wgh  heeft  de  omgevingsdienst  een meer 
specifiek hogere waarde  beleid.  In  onderhavige  situatie wordt  voldaan  aan  de  voorwaarde  'nog niet 
geprojecteerde woningen buiten de bebouwde kom die verspreid gesitueerd worden'. Tevens wordt de 
maximale  ontheffingswaarde  van  53  dB  niet  overschreden  en  zijn  op  beide  bouwvlakken  stille 
gevels/randen berekend (<48 dB), waardoor het geluidbeleid de beoogde woningen niet in de weg staan.   
 
Conclusie 

De  geluidbelasting  op  de  twee  bouwvlakken  is  berekend  op  maximaal  53  dB,  op  de  voorgevels. 
Maatregelen  om  de  geluidbelasting  te  reduceren  tot  de  voorkeursgrenswaarde  van  48  dB  zijn  niet 
mogelijk geacht. Omdat de maximale ontheffingswaarde van 53 dB niet wordt overschreden en aan de 
voorwaarden van het hogere waarde beleid wordt voldaan, kan voor beide woningen een hogere waarde 
worden  verleend.  De  burgemeester  en  wethouders  van  de  gemeente  Hillegom  dienen  voor  beide 
woningen een hogere waarde van 53 dB te verlenen, zie tabel 4.2.   
 
Tabel 4.2 Hogere grenswaarde 
Aantal woningen  Hogere grenswaarde  Bron 

2  53 dB  3e Loosterweg 
 
Het aspect wegverkeerslawaai staat de ontwikkeling van de twee woningen niet in de weg. 

4.12    Railverkeer 
Ten westen van het plangebied ligt de spoorlijn Haarlem ‐ Leiden. Geluidszone van de spoorlijn bedraagt 
300 m.  Het  plangebied  is  buiten  de  300 m  brede  geluidszone  van  de  spoorlijn  gelegen.  Akoestisch 
onderzoek naar spoorweglawaai kan dan ook achterwege blijven. 
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4.13    Luchtkwaliteit 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een ruimtelijk plan uit het 
oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 
Het  toetsingskader  voor  luchtkwaliteit  wordt  gevormd  door  hoofdstuk  5,  titel  5.2  van  de  Wet 
milieubeheer. Dit onderdeel van de Wet milieubeheer  (Wm) bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, 
stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke 
ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof 
(jaar‐ en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in tabel 4.3 
weergegeven. 
 
Tabel 4.3 Grenswaarden maatgevende stoffen Wm 
Stof  Toetsing van  Grenswaarde 

stikstofdioxide (NO2) jaargemiddelde concentratie  40 µg/m³ 
fijn stof (PM10)  jaargemiddelde concentratie  40 µg/m³ 
  24‐uurgemiddelde 

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

fijn stof (PM2,5)  jaargemiddelde concentratie  25 µg /m³ 
 
Op  grond  van  artikel 5.16  van  de Wm  kunnen  bestuursorganen  bevoegdheden  die  gevolgen  kunnen 
hebben voor de  luchtkwaliteit onder andere uitoefenen  indien de bevoegdheden/ontwikkelingen niet 
leiden  tot  een  overschrijding  van  de  grenswaarden  of  de  bevoegdheden/ontwikkelingen  niet  in 
betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht. 
 
Besluit niet in betekenende mate 

In dit Besluit niet in betekenende mate is bepaald in welke gevallen een plan vanwege de gevolgen voor 
de  luchtkwaliteit  niet  aan  de  grenswaarden  hoeft  te  worden  getoetst.  Hierbij  worden  2  situaties 
onderscheiden: 
 een plan heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10 (= 1,2 

µg/m³); 
 een plan valt in een categorie die is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze categorieën 

betreffen onder andere woningbouw met niet meer dan 1.500 woningen bij één ontsluitingsweg en 
3.000 woningen bij twee ontsluitingswegen, kantoorlocaties met een bruto vloeroppervlak van niet 
meer dan 100.000 m2 bij één ontsluitingsweg en 200.000 m2 bij twee ontsluitingswegen. 

 
Onderzoek 

Het  bestemmingsplan maakt  de  realisatie  van  2  woningen mogelijk.  Dit  aantal  valt  ruim  onder  de 
drempelwaarde  van  1.500  woningen,  die  is  vrijgesteld  aan  toetsing  aan  de  grenswaarden  voor 
luchtkwaliteit. Het plan draagt dan ook niet in betekenende mate bij aan de toename van de hoeveelheid 
stikstofdioxide  en  fijn  stof  in  de  lucht.  Er wordt  voldaan  aan  de  luchtkwaliteitswetgeving  en  nader 
onderzoek is niet noodzakelijk.   
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is een indicatie van de luchtkwaliteit ter plaatse van het 
plangebied  gegeven.  Dit  is  gedaan  aan  de  hand  van  de  NSL‐monitoringstool  2018  (http://www.nsl‐
monitoring.nl/viewer/)  die  bij  het  Nationaal  Samenwerkingsprogramma  Luchtkwaliteit  hoort.  De 
dichtstbijzijnde maatgevende weg  betreft  de N442. Uit  de NSL‐monitoringstool  blijkt  dat  in  2017  de 
jaargemiddelde  concentraties  stikstofdioxide  en  fijn  stof  langs  deze  weg  ruimschoots  onder  de 
grenswaarden liggen. Omdat direct langs deze weg ruimschoots aan de grenswaarden wordt voldaan, zal 
dit ook ter plaatse van het plangebied het geval zijn. Concentraties luchtverontreinigende stoffen nemen 
immers af naarmate een locatie verder van de weg ligt.   
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Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling in het plangebied. Ter 
plaatse van het plangebied is sprake van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat. 

4.14    Besluit milieueffectrapportage 
In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van 
de  omgevingsvergunning  planmer‐plichtig,  projectmer‐plichtig  of mer‐beoordelingsplichtig  zijn.  Voor 
deze activiteiten  zijn  in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Daarnaast dient het bevoegd 
gezag bij de betreffende activiteiten die niet aan de bijbehorende drempelwaarden voldoen, na te gaan 
of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, gelet op de omstandigheden als 
bedoeld in bijlage III van de EEG‐richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen: 
 de kenmerken van de projecten; 
 de plaats van de projecten; 
 de kenmerken van de potentiële effecten. 
 
In het Besluit milieueffectrapportage is bepaald dat een milieueffectbeoordeling uitgevoerd moet worden 
als een project belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft. Het betreft hier een locatie aan de 3e 
Loosterweg 126, gelegen in het buitengebied van Hillegom, waar tot voor kort een bedrijfscomplex met 
bedrijfswoning  aanwezig  was.  De  bedrijfsbebouwing  en  de  bedrijfswoning  zijn  gesloopt.  De  totale 
gesaneerde bebouwing had een oppervlakte van 1.100 m2. Aan de  rand van de  locatie worden  twee 
woningen gebouwd, waarvan één woning ter vervanging van de gesloopte bedrijfswoning. De woningen 
worden gerealiseerd in het verlengde van het bestaande lint van woningen.   
 
Het vervangen/herbouwen van de voormalige bedrijfswoning en het realiseren van één extra woning is 
te kleinschalig om deze ontwikkeling te beschouwen als een stedelijke ontwikkeling zoals bedoeld met 
categorie D 11.2 in de bijlage onder D van het Besluit m.e.r.. Evenals in de uitspraak van de Raad van State 
d.d. 12 juni 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1879) verandert het gebruik van het perceel door de realisatie van 
twee woningen, maar dat betekent niet dat hetgeen waarin het plan voorziet moet worden aangemerkt 
als een stedelijk ontwikkelingsproject (zoals bedoeld in kolom 1 van categorie 11.2 van bijlage D onderdeel 
van het Besluit milieueffectrapportage). Daarbij  is  van belang dat het  ruimtebeslag  van de  voorziene 
bebouwing beperkt  is en dat de voorziene ontwikkeling gepaard gaat met beperkte bebouwing op het 
perceel. Dit betekent dat, gelet op de aard en omvang, dit plan niet hoeft te worden aangemerkt als een 
stedelijk ontwikkelingsproject.   
 
Daarnaast wordt in het bestemmingsplan het voormalige agrarische bouwvlak met de bedrijfswoning weg 
bestemd.  Dit  terrein  krijgt  dezelfde  agrarische  bestemming  als  de  omliggende  gronden,  namelijk 
bollenteelt. De  omvang  van  het  nieuwe  bollenterrein  bedraagt  ongeveer  8.000 m2. Daarnaast  is  het 
terrein omgeven door gronden die reeds zijn bestemd voor de bollenteelt. Gegeven de omvang van dit 
terrein en de drempelwaarde voor de uitbereiding van bloembollengebied (D9) van 50 ha en de ligging 
van het terrein is ook dit gedeelte van het project ook te kleinschalig om te beschouwen als een project 
bedoeld met categorie D 9 in de bijlage onder D van het Besluit m.e.r.. 
 
De verwachting is dus dat dit plan geen belangrijke nadelige effecten voor het milieu met zich mee brengt. 
De effecten op het milieu worden voldoende beschreven in de voorgaande paragrafen.   
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4.15    Duurzaamheid 
Om duurzaamheid  in nieuwbouwplannen te borgen en  inzichtelijk te maken gebruikt de gemeente de 
GRP gebouwen  tool. De gemeente ambieert een hoge GPR score voor nieuwbouw ontwikkelingen. Er 
wordt inzicht gegeven aan de volgende aandachtspunten op gebouwniveau: 
 Energie: Goede energieprestatie van gebouwen, bij voorkeur energie neutraal 
 Gebruikskwaliteit: Goede, toegankelijk, functioneel en veilige woningen. 
 Circulair  en  milieu:  Inzetten  op  hergebruikte  en/of  duurzaam  geproduceerde  materialen  om 

zodoende  schadelijke  emissies  en  uitputting  van  grondstoffen  als  gevolg  van  de  productie  van 
bouwmaterialen te beperken. 

 Toekomstwaarde:  Inzetten  op  flexibele  plattegronden,  levensloopbestendig  wonen,  met 
maatregelen zoals drempelloos bouwen en eenvoudig aanpasbare (binnen‐)constructies 

 Gezondheid: Realisatie van een gezonde woning door bijvoorbeeld het beperken van geluidsoverlast, 
voldoende frisse lucht, comfortabele ventilatie en voldoende daglicht 

 
Op  landschappelijk niveau wordt een hoogwaardig en duurzaam plan nagestreefd, er  is  in  ieder geval 
aandacht voor: 
 Landschappelijk: Het plan in harmonie ontwerpen met zijn natuurlijke omgeving, door aansluiting 

op bestaande schaal, groen, water, structuur, karakter en architectuur.   
 Woning oriëntatie: de oriëntatie en inrichting van de woningen zoveel zon georiënteerd ontwerpen 

om zo actief en passief gebruik te maken van zonnewarmte. 
 Flora  en  fauna:  'natuur  inclusief'  bouwen  door  te werken met  natuurlijke materialen,  en waar 

mogelijk worden groene daken gerealiseerd, nestkasten ingebouwd en natuurlijkvriendelijke oevers 
aangelegd.   

 Waterhuishouding:  Het  hemelwater  wordt  lokaal  opgevangen  door  afkoppeling  naar  het 
oppervlaktewater. Waterkwaliteit wordt blijvend verbeterd door het werken met niet uitlogende 
materialen. Klimaatbestendig bouwen tegen hitte‐ en droogtestress door voldoende groen in de wijk. 

 CO2‐absorptie: Toepassen van CO2‐absorberende materialen. 
 
Conclusie 

De gemeente vraagt de initiatiefnemer bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouwen aan 
te sluiten bij bovenstaande doelstellingen. 
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Hoofdstuk 5    Uitvoerbaarheid 

5.1    Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

5.1.1    Dialoog met de omgeving 

Bij uitspraak van 2 maart 2016 (ABRvS 2 maart 2016, zaaknr. 201503081) heeft de Afdeling de beroepen 
van omwonenden gericht tegen het bestemmingsplan “3e Loosterweg 130 e.o.” gegrond verklaard en het 
besluit tot vaststelling van het plan vernietigd. De bezwaren van omwonenden waren voor initiatiefnemer 
aanleiding om in gesprek te gaan met de omgeving en te bezien of het plan aangepast kon worden, waarbij 
zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met belangen van omwonenden. Daarnaast  is er op 21  juni 
2018 een bewonersbijeenkomst geweest over de voorgenomen ontwikkeling. Daarbij  is ook gesproken 
over de positionering van de bouwkavels waarna een variant met een gedraaid bouwvlak afwogen is. Ook 
is er van gedachten gewisseld over de voorgeschiedenis, de belangen en bezwaren van omwonenden en 
aanpassingen die mogelijk zijn om deze te verhelpen. 
 
Om rekening te houden met de belangen van omwonenden zijn  in het plan de volgende aanpassingen 
gedaan ten opzichte van het door de Raad van State vernietigde plan: 
 in verband met het uitzicht vanuit de woningen aan de noordzijde van het plangebied (3e Loosterweg 

118 en 120) is het gebied dat bestemd is voor Wonen en Tuin verkleind ten opzichte van het eerdere 
plan. Het woonperceel  is nu minder diep; er blijft een strook agrarische grond behouden. Verder 
mogen  op  het  achterste  deel  van  het  woonperceel,  bestemd  als  Tuin,  op  grond  van  dit 
bestemmingsplan geen bijgebouwen of overkappingen worden gebouwd; 

 de bouwvlakken van de woningen zijn, om beter rekening te houden met de belemmeringenstrook 
van de waterleiding aan de 3e Loosterweg, naar achteren verschoven. Met de verschuiving  is ook 
rekening gehouden met het uitzicht vanuit de woning aan de overzijde van de 3e Loosterweg, door 
de bouwvlakken zo te positioneren dat de woningen niet recht tegenover de woning aan de overzijde 
kunnen worden gebouwd. 

 de  bouwvlakken  zijn  parallel  aan  elkaar  gesitueerd,  zodat  de  omwonenden  de  minste 
schaduweffecten ondervinden. 
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Hieronder zijn de verbeeldingen van beide plannen weergegeven. 
Bestemmingsplan 3e Loosterweg vastgesteld 2015, 
vernietigd door RvS 

Bestemmingsplan 3e Loosterweg 130 e.o., 
Hillegom 

 

 
 

5.1.2    Inspraak en Overleg ex artikel 3.1.1 Bro 

Overeenkomstig  de  wettelijke  vereisten  wordt  het  voorontwerpbestemmingsplan  met  de  daarbij 
behorende stukken 6 weken voor inspraak en overleg conform artikel 3.1.1 Bro ter inzage gelegd. Tijdens 
deze inspraakperiode hebben inwoners, bedrijven, bestuurlijke partners en instanties die betrokken zijn 
bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in 
het  geding  zijn,  de  gelegenheid  gekregen  om  op  het  voorontwerp  een  reactie  in  te  dienen.  In  de 
inspraakperiode  zijn  er  twee  overlegreacties  en  twee  inspraakreacties  ontvangen. Deze  reacties  zijn 
samengevat in de Nota van inspraak en overleg, zoals opgenomen in bijlage 10. In deze nota wordt tevens 
aangegeven of deze reacties geresulteerd hebben in aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan. 

5.1.3    Zienswijzen 

Overeenkomstig  de  wettelijke  vereisten  is  het  ontwerpbestemmingsplan met  de  daarbij  behorende 
stukken  6  weken  ter  inzage  gelegd.  Gedurende  deze  termijn  is  eenieder  de mogelijkheid  geboden 
zienswijzen  over  dit  ontwerpbestemmingsplan  in  te  dienen  bij  de  gemeenteraad.  De  ingekomen 
zienswijzen zijn beantwoord in een 'Nota van beantwoording zienswijzen'. Deze is opgenomen in bijlage 
11. In deze nota worden tevens de ambtshalve wijzigingen toegelicht. 

5.2    Economische uitvoerbaarheid 
De ontwikkeling waarvoor dit bestemmingsplan wordt opgesteld, valt onder de bepaling in artikel 6.12 lid 
1 Wro die voorschrijft dat de gemeente een exploitatieplan vaststelt voor de ontwikkeling. Lid 2 van dit 
artikel geeft de  voorwaarden waaronder de gemeente kan besluiten om geen exploitatieplan  vast  te 
stellen. De ontwikkeling moet in dat geval voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 de verhaal van kosten van de grondexploitatie is anderszins verzekerd, omdat de ontwikkeling 

bijvoorbeeld wordt uitgevoerd voor rekening en risico van initiatiefnemer; 
 er vinden geen werken in openbaar gebied plaats waarover afspraken moeten worden gemaakt; 
 het is niet nodig om afspraken te maken over de fasering van het project. 
 
De  gemeente  zal  een  anterieure  overeenkomst  sluiten  met  de  betreffende  partij,  waarin  het 
kostenverhaal wordt geregeld. Tevens wordt een planschadeverhaalsovereenkomst afgesloten, waardoor 
ook eventuele planschade is gedekt. De kosten voor de uitvoering van het bouwplan liggen volledig bij de 
ontwikkelende  partij.  Geconcludeerd wordt  dat  er  voldoende middelen  zijn  om  de  ontwikkeling  tot 
uitvoering te brengen. Ook vinden er geen werken in openbaar gebied plaats waarover afspraken moeten 
worden gemaakt en is het niet nodig om afspraken te maken over de fasering van het project. Hierdoor is 
een exploitatieplan niet noodzakelijk. Het plan is daarmee financieel uitvoerbaar. 
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Hoofdstuk 6    Juridische planbeschrijving 

6.1    Algemeen 
In dit hoofdstuk wordt de bestemmingsregeling nader toegelicht. Voor de onderscheiden hoofdfuncties 
zijn afzonderlijke bestemmingsregelingen opgesteld die  zijn gebaseerd op de overwegingen die  in de 
voorafgaande hoofdstukken  zijn  verwoord. Op welke wijze  een  en  ander  in  de  bestemmingsregeling 
concreet is verwerkt, wordt hierna beschreven. 
 
Conform  de  wettelijke  verplichting  is  gebruikgemaakt  van  de  SVBP2012  voor  de  planregels  en  de 
verbeelding. 

6.2    Inleidende regels 
Artikel 1 Begrippen 

In dit artikel worden de begrippen gedefinieerd, die  in de  regels worden gehanteerd voor zover deze 
begrippen van het 'normale' spraakgebruik afwijken of een specifiek juridische betekenis hebben. Bij de 
toetsing aan het bestemmingsplan zal moeten worden uitgegaan van de in dit artikel aan de betreffende 
begrippen toegekende betekenis. 
 
Artikel 2 Wijze van meten 

Het onderhavige artikel geeft aan hoe hoogte‐ en andere maten die bij het bouwen  in acht genomen 
dienen te worden, gemeten moeten worden. 

6.3    Bestemmingsregels 
Agrarisch ‐ Bollenteelt ‐ Bollenzone 2 

In  de  bestemmingsomschrijving  wordt  een  omschrijving  gegeven  van  de  functies  die  binnen  de 
bestemming mogelijk zijn. Het betreft hier een de uitoefening van een bollenteeltbedrijf met daaraan 
ondergeschikt  enkele  rechtstreeks  toelaatbare  nevenfuncties  (in  dit  geval  alleen  natuur‐  en 
landschapsbeheer). Ter bescherming van de natuur‐ en  landschapswaarden  zijn deze waarden  tevens 
beschreven  in de bestemmingsomschrijving.  In het plangebied bevindt  zich geen  agrarisch bouwvlak. 
Buiten het bouwvlak mogen uitsluitend tijdelijke kweektunnels en erf‐ en terreinafscheidingen worden 
gebouwd, met inachtneming van de maatvoeringen zoals genoemd in de bouwregels. Het artikel bevat, 
tot slot, een wijzigingsbevoegdheid om de agrarische gronden om te zetten naar natuur.   
 
Tuin 

De strook grond aan de straatzijde en aan de andere kant van de bestemming Wonen worden voorzien 
van  de  bestemming  Tuin.  Op  deze  gronden  mogelijk  uitsluitend  bouwwerken,  geen  gebouwen  of 
overkappingen zijnde, worden gebouwd. 
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Verkeer 

De  ontsluitingsweg  aan  de  noordkant  van  het  plangebied  is  bestemd  als  'Verkeer'.  Binnen  deze 
bestemming  zijn  verkeersgerelateerde  functies  toegestaan  en  er  mogen  alleen  bouwwerken,  geen 
gebouwen zijnde worden gebouwd.   
 
Wonen 

De burgerwoningen zijn voorzien van de bestemming Wonen. Binnen deze bestemming is een bouwvlak 
opgenomen  waarbinnen  gebouwen  en  bouwwerken,  geen  gebouwen  zijnde,  gerealiseerd  moeten 
worden.  Voor  de woning  geldt  een maximale  inhoudsmaat  van  750 m3.  Daarnaast mag  50 m2  aan 
bijgebouwen worden  gerealiseerd binnen het bestemmingsvlak Wonen. Het  gebruik  van  een woning 
en/of wooneenheid door meer dan één huishouden is niet toegestaan. 
 
Daarnaast  is  er  een  voorwaardelijke  verplichting  opgenomen  dat  aan  de  zuid‐  en  oostzijde  van  het 
plangebied een bladhoudende windhaag gerealiseerd moet worden van 1,5 meter. De windhaag heeft 
een afschermend effect en zal eventuele resten van gewasbeschermingsmiddelen tegenhouden.   
 
Leiding ‐ Water 

De  aanwezige watertransportleiding wordt  door middel  van  dit  artikel  beschermd. Het  bouwen  van 
gebouwen  en  een  aantal  specifiek  benoemde  werkzaamheden  binnen  deze  bestemming  is  niet 
toegestaan. En het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van deze bestemming, 
is beperkt  tot 3 meter. Middels een omgevingsvergunning  kan onder bepaalde  voorwaarden hiervan 
worden afgeweken. 
 
Waarde ‐ Archeologie 5, 7 en 8 

In deze artikelen is de bescherming van de archeologische waarde van gronden in het plangebied geregeld 
met een  zogenoemde dubbelbestemming. Het bestemmingsplan kent drie dubbelbestemmingen voor 
archeologische waarden. De dubbelbestemming valt over de 'onderliggende' enkel bestemmingen heen 
en houdt beperkingen  in voor de bouw‐ en/of gebruiksmogelijkheden van die bestemmingen. Voor de 
dubbelbestemming Waarde  ‐  Archeologie  5  geldt  een  uitzondering  van  archeologisch  veldwerk  bij 
bodemingrepen kleiner dan 250 m² of minder dan 30 cm onder maaiveld. Voor de dubbelbestemming 
Waarde ‐ Archeologie 7 geldt een uitzondering van archeologisch veldwerk bij bodemingrepen kleiner dan 
500 m² of minder dan 100 cm onder maaiveld. Voor de dubbelbestemming Waarde ‐ Archeologie 8 geldt 
een uitzondering van archeologisch veldwerk bij bodemingrepen kleiner dan 1.000 m² of minder dan 30 
cm onder maaiveld.   

6.4    Algemene regels 
Anti‐dubbeltelregeling 

Dit artikel bevat een algemene  regeling waarmee kan worden voorkomen dat er  in  feite meer wordt 
gebouwd dan het bestemmingsplan beoogd, bijvoorbeeld  ingeval  (onderdelen  van) bouwvlakken  van 
eigenaars verschillen.   
 
Algemene bouwregels 

Overschrijding bouwgrenzen 

Om  te  voorkomen  kleine  ontwikkelingen  leiden  tot  het  volgen  van  aparte  procedures,  is  in  dit  lid 
opgenomen dat voor bepaalde ontwikkelingen de bouwgrenzen overschreden mogen worden. 
 
Bestaande maten 

Met deze regeling wordt voorkomen dat bestaande situaties die afwijken van de maatvoering ingevolge 
hoofdstuk 2 – onbedoeld – geheel of gedeeltelijk onder het overgangsrecht van het bestemmingsplan 
vallen.   
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Voldoende parkeergelegenheid 

In het ontwerpplan werd  voor de  toetsing  van de parkeerbehoefte  verwezen naar de  gemeentelijke 
bouwverordening. Door de inwerkingtreding van de 'Reparatiewet BZK 2014' (Staatsblad 2014, 458) per 
29  november  2014  is  de  bouwverordening  voor  dit  bestemmingsplan  niet meer  van  toepassing. De 
regeling  van  parkeerbepaling  in  de  bouwverordening  is  daarom  materieel  overgenomen  in  dit 
bestemmingsplan. Eén en ander leidt niet tot een inhoudelijke wijziging van de beoogde toetsing. Aan het 
Besluit ruimtelijke ordening is mede in verband met het intrekken van toetsing aan de bouwverordening 
de mogelijkheid opgenomen om voor de invulling van de eis van voldoende parkeren in concrete situaties 
gebruik te maken van beleidsregels (zie artikel 3.1.2 lid 2 onder a Bro), zoals dit ook onder de werking van 
de bouwverordening mogelijk was. 
 
Algemene gebruiksregels 

Algemeen gebruiksverbod   

In  de  algemene  gebruiksregels  is  een  algemeen  gebruiksverbod  opgenomen waarin  is  geregeld  dat 
gebruik in strijd met de bestemming niet is toegestaan.   
 
Algemene afwijkingsregels 

Maten en bouwgrenzen 

In dit  artikel wordt  aangegeven  in hoeverre  afgeweken  kan worden  voor  geringe  afwijkingen  van de 
bouwregels (maatvoering), voor zover al niet elders in de planregels in afwijkingen is voorzien. Overigens 
bestaat er een aantal bouwwerken dat los van het bestemmingsplan gebouwd kan worden en waarvoor 
een algemene bevoegdheid tot afwijken (zoals voorheen te doen gebruikelijk) geen zin meer heeft. Het 
betreft hier zogenaamde vergunningsvrije bouwwerken als bedoeld in artikel 43 van de Woningwet. 
 
Algemene wijzigingsregels 

Overschrijding bestemmingsgrenzen 

Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor geringe overschrijdingen van bestemmingsgrenzen.   
 
Waarde archeologie 

Met deze wijzigingsbevoegdheid  kan de bestemming Waarde ‐ Archeologie geheel of gedeeltelijk van 
gronden worden verwijderd, indien uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen 
archeologische waarden aanwezig zijn en het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer 
noodzakelijk wordt  geacht  dat  het  bestemmingsplan  ter  plaatse  in  bescherming  en  veiligstelling  van 
archeologische waarden voorziet. 
 
Overige regels   
In dit artikel is de werking van de wettelijke regelingen geregeld. 

6.5    Overgangs‐ en slotregels 
Overgangsregels 

Overgangsrecht bouwwerken 

Uitbreiding van de bebouwing die onder het overgangsrecht valt, is slechts mogelijk met afwijking van het 
bevoegd gezag. 
 
Overgangsrecht gebruik 

Betreft de overgangsbepaling met betrekking tot gebruik van onbebouwde gronden en bouwwerken voor 
zover dat gebruik afwijkt van het bestemmingsplan op het moment dat dit rechtskracht verkrijgt. 
 
Slotregel 

Dit artikel geeft aan onder welke naam dit plan kan worden aangehaald. 
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Bijlage 1    Bezonningsdiagrammen 3e Loosterweg 





Hillegom 
3e Loosterweg 
 
BEZONNINGSDIAGRAMMEN 



Aanleiding en toelichting 
Dit is een beknopte toelichting op de door Rho Adviseurs opgestelde bezonningsdiagrammen. Voor deze variant is het meest noordelijk gelegen bouwvlak 90 graden 
gedraaid. De afstand tussen de bouwvlakken is conform het bestemmingsplan. Deze bezonningsstudie geeft inzicht in het effect op omliggende percelen van de 
geprojecteerde bouwmassa’s. 
 
Bezonningsstudie 
Voor deze studie is een digitaal 3D‐model opgesteld. In afwijking van wat artikel 6 onder 6.2 van het bestemmingsplan voorschrijft (max. 750m3) is voor het 3D‐model het 
gehele bouwvlak voor deze studie bebouwd. 
De resultaten van deze studie tonen aan dat er vanaf de middagperiode gevolgen voor de bezonning op de naastgelegen percelen. 
Vanaf 12:00 uur zijn er met een interval van 1 uur bezonningsberekeningen uitgevoerd.  
 
Voor de bezonningsstudie is de middagperiode maatgevend en zijn voor de volgende data en tijdstippen berekeningen uitgevoerd: 
 21 maart (vanaf 12:00 uur t/m 17:00 uur in wintertijd): de dag dat de zon op ‘half’ staat, namelijk precies tussen de stand van 21 december en 21 juni in; 
 21 juni (vanaf 12:00 uur t/m 18:00 uur in zomertijd): de dag dat de zon het hoogst staat; 
 21 september (vanaf 12:00 uur t/m 18:00 uur in zomertijd): de dag dat de zon op ‘half’ staat, namelijk precies tussen de stand van 21 juni en 21 december in; 
 21 december (vanaf 12:00 uur t/m 15:00 uur in wintertijd): de dag dat de zon het laagst staat. 
 
Programmatuur en uitgangspunten bij de berekeningen 
 programmatuur: AutoCAD MAP 3D versie 2018; 
 coördinatenstelsel: EPSG:28992, Amersfoort / RD New (Rijksdriehoekstelsel); 
 tijdzone: MET/CET (UTC+1); 
 het model is opgenomen in het Rijksdriehoekstelsel; 
 het model is in de juiste tijdzone ingesteld; 
 er is géén rekening gehouden met schaduwwerking van bestaande omliggende objecten (bouwwerken geen gebouwen zijnde en/of bomen);  
 er is géén rekening gehouden met verschillen in maaiveldhoogte omdat het effect op de bezonning verwaarloosbaar is. 
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Bijlage 2    Bezonningsdiagrammen 3e Loosterweg Variant 





Hillegom 
3e Loosterweg 
 
BEZONNINGSDIAGRAMMEN 



Aanleiding en toelichting 
Dit is een beknopte toelichting op de door Rho Adviseurs opgestelde bezonningsdiagrammen. Deze bezonningsstudie geeft inzicht in het effect op omliggende percelen van 
de bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan ‘3e Loosterweg 130 e.o.’ na vaststelling mogelijk maakt. 
 
Bezonningsstudie 
Voor deze studie is een digitaal 3D‐model opgesteld van de bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan in de toekomst zal bieden. In afwijking van wat artikel 6 onder 6.2 
van het bestemmingsplan voorschrijft (max. 750m3) is voor het 3D‐model het gehele bouwvlak voor deze studie bebouwd. 
De resultaten van deze studie tonen aan dat er vanaf de middagperiode gevolgen voor de bezonning op de naastgelegen percelen. 
Vanaf 12:00 uur zijn er met een interval van 1 uur bezonningsberekeningen uitgevoerd.  
 
Voor de bezonningsstudie is de middagperiode maatgevend en zijn voor de volgende data en tijdstippen berekeningen uitgevoerd: 
 21 maart (vanaf 12:00 uur t/m 17:00 uur in wintertijd): de dag dat de zon op ‘half’ staat, namelijk precies tussen de stand van 21 december en 21 juni in; 
 21 juni (vanaf 12:00 uur t/m 18:00 uur in zomertijd): de dag dat de zon het hoogst staat; 
 21 september (vanaf 12:00 uur t/m 18:00 uur in zomertijd): de dag dat de zon op ‘half’ staat, namelijk precies tussen de stand van 21 juni en 21 december in; 
 21 december (vanaf 12:00 uur t/m 15:00 uur in wintertijd): de dag dat de zon het laagst staat. 
 
Programmatuur en uitgangspunten bij de berekeningen 
 programmatuur: AutoCAD MAP 3D versie 2018; 
 coördinatenstelsel: EPSG:28992, Amersfoort / RD New (Rijksdriehoekstelsel); 
 tijdzone: MET/CET (UTC+1); 
 er is voor de bezonningsstudie een 3D‐model conform bouwmogelijkheden bestemmingsplan; 
 het model is opgenomen in het Rijksdriehoekstelsel; 
 het model is in de juiste tijdzone ingesteld; 
 er is géén rekening gehouden met schaduwwerking van bestaande omliggende objecten (bouwwerken geen gebouwen zijnde en/of bomen);  
 er is géén rekening gehouden met verschillen in maaiveldhoogte omdat het effect op de bezonning verwaarloosbaar is. 
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MEMO 

 

 

Van : ing. R. Meijs 

Project : 3e Loosterweg 126 en ten noorden van 130 

Opdrachtgever : Maas & van Stein 

   

Datum : 25 juli 2019 

   

Betreft : Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 

 

 

Aanleiding 

Het perceel ten noorden van 3e Loosterweg 130 betreffen teeltgronden. Initiatiefnemer is voornemens twee 

nieuwe woningen mogelijk te maken op deze gronden.  

 

Woningen zijn binnen de Wet geluidhinder (Wgh) aangemerkt als geluidgevoelige functies, waarvoor akoestisch 

onderzoek dient te worden verricht indien deze liggen binnen de geluidzone van wettelijk gezoneerde wegen. 

De twee woningen zijn gelegen binnen de geluidzone van de 3e Loosterweg. Het planvoornemen is gelegen 

buiten de geluidzone van de Veenenburgerlaan. Akoestisch onderzoek ten gevolge van het verkeer op de 3e 

Loosterweg is noodzakelijk en uitgevoerd onder de normen van de Wgh. In voorliggende memo worden de 

uitgangspunten en resultaten toegelicht.  

 

 

Toetsingskader 

Normstelling 

Langs alle wegen  met uitzondering van 30 km/u-wegen en woonerven  bevinden zich op grond van de Wet 

geluidhinder (Wgh) geluidzones waarbinnen de geluidhinder vanwege de weg moet worden getoetst. De breedte 

van de geluidzone is afhankelijk van het aantal rijstroken en van binnen of buiten stedelijke ligging. Op basis van 

jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening ook bij 30 km/u-wegen de 

aanvaardbaarheid van de geluidbelasting te worden onderbouwd. De ontwikkeling vindt plaats binnen de 

wettelijke geluidzone van de 3e Loosterweg (60 km/u).  

 

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

dosismaat wordt weergegeven in dB. Deze waarde vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over een 

etmaal. 

 

Nieuwe situaties 

Voor de geluidbelasting aan de buitengevels van woningen binnen de wettelijke geluidzone van een weg geldt 

een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde mogelijk. 

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

geluidbelasting aan de gevel van geluidgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend zijn, 

dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 

landschappelijke of financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag de maximale ontheffingswaarde niet te boven 

gaan. Voor de beoogde buitenstedelijke ontwikkeling geldt een maximale ontheffingswaarde van 53 dB.  
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Aftrek ex artikel 110g Wgh 

Krachtens artikel 110g van de Wet geluidhinder mag het berekende geluidsniveau van het wegverkeer worden 

gecorrigeerd in verband met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen worden. Voor 

wegen met een maximum snelheid lager dan 70 km/u geldt een aftrek van 5 dB.  

 

 

Onderzoek 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode II (SRM II) conform het Reken- en 

meetvoorschrift geluidhinder 2012.  

 

Verkeersgegevens van de 3e Loosterweg zijn verleend door de Omgevingsdienst West-Holland. Dit bestaat uit 

een shapefile met verkeersintensiteiten en voertuig- en etmaalverdelingen van het prognosejaar 2030. De 

verkeersintensiteit op een gemiddelde weekdag bedraagt 3.144 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal) in 

2030. De voertuig- en etmaalverdeling is opgenomen in tabel 1.  

 

Tabel 1  Voertuig- en etmaalverdeling 3e Loosterweg 

 dag avond nacht 

lichte motorvoertuigen 94,59% 97,39% 93,78% 

middelzware motorvoertuigen 2,87% 1,59% 3,02% 

zware motorvoertuigen 2,54% 1,02% 3,20% 

etmaalverdeling 6,85% 3,34% 0,55% 

 

Met een verkeersbesluit is de situatie ter hoogte van het perceel 118 en verder in noordelijke richting van 60 

km/u gewijzigd naar een 30 km-zone. In zuidelijke richting, voorbij het kruispunt met het plateau (ter hoogte van 

het planvoornemen), is de overgang naar de wettelijke snelheid van 60 km/u. Deze wettelijke snelheden zijn in 

het akoestisch model toegepast. De wegdekverharding van de 3e Loosterweg bestaat uit dicht asfaltbeton, in het 

model aangeduid als referentiewegdek. In bijlage 1 is een tabel en geografisch overzicht opgenomen van de 

toegepaste verkeersgegevens in het model.  

 

Vanwege de maximale bouwhoogte van 9 meter (en maximale goothoogte van 6 meter) zijn de berekeningen 

uitgevoerd op de mogelijkheid van 3 bouwlagen. De geluidbelasting is berekend op +1,5 meter van iedere 

verdiepingsvloer, waarbij is uitgegaan van een gemiddelde bouwlaag van 3 meter hoog. De geluidbelasting is 

berekend op +1,5 / +4,5 / +7,5 meter hoogte. In bijlage 2 is een overzicht van het geluidmodel opgenomen.  

 

 

Resultaten 

Berekend is de geluidbelasting in het plangebied vanaf de assen van de wegen. Op de woonbestemming zijn 

twee bouwvlakken opgenomen. Toetspunten zijn op de randen van beide bouwvlakken geplaatst, zie ook bijlage 

2. De geluidbelasting van de 3e Loosterweg op de voorgevel is opgenomen in tabel 2.  

 

Tabel 2  Geluidbelasting voorgevels in dB  

Woningen 
Hoogte 

toetspunten 
Geluidbelasting 

voorgevels in dB* 

Noordelijk bouwvlak 

1 (+1,5 m) 52 dB 

2 (+4,5 m) 53 dB 

3 (+7,5 m) 53 dB 

Zuidelijk bouwvlak 1 (+1,5 m) 52 dB 

2 (+4,5 m) 53 dB 

3 (+7,5 m) 53 dB 

* inclusief 5 dB aftrek artikel 110g Wgh 

 

In bijlage 3 zijn de volledige rekenresultaten opgenomen.  
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De geluidbelasting op de woningen bedraagt maximaal 53 dB. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt 

overschreden, de maximale ontheffingswaarde van 53 dB niet.  

 

 

Maatregelenonderzoek 

Hogere grenswaarde 

Omdat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden is onderzoeksplicht noodzakelijk volgens de Wgh. 

Maatregelen zijn mogelijk aan de bron en in het overdrachtsgebied.  

 
Bronmaatregelen 
Hieronder vallen bijvoorbeeld het verlagen van de maximum snelheid, het terugdringen van het 
verkeersaanbod en aanpassen van het wegdektype. Voor de 3e Loosterweg ten noorden van het 
planvoornemen is reeds een snelheidsregime van 30 km/u gehanteerd. Gezien de ligging buiten de bebouwde 
kom en het wegprofiel ten zuiden van het planvoornemen, is verdere afwaardering van de verkeersfunctie niet 
mogelijk. De rijbaan is voorzien van dicht asfaltbeton. Een geluidreducerende wegdekverharding kan de 
geluidbelasting op de gevels van de woningen ook reduceren. Door het veel optrekken en afremmen bij 
kruisingen en bochten, leidt dit echter tot slijtage van het wegdek en daardoor hoge onderhoudskosten. Ten 
noorden van het planvoornemen is een kruispunt met plateau gelegen en ten zuiden van het planvoornemen 
een bocht. Geluidreducerende wegdekverharding wordt daarom niet doelmatig geacht.  

 
Maatregelen aan het overdrachtsgebied 

Overdrachtsmaatregelen zijn het toepassen van geluidschermen of het vergroten van de afstand tussen de 

geluidsbron en de voorste gevel van de woning. Bij toepassing van geluidschermen zijn hoge kosten verbonden 

en deze zijn vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk. Het vergroten van de afstand tussen de 

geluidsbron en de nieuwe woningen is mogelijk, tot het in strijd komt met het stedenbouwkundig ontwerp. 

Vanwege het bebouwingslint is verdere verplaatsing van het bouwvlak niet gewenst.  

 

Hogere waarde beleid omgevingsdienst West-Holland 

Naast de verplichtingen uit de Wgh heeft de omgevingsdienst een meer specifiek hogere waarde beleid (zie 

bijlage 4). In onderhavige situatie wordt voldaan aan de volgende voorwaarde:  

- nog niet geprojecteerde woningen buiten de bebouwde kom die verspreid gesitueerd worden. 

 

Tevens wordt de maximale ontheffingswaarde van 53 dB niet overschreden en zijn op beide bouwvlakken stille 

gevels/randen berekend (<48 dB), waardoor het geluidbeleid de beoogde woningen niet in de weg staan.  

 

 

Conclusie 

De geluidbelasting op de twee bouwvlakken is berekend op maximaal 53 dB, op de voorgevels. Maatregelen om 

de geluidbelasting te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zijn niet mogelijk geacht. Omdat de 

maximale ontheffingswaarde van 53 dB niet wordt overschreden en aan de voorwaarden van het hogere waarde 

beleid wordt voldaan, kan voor beide woningen een hogere waarde worden verleend. De burgemeester en 

wethouders van de gemeente Hillegom dienen voor beide woningen een hogere waarde van 53 dB te verlenen. 

Het aspect  wegverkeerslawaai staat de ontwikkeling van de twee woningen niet in de weg.  
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Bijlage 1:  Verkeersgegevens 
 

  



Verkeersgegevens

Model: eerste model toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep Naam Omschr. Wegdek Totaal aantal V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) %Int(D)

3e loosterweg 3e Looster 3e Loosterweg W0   3019,00  60  60  60  60  60  60  60  60  60   6,85
3e loosterweg 3e Looster 3e Loosterweg W0   3019,00  60  60  60  60  60  60  60  60  60   6,85
3e loosterweg 3e Looster 3e Loosterweg W0   3019,00  30  30  30  30  30  30  30  30  30   6,85
3e loosterweg 3e Looster 3e Loosterweg W0   3019,00  30  30  30  30  30  30  30  30  30   6,85
3e loosterweg 3e Looster 3e Loosterweg W0   3019,00  30  30  30  30  30  30  30  30  30   6,85

3e loosterweg 3e Looster 3e Loosterweg W0   3019,00  30  30  30  30  30  30  30  30  30   6,85
3e loosterweg 3e Looster 3e Loosterweg W0   3144,00  60  60  60  60  60  60  60  60  60   6,85
3e loosterweg 3e Looster 3e Loosterweg W0   3144,00  60  60  60  60  60  60  60  60  60   6,85
3e loosterweg 3e Looster 3e Loosterweg W0   3003,00  30  30  30  30  30  30  30  30  30   6,85
3e loosterweg 3e Looster 3e Loosterweg W0   3003,00  30  30  30  30  30  30  30  30  30   6,85

3e loosterweg 3e Looster 3e Loosterweg W0   3003,00  30  30  30  30  30  30  30  30  30   6,85
3e loosterweg 3e Looster 3e Loosterweg W0   3003,00  30  30  30  30  30  30  30  30  30   6,85
3e loosterweg 3e Looster 3e Loosterweg W0   3003,00  30  30  30  30  30  30  30  30  30   6,85
3e loosterweg 3e Looster 3e Loosterweg W0   3003,00  30  30  30  30  30  30  30  30  30   6,85
3e loosterweg 3e Looster 3e Loosterweg W0   3003,00  30  30  30  30  30  30  30  30  30   6,85

3e loosterweg 3e Looster 3e Loosterweg W0   3003,00  30  30  30  30  30  30  30  30  30   6,85
3e loosterweg 3e Looster 3e Loosterweg W0   3003,00  30  30  30  30  30  30  30  30  30   6,85
3e loosterweg 3e Looster 3e Loosterweg W0   3003,00  30  30  30  30  30  30  30  30  30   6,85
3e loosterweg 3e Looster 3e Loosterweg W0   3003,00  30  30  30  30  30  30  30  30  30   6,85
3e loosterweg 3e Looster 3e Loosterweg W0   3003,00  30  30  30  30  30  30  30  30  30   6,85

3e loosterweg 3e Looster 3e Loosterweg W0   3003,00  60  60  60  60  60  60  60  60  60   6,85
3e loosterweg 3e Looster 3e Loosterweg W0   3019,00  60  60  60  60  60  60  60  60  60   6,85
3e loosterweg 3e Looster 3e Loosterweg W0   3019,00  30  30  30  30  30  30  30  30  30   6,85
3e loosterweg 3e Looster 3e Loosterweg W0   3019,00  30  30  30  30  30  30  30  30  30   6,85
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Verkeersgegevens

Model: eerste model toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Groep %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

3e loosterweg   3,34   0,55  94,59  97,39  93,78   2,87   1,59   3,02   2,54   1,02   3,20
3e loosterweg   3,34   0,55  94,59  97,39  93,78   2,87   1,59   3,02   2,54   1,02   3,20
3e loosterweg   3,34   0,55  94,59  97,39  93,78   2,87   1,59   3,02   2,54   1,02   3,20
3e loosterweg   3,34   0,55  94,59  97,39  93,78   2,87   1,59   3,02   2,54   1,02   3,20
3e loosterweg   3,34   0,55  94,59  97,39  93,78   2,87   1,59   3,02   2,54   1,02   3,20

3e loosterweg   3,34   0,55  94,59  97,39  93,78   2,87   1,59   3,02   2,54   1,02   3,20
3e loosterweg   3,34   0,55  94,41  97,24  93,65   3,35   1,86   3,53   2,23   0,90   2,82
3e loosterweg   3,34   0,55  94,41  97,24  93,65   3,35   1,86   3,53   2,23   0,90   2,82
3e loosterweg   3,34   0,55  94,67  97,43  93,86   2,79   1,55   2,93   2,54   1,02   3,21
3e loosterweg   3,34   0,55  94,67  97,43  93,86   2,79   1,55   2,93   2,54   1,02   3,21

3e loosterweg   3,34   0,55  94,67  97,43  93,86   2,79   1,55   2,93   2,54   1,02   3,21
3e loosterweg   3,34   0,55  94,67  97,43  93,86   2,79   1,55   2,93   2,54   1,02   3,21
3e loosterweg   3,34   0,55  94,67  97,43  93,86   2,79   1,55   2,93   2,54   1,02   3,21
3e loosterweg   3,34   0,55  94,67  97,43  93,86   2,79   1,55   2,93   2,54   1,02   3,21
3e loosterweg   3,34   0,55  94,67  97,43  93,86   2,79   1,55   2,93   2,54   1,02   3,21

3e loosterweg   3,34   0,55  94,67  97,43  93,86   2,79   1,55   2,93   2,54   1,02   3,21
3e loosterweg   3,34   0,55  94,67  97,43  93,86   2,79   1,55   2,93   2,54   1,02   3,21
3e loosterweg   3,34   0,55  94,67  97,43  93,86   2,79   1,55   2,93   2,54   1,02   3,21
3e loosterweg   3,34   0,55  94,67  97,43  93,86   2,79   1,55   2,93   2,54   1,02   3,21
3e loosterweg   3,34   0,55  94,67  97,43  93,86   2,79   1,55   2,93   2,54   1,02   3,21

3e loosterweg   3,34   0,55  94,67  97,43  93,86   2,79   1,55   2,93   2,54   1,02   3,21
3e loosterweg   3,34   0,55  94,59  97,39  93,78   2,87   1,59   3,02   2,54   1,02   3,20
3e loosterweg   3,34   0,55  94,59  97,39  93,78   2,87   1,59   3,02   2,54   1,02   3,20
3e loosterweg   3,34   0,55  94,59  97,39  93,78   2,87   1,59   3,02   2,54   1,02   3,20
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Bijlage 2:  Overzicht model 
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Bijlage 3:  Rekenresultaten 
 

  



Geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de 3e Loosterweg

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model toetspunten

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 3e loosterweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Hoogte Lden

T1-01_A 1,50 52
T1-01_B 4,50 53
T1-01_C 7,50 53
T1-02_A 1,50 52
T1-02_B 4,50 53

T1-02_C 7,50 53
T1-03_A 1,50 48
T1-03_B 4,50 49
T1-03_C 7,50 49
T1-04_A 1,50 27

T1-04_B 4,50 29
T1-04_C 7,50 28
T1-05_A 1,50 46
T1-05_B 4,50 47
T1-05_C 7,50 45

T2-01_A 1,50 52
T2-01_B 4,50 53
T2-01_C 7,50 52
T2-02_A 1,50 52
T2-02_B 4,50 52

T2-02_C 7,50 52
T2-03_A 1,50 46
T2-03_B 4,50 48
T2-03_C 7,50 48
T2-04_A 1,50 32

T2-04_B 4,50 29
T2-04_C 7,50 27
T2-05_A 1,50 47
T2-05_B 4,50 47
T2-05_C 7,50 47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4:  Hogere waardebeleid omgevingsdienst West-Holland 
 
 
 

  



  

 blz. 8 

 
De Omgevingsdienst West‐Holland heeft beleid opgesteld voor het vaststellen van hogere waarde voor 
wegverkeerslawaai. Dit is vastgesteld in het rapport ‘Richtlijnen voor het vaststellen van hogere waarden Wet 
geluidhinder’ van 2013.  
 
Een hogere waarde kan slechts worden verleend als het betreft: 

1. woningen die ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond‐ of bedrijfsgebondenheid, of; 
2. woningen die in een gemeentelijke structuurvisie worden opgenomen, of; 
3. woningen die door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen, of; 
4. woningen die ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing; 
5. nog niet geprojecteerde woningen buiten de bebouwde kom die verspreid gesitueerd worden, of; 
6. nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom die door de gekozen situering of 

bouwvorm een doelmatige akoestisch afschermende functie gaan vervullen voor andere woningen ‐ in 
aantal ten minste de helft van het aantal woningen waaraan de afschermende functie wordt 
toegekend ‐, of voor andere geluidsgevoelige objecten, of; 

7. geprojecteerde, in aanbouw zijnde of aanwezige woningen en een nog niet geprojecteerde weg voor 
zover die weg: 
a. een noodzakelijke verkeers‐ en vervoersfunctie zal vervullen of 
b. een zodanige verkeersverzamelfunctie zal vervullen, dat de aanleg van die weg zal leiden tot 

aanmerkelijk lagere geluidsbelastingen van woningen binnen de zone van een andere weg.  
 
én onder de voorwaarden: 

8. bij een gevelbelasting hoger dan 53 dB wordt akoestische compensatie toegepast; 
9. voor nog niet geprojecteerde woningen kan alleen een hogere waarde dan 53 dB als de ten hoogste 

toelaatbare geluidsbelasting worden vastgesteld als voldoende verzekerd wordt, dat de 
verblijfsruimten, alsmede ten minste een van de tot de woning behorende buitenruimten niet aan de 
uitwendige scheidingsconstructie worden gesitueerd waar de hoogste geluidsbelasting optreedt, tenzij 
overwegingen van stedenbouw of volkshuisvesting zich daar tegen verzetten; in dat geval wordt de 
buitenruimte afsluitbaar uitgevoerd. 

10. bij een waarde vanaf 53 dB wordt gestreefd naar ten minste één stille gevel (< 48 dB); 
11. dove gevels worden bij voorkeur niet toegepast; indien toch noodzakelijk dan maximaal één dove 

gevel, bij voorkeur niet als voor‐ of achtergevel; 
12. voor nog niet geprojecteerde woningen ter vervanging van bestaande woningen is een hogere waarde 

alleen mogelijk als de vervanging niet leidt tot: 
a. een ingrijpende wijziging van de bestaande stedenbouwkundige functie of structuur; 
b. een toename van het aantal geluidgehinderden met meer dan 100, gerekend op bouwplanniveau; 

13. de hogere waarde bedraagt niet meer dan 58 dB. 

 





Rho adviseurs voor leefruimte 130128.20160595 

Bijlage 4    Verkeersbesluit 





VOORGENOMEN UITBREIDING 30

KM/H-ZONE OP EEN GEDEELTE VAN DE

3e LOOSTERWEG

 

(VERKEERS)BESLUIT 161206.

 

Namens burgemeester en wethouders van Hillegom,

daartoe bevoegd op grond van

• artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994

• en het besluit waarbij die bevoegdheid is gemandateerd,

de teamleider van openbare ruimte,

gehoord de verkeersadviseur van de Politie Den Haag op grond van artikel 24 van het Besluit admini-

stratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

gelet op hetgeen ten aanzien hiervan overigens is bepaald in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement

verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

(verder BABW genoemd), alsmede op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (verder als

Awb aangeduid);

 

gelet voorts op het gegeven dat de 3e Loosterweg openbaar in de zin van de Wegenwet is en buiten

de bebouwde kom van Hillegom als bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 ligt;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

a. dat de plaatselijke situatie en het bepaalde ten aanzien hiervan in de hiervoor vermelde wettelijke

regels het noodzakelijk maken een begin- en eindpunt van de bij besluit d.d. 29 september 2015,

nummer 150929a, vastgestelde 30 km/h-zone te leggen op een punt dat iets ten zuiden van de

woning 3e Loosterweg 118 ligt;

b. dat die situatie er toe leidt dat een voorgenomen plan voor woningbouw op een locatie die ten

zuiden het in sub 1 genoemde begin- en eindpunt ligt, moet worden getoetst aan de geluidsnormen

die behoren bij een wegvak dat in een 60 km/h-zone ligt, hetgeen in verband met de daarmee

gepaard gaande eisen leidt tot onevenredige eisen, omdat voor ogen staat, dat de 30 km/h-zone

in samenhang met dat bouwplan en het realiseren van de noodzakelijke voorzieningen die behoren

bij een wegbeeld en een weginrichting van een 30 km/h-zone kan en zal worden uitgebreid;

c. dat het voorliggende vraagstuk kan worden opgelost met een voorwaardenscheppend besluit

met opschortende werking, zoals met de volgende besluiten is uitgewerkt;

 

BESLUIT

1. in samenhang en na de realisering van het voor ogen staande bouwplan én na realisering van

een wegbeeld en een weginrichting die behoren bij een 30 km/h-zone door verplaatsing van

borden A1 en A2 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met de

opschriften “30” en “zone” de 30 km/h-zone die bij besluit d.d. 29 september 2015, nummer

150929a, is vastgesteld (en die is vastgesteld op het weggedeelte van de 3e Loosterweg dat ligt

tussen de rotonde op het punt waar de Beeklaan, de 2e Loosterweg, de Wilhelminalaan en de 3e

Loosterweg op elkaar aansluiten en een punt iets ten zuiden van de woning 3e Loosterweg 118

te Hillegom), uit te breiden met een weggedeelte dat ligt tussen de woning 3e Loosterweg 118 te

Hillegom tot een nader te bepalen punt dat ligt op een zodanige afstand ten zuiden van die woning

dat de nieuw te bouwen woning of woningen binnen de 30 km/h-zone komen te liggen;

2. bij sub 1 aan te tekenen, dat het daarin beschreven besluit tot uitbreiding van de daarin beschreven

zone wordt geëffectueerd, zodra het in de overwegingen bedoelde bouwplan is gerealiseerd én

nadat de maatregelen zijn getroffen, die ten aanzien van de plaatsing van de in sub 1 genoemde

borden en zones zijn neergelegd in de tekst onder bord A1 in ten aanzien daarvan in §4 van de

Uitvoeringsvoorschriften behorende bij het BABWen die zullen bestaan uit onder meer een dui-

delijke overgang tussen de 30 km/h-zone en de 60 km/h-zone als bedoeld in punt 4c van die tekst;

3. vast te leggen dat aan dit (verkeers)besluit de volgende overwegingen ten grondslag liggen:

Nr. 11190

STAATSCOURANT 24 februari

2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Staatscourant 2017 nr. 11190 24 februari 20171



 

de aanleiding:

• bij de bij het genoemde besluit van 29 september 2015 vastgelegde zone is conform de voorschrif-

ten die in de genoemde §4 zijn opgenomen sprake van overeenstemming tussen de vastgestelde

maximum snelheid van 30 km/h en het wegbeeld ter plaatse;

• voorts is (na de plaatsing van de in dat besluit genoemde borden en de realisering van de poort-

constructie als bedoeld in de aanbevelingen van het CROW) sprake van een duidelijke overgang

tussen die 30 km/h-zone en de 60 km/h-zone als bedoeld in punt 4c van de genoemde paragraaf;

• voor het weggedeelte waarmee die 30 km/h-zone zou kunnen worden uitgebreid, zijn die voor-

waarden nog niet bereikt;

• redenen daarvan zijn dat over het te realiseren bouwplan nog een planologische procedure aan-

hangig is en dat in verband met de realisering van dat bouwplan onder meer groot en zwaar

bouwverkeer zal moeten rijden over het weggedeelte waarmee de al vastgestelde zone zal worden

uitgebreid;

• gelet daarop is het niet verstandig en in strijd met de wettelijke regels en aanbevelingen voor 30

km/h-zones om de zonegrens nu te bepalen op een weggedeelte dat de uitstraling heeft van een

weggedeelte in een buitengebied;

• het vorenstaande neemt niet weg dat het mogelijk is om met een verkeersbesluit alvast vast te

stellen dat de zone zal worden uitgebreid wanneer voldaan is aan de voorwaarden die op grond

van de wettelijke regels en de aanbevelingen voor 30 km/h-zones in dergelijke gevallen aan de

orde zijn:

 

de verkeerskundige aspecten:

• verkeerskundig is relevant dat het weggedrag en de rijsnelheden van de weggebruikers vooral

worden bepaald door de omgevingsfactoren die in de vereisten van de vermelde paragraaf 4 zijn

beschreven;

• daarom zijn in die paragraaf de vereisten vastgelegd waaraan bij de vaststelling van een 30 km/h-

zone moet worden voldaan;

• een deel van de vereiste omgevingsfactoren wordt gerealiseerd zodra het bouwplan is gerealiseerd;

• op korte afstand van de rijbaan staande bebouwing levert namelijk een belangrijke bijdrage aan

het wegbeeld dat bepalend is voor de naleving van de vast te stellen maximum snelheid van 30

km/h;

• voorts is daarmee het in sub 1 beschreven weggedeelte dan ook een weggedeelte in een woon-

gebied dat kan worden omschreven als een gebied met een verblijfsfunctie;

• het beschreven weggedeelte heeft dan eveneens als gevolg daarvan overwegend een verblijfs-

functie;

• daaraan kan worden toegevoegd, dat het betreffende weggedeelte conform de vereisten die in

punt 4 van § 4 van de genoemde uitvoeringsvoorschriften dan met zijn omgeving is aangepast

om te voorkomen dat de verblijfsfunctie door te veel verkeer wordt aangetast en dat met het oog

op snelheidsbeperking en attentieverhoging verdergaande maatregelen zijn en nog worden ge-

troffen;

• ook in dat geval kunnen borden met zonale werking als bedoeld in artikel 9, lid 1, worden geplaatst,

omdat op het weggedeelte een zijstraat is aangesloten en waarmee derhalve, hoe beperkt ook,

een netwerk van woonstraten met een maximum snelheid van 30 km/h bestaat;

• met de in sub 1 bedoelde verplaatsing van de borden wordt daarin voorzien;

• aan dit besluit liggen ten grondslag de doelstellingen met betrekking tot de verkeersveiligheid en

het beschermen van de weggebruikers, zoals geformuleerd in artikel 2, lid 1, sub a en b, van de

Wegenverkeerswet 1994;

 

de reactie van de verkeersadviseur van politie als bedoeld in artikel 24 van het BABW:

• de aanleiding tot dit besluit is mondeling en telefonisch aan deze functionaris voorgelegd;

• die heeft daarbij aangegeven nu nog niet instemming aan de uitbreiding van de 30 km/h-zone te

kunnen geven, omdat dat plan voor de herinrichting van de weg met daarbij de nieuwe poortfunctie

nog niet gemaakt is en omdat voldaan moet worden aan de inrichtingseisen die daarbij aan de

orde zijn en het wegbeeld dat bij zo’n zone geldt;

• met sub 2 is vastgelegd, dat voorafgaand aan de uitbreiding van de 30 km/h-zone aan die eisen

en aan dat wegbeeld zal worden voldaan;
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• in de reactie van de verkeersadviseur van politie ligt dan ook geen belemmering voor vaststelling

van dit besluit;

 

de zorgvuldigheid:

• in verband met de zorgvuldigheidsnorm zoals neergelegd in artikel 3:2 van de Awb is het volgende

relevant;

• aan deze verkeersmaatregel is een uitvoerige voorbereiding voorafgegaan;

• daarbij is onder meer ingespeeld op de nadrukkelijk wens van de nabij wonende bewoners en

op de planologische belangen die samenhangen met de realisering van het bedoelde bouwplan;

• dit onderwerp is bovendien onder meer behandeld door personen die door hun deskundigheid

een goed oordeel ter zake kunnen geven;

• die personen beschikken – vanwege hun plaatselijke bekendheid, al dan niet aangevuld met visu-

ele waarnemingen ter plaatse – over de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te

wegen belangen;

• die personen hebben op grond van de bedoelde expertise geadviseerd tot vaststelling van de

beschreven maximum snelheid te besluiten en in samenhang daarmee een duidelijker aanduiding

van de 30 km/h-zone bij “het begin” en “het einde” van het in sub 2 beschreven weggedeelte aan

te brengen;

• met die betere aanduiding wordt onder meer gedoeld op een zogenaamde “poortconstructie”

die op grond van de aanbevelingen voor duurzaam veilig wegverkeer worden geadviseerd;

• de zorgvuldigheidsnorm zoals neergelegd in artikel 3:2 van de Awb is dan ook genoegzaam in

acht genomen;

 

de belangenafweging:

• er heeft ook een zorgvuldige afweging plaatsgevonden,

• daarbij gaat het in dit geval om de verkeerskundige aspecten, in dit geval de verkeersveiligheid

en het beschermen van de weggebruikers, zoals geformuleerd in artikel 2, lid 1, sub a en b, van

de Wegenverkeerswet 1994;

• de vaststelling van de maximum snelheid van 30 km/h strijdig is niet met de functie die de 3e

Loosterweg moet vervullen en leidt evenmin tot een aantasting van de rechtspositie van omwo-

nenden of weggebruikers;

• mede daarom kan gevoeglijk worden gesteld, dat met de vaststelling van de maximum snelheid

van 30 km/h op de 3e Loosterweg geen sprake is van een besluit met onevenredig nadelige ge-

volgen als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Hillegom, 6 december 2016.

Namens burgemeester en wethouders van Hillegom,

De teamleider van openbare ruimte,

Namens deze,

R. Figaroa

MEDEDELINGEN

Bezwaar- of beroepsclausule

N.B.

 

Belanghebbenden die zich niet met dit besluit kunnen verenigen, kunnen op grond van artikel 7:1 van
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na publicatie van dit besluit een gemotiveerd
bezwaar in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Hillegom (Postbus 32,2180
AA Hillegom). Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Hiertoe kan
op grond van het bepaalde in artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Den Haag, Sector
Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. In dit geval is het wel vereist dat een bezwaarschrift
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tegen het besluit is ingediend en dat sprake is van een spoedeisend belang bij het treffen van die
voorziening.
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1.  INLEIDING 
 
 
In opdracht van RHO adviseurs is een verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht op 
de locatie 3e Loosterweg 130 te Hillegom.  
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het opstellen van een bestemmingsplanwijziging 
en/of de daaruit (voortvloeiende) aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen). In 
het kader van de Woningwet/Gemeentelijke Bouwverordening dient een 
omgevingsvergunningaanvraag (activiteit bouwen) vergezeld te gaan van een rapportage 
inzake de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Doel van het onderzoek is vast te stellen of het voormalige, dan wel het huidige, gebruik van de 
onderzoekslocatie heeft geleid tot een verontreiniging van de bodem. Het verkennend 
bodemonderzoek beoogt het verkrijgen van inzicht in aard, plaats van voorkomen en 
concentraties van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen in de bodem. 
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische  bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740 (onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NNI, 
januari 2009) gehanteerd. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de 
onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid 
van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem en eventueel vrijkomende grond. 
 
Leeswijzer 
De locatiegegevens, het vooronderzoek en de opzet van het onderzoek zijn beschreven in 
hoofdstuk 2. De keuze van de opzet van het onderzoek is onder meer afhankelijk van het 
huidige en het voormalige gebruik van het perceel.  
 
Een beschrijving van het veldonderzoek en het analytisch onderzoek is weergegeven in de 
hoofdstukken 3 en 4. De verzamelde gegevens zijn getoetst aan het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming, geïnterpreteerd en besproken in hoofdstuk 5. 
 
Op basis van de verzamelde onderzoeksresultaten is de chemische bodemkwaliteit van de 
onderzoekslocatie beoordeeld. Deze beoordeling is ondergebracht in hoofdstuk 6 (conclusies). 
Daarnaast worden op basis van de onderzoeksresultaten aanbevelingen gedaan met 
betrekking tot eventueel te nemen vervolgstappen. 
 
In hoofdstuk 7 zijn de factoren, die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek, 
toegelicht. 
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2.  VOORONDERZOEK EN ONDERZOEKSOPZET 
 
 
2.1.  ALGEMEEN 
 
Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan- of 
afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventueel te verwachten verontreinigingen. 
Ten behoeve van het opstellen van de hypothese dient een vooronderzoek uitgevoerd 
uitgevoerd te worden overeenkomstig de NEN 5725 (Leidraad bij het uitvoeren van 
vooronderzoek bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek, NNI, januari 2009). 
 
In het kader van onderhavig onderzoek is het vooronderzoek uitgevoerd conform het standaard 
niveau. In dit kader is informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie: 
 
- regionale bodemopbouw en geohydrologie (paragraaf 2.2);  
- huidig (en toekomstig) gebruik van de onderzoekslocatie (paragraaf 2.3); 
- historische informatie (paragraaf 2.4). 
 
De verzamelde informatie is vastgelegd per bron en weergegeven in de genoemde paragrafen 
van onderhavige rapportage. De conclusies van het vooronderzoek worden weergegeven in 
paragraaf 2.5. Op basis van deze gegevens is in paragraaf 2.6 de onderzoeksopzet bepaald. 
 
Als afbakening van de onderzoekslocatie, ten behoeve van het vooronderzoek, is gekozen voor 
het te onderzoeken perceel alsmede de aangrenzende percelen tot maximaal 50 meter 
gerekend vanaf de grens van het te onderzoeken perceel. Opgemerkt dient te worden dat de 
genoemde afstand een arbitraire keuze betreft.  
 
 
2.2.  REGIONALE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
De informatie is afkomstig uit de door het Instituut van Grondwater en Geo-energie TNO (IGG) 
opgestelde grondwaterkaart van Nederland (kaartblad 25 west). De regionale geohydrologische 
opbouw kan als volgt worden omschreven: 
 
Holocene deklaag  
In de nabijheid van de onderzoekslocatie bevindt de Holocene deklaag zich op een diepte van 
circa 1,3 m – NAP. De dikte van deze laag is circa 12 meter. Deze slechtdoorlatende deklaag is 
opgebouwd uit klei, veen en middelfijn tot uiterst fijn zand. De hydraulische weerstand is 
bepaald op circa 150 dagen. De verticale weerstand van de deklaag is voor een veenhoudende 
bodemlaag met een dikte van meer dan 10 meter relatief gering. Het stijghoogte verschil tussen 
de deklaag (freatisch grondwater) en het eerste watervoerend pakket bedraagt circa 1,5 meter.  
 
Er is regionaal gezien sprake van een infiltratiesituatie. Uitgaande van een C-waarde van 150 
dagen levert dit een maximale infiltratiesnelheid op van 0,01 m/d (3,6 m/j). Omdat het 
neerslagaanbod op jaarbasis maximaal 0,8 meter bedraagt kan een dergelijke stroming niet 
stationair zijn (indien de getallen zouden kloppen zou de grondwaterstand met 2,8 m/j moeten 
dalen wat zeer onwaarschijnlijk is). Uitgaande van gegevens uit de ruimere omgeving van 
Hillegom wordt verwacht dat de verticale weerstand van de deklaag eerder tussen de 1000 en 
2.500 dagen zal bedragen. 
 
Eerste en tweede watervoerend pakket 
Het eerste en tweede watervoerend pakket vormen in dit gebied, door het ontbreken van een 
scheidende laag één geheel. Dit pakket bevindt zich in het traject van 13 tot circa 85 m 
beneden NAP. Het pakket is in zijn totaliteit samengesteld uit overwegend grove zanden.  
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Het doorlatend vermogen (KD) van het watervoerend pakket wordt geschat op 1500 m2/d (k= 
27 m/d). De stromingsrichting van het grondwater is oostelijk.   
 
Tweede scheidende laag 
De tweede scheidende laag bevindt zich op een diepte van circa 85 tot circa 92 m-NAP en 
bestaat overwegend uit kleiafzettingen. Omtrent de verticale weerstand van de tweede 
scheidende laag zijn geen gegevens bekend. 
 
Derde watervoerend pakket 
In de nabijheid van de onderzoekslocatie bevindt het derde watervoerend pakket zich op een 
diepte van circa 92 m-NAP tot een diepte van 127 m-NAP. Het pakket is in zijn totaliteit 
samengesteld uit overwegend matig grof tot uiterst grove zanden. 
 
 
2.3.  BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE 
 
De ligging van de onderzoekslocatie is globaal weergegeven in de overzichtskaart van bijlage 
1.1. Enkele locatiespecifieke aspecten zijn opgenomen in tabel 1. 
 

TABEL 1: Locatiespecifieke gegevens 

Locatiegegevens 

Adres 3e Loosterweg 130 

Postcode en plaats 2182 CX  Hillegom 

Gemeente Hillegom 

Provincie Zuid-Holland 

Kadastrale gemeente Hillegom 

Kadastrale gegevens sectie D, nummer 32925 

Rijksdriehoekcoördinaten X: 98.605 Y: 478.351 

Oppervlakte in m2 ca. 5.500 

Huidige gebruik agrarische doeleinden 

Maaiveldtype onverhard (landbouwgrond) 

 
 
Huidig (en toekomstig) gebruik 
Op 21 juni 2013 heeft een locatie-inspectie plaatsgevonden. Mede op basis daarvan blijkt het 
volgende: 
  

- de locatie maakt een verzorgde indruk;  
- tijdens de locatie-inspectie zijn geen asbest verdachte (plaat)materialen op het 

maaiveld waargenomen; 
- ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen (bodem)bedreigende activiteiten 

waargenomen die een mogelijke bodemverontreiniging (hebben) kunnen veroorzaken; 
- op en in de nabijheid van de onderzoekslocatie zijn geen zakkingen, dan wel 

ophogingen in het maaiveld waargenomen welke kunnen duiden op de aanwezigheid 
van mogelijke (sloot)dempingen; 

- de naast gelegen kennen een gebruik als wonen met tuin en agrarisch bollenland 
gebruik; 

- in de toekomst zal op een klein deel van het perceel nieuwbouw worden gerealiseerd. 
 
Ter illustratie is in bijlage 6 een fotoreportage opgenomen. 
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2.4.  HISTORISCHE INFORMATIE 
 
Op 11 juni 2013 is de Omgevingsdienst West-Holland geraadpleegd inzake het historische 
gebruik van de onderzoekslocatie en de omliggende percelen. Voor de volledigheid is de 
verkregen historische informatie opgenomen in bijlage 8 van onderhavige rapportage. Uit het 
historisch onderzoek blijkt het volgende: 
 
- voor zover bekend hebben geen tanks gelegen op het onderzoeksterrein; 
- de locatie is op basis van de voor ons bekende informatie niet verdacht op het voorkomen 

van asbest; 
- de naastgelegen percelen zijn (of waren) in gebruik als bollenland. Voor het betreffende 

gebruik is bekend dat bestrijdingsmiddelen werden / worden toegepast; 
- naar verwachting hebben de activiteiten op de omliggende percelen de chemische 

bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie (behoudens mogelijke 
bestrijdingsmiddelen) niet negatief beïnvloed. 

 
Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 
Ter plaatse van de onderzoekslocatie of in de nabije omgeving hiervan zijn in het verleden de 
volgende milieukundige onderzoeken uitgevoerd: 
 
In 1994 en 1995 zijn diverse milieukundig bodemonderzoeken verricht door De Ruiter. De 
beoordeling van de locatie Veenenburgerlaan 86 staat op potentieel ernstig, vervolg actie 
uitvoeren OO (Oriënterend Onderzoek). Dit valt buiten de huidige onderloekslocatie. 
 
Bodemkwaliteitskaart  
De gemeente Hillegom beschikt over een goedgekeurde bodemkwaliteitskaart. De 
onderzoekslocatie is gelegen in zone 6, landelijk gebied. Uit de gegevens blijkt dat er 
verhoogde achtergrondgehaltes voor de parameters zware metalen verwacht kunnen worden, 
voor een standaardbodem in deze zone. 
 
 
2.5.  CONCLUSIES VOORONDERZOEK 
 
Op basis van het vooronderzoek kan worden afgeleid dat, op en in de nabijheid van het 
onderzoeksterrein, behoudens het mogelijke gebruik van bestrijdingsmiddelen verder geen 
aandachtspunten aanwezig zijn met betrekking tot het veroorzaken van een mogelijke 
bodemverontreiniging. Derhalve is de parameter OCB (bovengrond) als kritische parameter 
aangemerkt en meegenomen in de onderzoeksstrategie. 
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2.6.  ONDERZOEKSOPZET 
 
In tabel 2 is per onderzoeksaspect de gevolgde onderzoeksstrategie aangegeven. 
 

TABEL 2: Onderzoekstrategie 

Onderzoeksaspect Kritische 
parameters 

Kritische 
bodemlaag 
(m-mv) 

Strategie Oppervlakte / 
inhoud 

algemene 
bodemkwaliteit 

OCB - NEN 5740 : ONV 5.500 m2 

 
Doordat bestrijdingsmiddelen als kritische parameters zijn aangemerkt, zijn de NEN-pakketten 
voor de bovengrond uitgebreid met OCB. Op basis daarvan is verder de NEN-ONV 
aangehouden. 
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3.  VELDONDERZOEK 
 
 
3.1.  VELDWERKZAAMHEDEN 
 
De veldwerkzaamheden zijn op 21 juni 2013 uitgevoerd. Op 28 juni 2013 heeft bemonstering 
van het grondwater plaatsgevonden. De uitgevoerde boringen zijn beschreven in tabel 3. De 
onderzoekslocatie en de posities van de meetpunten zijn weergegeven in de situatietekening 
van bijlage 1.2. 
 

TABEL 3: Aantal boringen en boordiepte (in m-mv) 

Onderzoeksaspect Aantal x diepte 
[m-mv] 

Boornummers 

algemene bodemkwaliteit 1 x 2,5 met peilbuis 
3 x 2,0 

12 x 0,5 

01 
02 t/m 04 
05 t/m 16 

 
 
Uitvoeringswijze 
De veldwerkzaamheden zijn verricht door Brussee Grondboringen onder certificaat BRL SIKB 
2000, VKB protocol 2001 en 2002 (meer informatie over ons bedrijf en kwalificaties kunt u 
vinden op onze website www.idds.nl). Tijdens de veldwerkzaamheden is niet afgeweken van de 
beoordelingsrichtlijn. Het veldverslag (met daarin de namen van de veldwerkers) is opgenomen 
in bijlage 7. Het procescertificaat en het hierbij behorende keurmerk zijn van toepassing op de 
activiteiten met betrekking tot de veldwerkzaamheden en de overdracht van de monsters, 
inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie aan een erkend laboratorium of de 
opdrachtgever. Uit oogpunt van onafhankelijkheid verklaart IDDS geen eigenaar te zijn van het 
terrein waarop het bodemonderzoek en de advisering betrekking heeft. 
 
Tijdens het verrichten van de veldwerkzaamheden zijn de grond en het grondwater zintuiglijk 
beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen (organoleptisch onderzoek) en 
is de texturele, minerale en organische samenstelling van de bodemlagen nauwkeurig 
beschreven (lithologisch onderzoek). 
 
Organoleptisch onderzoek 
Het opgeboorde bodemmateriaal is visueel beoordeeld op het voorkomen van antropogene 
bestanddelen (puin, slakken en dergelijke) en olieproduct (via olie/watertest). Het materiaal is 
met name beoordeeld op de volgende aspecten: de aard, grootte en gradatie van voorkomen. 
 
Sommige verontreinigingen die in de bodem aanwezig zijn, kunnen aan de geur herkend 
worden. Benadrukt dient te worden dat, indien tijdens de veldwerkzaamheden passieve 
geurwaarnemingen worden gedaan, deze gekarakteriseerd worden en per boorpunt worden 
beschreven. 
 
Asbest 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door veldwerkers welke zijn opgeleid voor het herkennen van 
asbestverdachte materialen. Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek is het maaiveld van 
de onderzoekslocatie, evenals het opgeboorde bodemmateriaal visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbestverdachte materialen.  
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3.2.  RESULTATEN VELDWERK 
 
Lithologisch onderzoek 
De bodem van het terrein bestaat globaal vanaf het maaiveld tot de geboorde diepte van 2,5 m-
mv uit zand. Een gedetailleerde beschrijving van de ter plaatse van de onderzoekslocatie 
aangetroffen bodemopbouw (lithologie) is weergegeven in bijlage 2 (boorstaten).  
 
Organoleptisch onderzoek 
Aan het bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen relevante bijzonderheden waargenomen die 
gerelateerd kunnen worden aan een bodemverontreiniging. 
 
Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte 
materialen waargenomen. 
 
Grondwatermetingen 
In tabel 4 zijn de resultaten van de metingen die aan het grondwater zijn uitgevoerd 
weergegeven. 
 

TABEL 4: Metingen uitgevoerd aan het grondwater  

Peilbuisnummer Filterstelling 
[m-mv] 

Grondwaterstand 
[m-mv] 

Metingen Beluchting Bijzonderheden 

pH EC [mS/cm] NTU  

01 1,5 – 2,5 0,65 7,35 856 6,46 nee - 

 
De gemeten zuurgraad (pH), elektrisch geleidingsvermogen (EC) en de mate van troebelheid 
(NTU) van het grondwater vertonen geen afwijkende waarden ten opzichte van een natuurlijke 
situatie. 
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4.  CHEMISCH ONDERZOEK 
 
 
Voor de verrichting van het chemisch onderzoek zijn de grond(water)monsters overgebracht 
naar een (RvA) geaccrediteerd en AS3000 erkend laboratorium. 
 
 
4.1. ANALYSESTRATEGIE 
 
Algemene bodemkwaliteit 
Ten behoeve van het vaststellen van de algemene chemische kwaliteit van de bodem zijn van 
de boven- en ondergrond grondmengmonsters samengesteld. Als ondergrond is de bodemlaag 
vanaf 0,5 m-mv aangemerkt. 
 
De grond- en grondwatermonsters zijn geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Voorts zijn 
ten behoeve van de correctie van de achtergrond- en interventiewaarden van zowel de boven- 
als de ondergrond de percentages lutum en organische stof vastgelegd. 
 
Analysepakketten 
In het standaard NEN-pakket voor grond zijn de volgende analyses opgenomen: 
 
- zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 

zink); 
- PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen); 
- minerale olie (GC); 
- PCB (PolyChloorBifenylen). 
 
Aanvullend bovengrond: 
-   OCB (organochloorbestrijdingsmiddelen) 
 
Het standaard NEN-pakket voor grondwater omvat de volgende analyses: 
 
-  zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en 

zink); 
-  BTEXNS (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen); 
-  VOCl (vluchtige organochloorverbindingen); 
- minerale olie. 
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4.2.  RESULTATEN EN TOETSING CHEMISCHE ANALYSES 
 
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven op de analysecertificaten, die in 
bijlage 3 zijn opgenomen. De resultaten van de chemische analyses zijn vergeleken met de 
achtergrond- en interventiewaarden uit de toetsingstabel van de Wet bodembescherming (zie 
bijlage 4).  
 
Voor de interpretatie van de chemische analyses van de grondmonsters zijn de achtergrond- en 
interventiewaarden gecorrigeerd aan de hand van de gemeten percentages lutum en 
organische stof. Voor de organische parameters (PAK, PCB en minerale olie) zijn ten behoeve 
van de correctie percentages organisch stof aangehouden van minimaal 2,0 %, en maximaal 
30,0 %. Voor de zware metalen zijn ten behoeve van de correctie minimale percentages lutum 
en organisch stof van 2% aangehouden. De gecorrigeerde achtergrond- en interventiewaarden, 
alsmede de resultaten van de uitgevoerde toetsing, zijn weergegeven in bijlage 5.1 (grond) en 
5.2 (grondwater). 
 
De overschrijdingen ten opzichte van het toetsingskader van de Wet bodembescherming 
(Circulaire bodemsanering 2009 d.d. 3 april 2012 en het Besluit bodemkwaliteit) zijn als volgt 
geclassificeerd: 
 
- het gehalte is lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde  

(grondwater), dan wel de rapportagegrens; 
* het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater) en  

is lager dan of gelijk aan de tussenwaarde, zijnde licht verontreinigd; 
** het gehalte overschrijdt de tussenwaarde en is lager dan of gelijk aan de  

interventiewaarde, zijnde matig verontreinigd; 
*** het gehalte overschrijdt de interventiewaarde, zijnde sterk verontreinigd. 
 
In tabel 5 zijn de overschrijdingen en de betreffende gemeten waarden ten opzichte van de 
achtergrond- en interventiewaarden uit de toetsingstabel (Wet bodembescherming) voor grond 
weergegeven.  
 
TABEL 5: Resultaten chemisch onderzoek grondmonsters (mg/kg.ds) 
 

Monster Humus 
[%] 

Lutum 
[%] 

Ba Cd Co Cu Hg Mb Ni Pb Zn PAK  PCB OCB Olie 

MM01 
 

MM02 
 

MM03 
 

MM04 

2,2 
 

2,2 
 
2 
. 
2 

2 
 
2 
 
2 
 
2 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

0,14* 
 

0,19* 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 

1,7* 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 

n.g. 
 

n.g. 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

MM01: 1(0-50)+2(0-50)+6(0-50)+7(0-50)+9(0-50)+10(0-50): zand 
MM02: 3(0-50)+4(0-50)+11(0-50)+12(0-50)+15(0-50): zand 
MM03: 1(100-150)+2(100-120): zand 
MM04: 3(100-150) +4(90-140): zand 
n.g.: niet gemeten 
 
In het grondwater zijn geen overschrijdingen gemeten ten opzichte van de streef- en 
interventiewaarden uit de toetsingstabel (Wet bodembescherming). 
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5.   BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
 
Naar aanleiding van de verkregen onderzoeksresultaten blijkt met betrekking tot de chemische 
bodemkwaliteit ter plaatse van de onderzoekslocatie het volgende: 
 
Algemene bodemkwaliteit 
 
Bovengrond 
De bovengrond ter plaatse van de onderzoekslocatie is overwegend opgebouwd uit zand. In de 
bovengrond zijn zintuiglijk geen bijmengingen met bodemvreemde materialen waargenomen. 
 
In MM01 en MM02 overschrijdt het gehalte kwik de desbetreffende achtergrondwaarde. De 
gehalten van de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de betreffende 
achtergrondwaarden. 
 
De bovengrond ter plaatse van de onderzoekslocatie is niet verontreinigd met OCB’s. 
 
Ondergrond 
De ondergrond ter plaatse van de onderzoekslocatie is overwegend opgebouwd uit zand. In de 
ondergrond zijn zintuiglijk geen bijmengingen met bodemvreemde materialen waargenomen. 
 
In MM03 overschrijdt het gehalte PAK de desbetreffende achtergrondwaarde. De gehalten van 
de overige onderzochte parameters zijn alle lager dan de betreffende achtergrondwaarden. 
 
In MM04 zijn de gehalten van alle onderzochte parameters lager dan de betreffende 
achtergrondwaarden. 
 
Grondwater 
In het grondwater uit peilbuis 01 zijn de concentraties van de onderzochte parameters lager dan 
de betreffende streefwaarden. 
 
Bespreking/discussie 
Tijdens onderhavig onderzoek zijn in de boven- en ondergrond enkel lichte verontreinigingen  
aangetroffen. Deze licht verhoogde gehalten geven echter geen aanleiding tot het uitvoeren van 
nader bodemonderzoek. In het grondwater zijn geen verontreinigingen aangetroffen.
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6.  CONCLUSIES EN ADVIES 
 
 
In opdracht van RHO adviseurs is een verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht op 
de locatie 3e Loosterweg 130 te Hillegom.  
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het opstellen van een bestemmingsplanwijziging 
en/of de daaruit (voortvloeiende) aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen). In 
het kader van de Woningwet/Gemeentelijke Bouwverordening dient een 
omgevingsvergunningaanvraag (activiteit bouwen) vergezeld te gaan van een rapportage 
inzake de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Doel van het onderzoek is vast te stellen of het voormalige, dan wel het huidige, gebruik van de 
onderzoekslocatie heeft geleid tot een verontreiniging van de bodem. Het verkennend 
bodemonderzoek beoogt het verkrijgen van inzicht in aard, plaats van voorkomen en 
concentraties van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen in de bodem. 
 
Conclusies 
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:  
 
Bovengrond 
- in de bovengrond zijn geen bijmengingen met bodemvreemde materialen waargenomen. 

Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte 
materialen waargenomen; 

- de bovengrond is licht verontreinigd met kwik is niet verontreinigd met de overige 
onderzochte zware metalen, PCB’s, OCB’S, PAK en minerale olie. 

 
Ondergrond 
- in de ondergrond zijn geen bijmengingen met bodemvreemde materialen waargenomen. In 

het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen 
waargenomen; 

- de ondergrond is plaatselijk licht verontreinigd met PAK, en is niet verontreinigd met de 
overige onderzochte zware metalen, PCB’s en minerale olie. 

 
Grondwater 
- het grondwater is niet verontreinigd met de onderzochte zware metalen, vluchtige 

aromaten, VOCl en minerale olie. 
 
Gelet op de onderzoeksresultaten, te weten de aangetoonde overschrijding van de betreffende 
achtergrondwaarden (grond), dient de hypothese onverdacht voor de onderzoekslocatie formeel 
te worden verworpen. Echter, de gemeten waarde zijn dermate gering dat aanvullend 
onderzoek naar het voorkomen van deze stoffen in de bodem op het perceel ingevolge de Wet 
bodembescherming, niet noodzakelijk is. 
 
Beperkingen inzake het verlenen van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen), dan wel 
voortzetting van het huidige gebruik, worden op basis van de onderzoeksresultaten uit 
milieuhygiënisch oogpunt niet voorzien. 
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Aanbevelingen 
Wij adviseren om de onderzoeksresultaten voor te leggen aan het bevoegd gezag, zijnde 
Gemeente Hillegom om na te gaan of zij kunnen instemmen met de onderzoeksresultaten en 
bovengenoemde conclusies ten behoeve van het verkrijgen van een omgevingsvergunning. 

 
Indien op de onderzoekslocatie ten gevolge van graafwerkzaamheden grond vrijkomt en buiten 
de locatie wordt hergebruikt, vindt hergebruik veelal plaats binnen het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit. In dat geval dient de chemische kwaliteit van de grond te worden getoetst aan 
de kwaliteitsnormen die door het Besluit bodemkwaliteit aan de betreffende toepassing worden 
verbonden. 
 
 
IDDS bv 
Noordwijk (ZH) 
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7.  BETROUWBAARHEID 
 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke 
inzichten en methoden. Echter, een bodemonderzoek is gebaseerd op het nemen van een 
beperkt aantal monsters en chemische analyses. 
 
IDDS streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het 
mogelijk dat lokale afwijkingen in het bodemmateriaal voorkomen. IDDS acht zich niet 
aansprakelijk voor de schade die hier mogelijkerwijs uit voortvloeit. Hierbij dient tevens te 
worden gewezen op het feit dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. 
Beïnvloeding van de grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering 
van dit onderzoek, bijvoorbeeld door het bouwrijp maken van de locatie, aanvoer van grond van 
elders of verspreiding van verontreinigingen van verder gelegen terreinen via het grondwater. 
 
Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten 
langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden bij het gebruik van dit rapport. In 
veel gevallen hanteren de beoordelende instanties een termijn (meestal maximaal 5 jaar) 
waarbinnen de onderzoeksresultaten representatief zijn. 
 
Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 
ogenschouw te worden genomen. Zo zullen de resultaten van een onderzoek naar het 
voorkomen en/of verspreiding van één specifieke verontreinigende stof geen uitsluitsel bieden 
omtrent de aanwezigheid aan verhoogde concentraties van overige, niet onderzochte 
verontreinigende stoffen. 
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Boring: 01
Datum: 21-6-2013

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

landbouwgrond0

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

-100

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

-250

Boring: 02
Datum: 21-6-2013

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

landbouwgrond0

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

-120

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

-200

Boring: 03
Datum: 21-6-2013

0

50

100

150

200

1

2

3

4

landbouwgrond0

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

-100

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

-200

Boring: 04
Datum: 21-6-2013

0
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100

150

200

1

2

3

4

5

landbouwgrond0

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

-90

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

-200
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Boring: 05
Datum: 21-6-2013

0

50

1

landbouwgrond0

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

-50

Boring: 06
Datum: 21-6-2013

0

50

1

landbouwgrond0

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

-50

Boring: 07
Datum: 21-6-2013

0

50

1

landbouwgrond0

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

-50

Boring: 08
Datum: 21-6-2013

0

50

1

landbouwgrond0

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

-50



Projectcode: 1304F388 Projectnaam: 3e Loosterweg 130 Pagina 3 / 4

Boring: 09
Datum: 21-6-2013

0
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1

landbouwgrond0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor
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Boring: 10
Datum: 21-6-2013

0

50

1

landbouwgrond0

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

-50

Boring: 11
Datum: 21-6-2013

0
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1

landbouwgrond0

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

-50

Boring: 12
Datum: 21-6-2013

0

50

1

landbouwgrond0

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

-50
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Boring: 13
Datum: 21-6-2013

0
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1

landbouwgrond0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor
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Boring: 14
Datum: 21-6-2013

0
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landbouwgrond0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor
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Boring: 15
Datum: 21-6-2013

0

50

1

landbouwgrond0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor
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Boring: 16
Datum: 21-6-2013

0

50
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landbouwgrond0

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

-50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Postbus 126

Nederland2200 AC

A126185rapportnummer

1304F388Project

IDDS Milieu BV

datum opdracht

Geachte,

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

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

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

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

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

Verificatieprocedure bevoegd gezag

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

De te gebruiken verificatiecode voor dit rapport is: 09A1261851304F38802

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

In vertrouwen u hiermede te hebben geïnformeerd, verblijven wij

hoogachtend,

namens Envirocontrol 

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

26/06/2013

Noordwijk

datum rapportage

1 3pagina van 

3e Loosterweg 130

datum reprint
03/07/2013

R. Kok

RAPPORTAGE AS-3000

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

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



IDDS Milieu BV pagina 

datum rapportage
26/06/2013datum opdracht

Rapportnummer
Project 1304F388

A126185 03/07/2013
datum reprint

R. Kok
2 3van 

3e Loosterweg 130

L13063977 grond MM0121/06/2013 MM01 (0-50)
L13063978 grond MM0221/06/2013 MM02 (0-50)
L13063979 grond MM0321/06/2013 MM03 (100-150)

L13063977 L13063978 L13063979
drogestof (veldnat) Q AS-3010 2 NEN-ISO 11465 NEN 6499 % 82.9 84 78.3

Organische stof (humus) Q AS-3010 4 NEN 5753/C1 % op DS 2.2 2.2 <2.00

Lutum Q AS-3010 4 NEN 5753/C1 % op DS <2.0 <2.0 <2.0

Barium [Ba] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds <20.0 <20.0 <20.0

Cadmium [Cd] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds <0.20 <0.20 <0.20

Cobalt [Co] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 1.6 <1.5 <1.5

Koper [Cu] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 11 11 7

Kwik niet-vluchtig (Hg) Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN-ISO 16772 mg/kgds 0.14 0.19 0.052

Lood [Pb] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds <10.0 10 <10.0

Molybdeen [Mo] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds <1.5 <1.5 <1.5

Nikkel [Ni] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 4.9 5.3 5

Zink [Zn] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 23 41 20

Naftaleen Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds <0.010 <0.010 0.01

Fenanthreen Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.049 0.03 0.28

Anthraceen Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.022 0.014 0.062

Benzo(a)anthraceen Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.061 0.041 0.17

Chryseen Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.083 0.057 0.18

Fluorantheen Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.15 0.1 0.44

Benzo(k)fluorantheen Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.047 0.033 0.088

Benzo(a)pyreen Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.085 0.053 0.19

Benzo(g,h,i)peryleen Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.051 0.037 0.11

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.06 0.05 0.15

PAK 10 VROM som 0,7 Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.62 0.42 1.7

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

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

PCB52 Q AS-3010 8 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0008 <0.0008 <0.0008

PCB101 Q AS-3010 8 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0008 <0.0008 <0.0008

PCB118 Q AS-3010 8 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0008 <0.0008 <0.0008

PCB138 Q AS-3010 8 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0008 <0.0008 <0.0008

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

PCB180 Q AS-3010 8 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0008 <0.0008 <0.0008

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

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

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



IDDS Milieu BV pagina 

datum rapportage
26/06/2013datum opdracht

Rapportnummer
Project 1304F388

A126185 03/07/2013
datum reprint

R. Kok
3 3van 

3e Loosterweg 130

L13063980 grond MM0421/06/2013 MM04 (90-150)

L13063980
drogestof (veldnat) Q AS-3010 2 NEN-ISO 11465 NEN 6499 % 79.7

Organische stof (humus) Q AS-3010 4 NEN 5753/C1 % op DS <2.00

Lutum Q AS-3010 4 NEN 5753/C1 % op DS <2.0

Barium [Ba] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds <20.0

Cadmium [Cd] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds <0.20

Cobalt [Co] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 2

Koper [Cu] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds <5.0

Kwik niet-vluchtig (Hg) Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN-ISO 16772 mg/kgds <0.0500

Lood [Pb] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds <10.0

Molybdeen [Mo] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds <1.5

Nikkel [Ni] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 6

Zink [Zn] Q AS-3010 5 NEN 6961 / NEN 6966:C1 mg/kgds 20

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

Fenanthreen Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.011

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

Benzo(a)anthraceen Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.01

Chryseen Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.01

Fluorantheen Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.02

Benzo(k)fluorantheen Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds <0.010

Benzo(a)pyreen Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds <0.010

Benzo(g,h,i)peryleen Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds <0.010

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds <0.010

PAK 10 VROM som 0,7 Q AS-3010 6 NEN 6972 NEN 6974 NEN-ISO 18287 mg/kgds 0.091

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

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

PCB52 Q AS-3010 8 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0008

PCB101 Q AS-3010 8 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0008

PCB118 Q AS-3010 8 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0008

PCB138 Q AS-3010 8 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0008

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

PCB180 Q AS-3010 8 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0008

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

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

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



Analyserapport minerale olie m.b.v. gaschromatografie

Envirocontrol     Gravestraat 9G 8750 Wingene

Monster:  L13063980_11   
Verdunning : /

Index

1
2
3
4
5
6
7

Total

Name

C10-C12
C12-C15
C15-C20
C20-C25
C25-C30
C30-C35
C35-C40

Time
[Min]
6,50
7,05
7,91
8,86
9,77

10,69
11,45

Quantity
[mg/l]
0,23
0,35
0,64
0,60
0,59
0,30
0,21

2,92

Area %
[%]

7,939
12,081
21,921
20,646
20,119
10,138
7,157

100,000

Area
[µV.Min]

4942,1
7520,0

13645,3
12851,7
12523,8
6310,6
4455,4

62248,9

Height
[µV]

77808,9
87943,9
79455,9
98116,9

270998,9
13831,9
15944,9

644101,3

L13063980_11.DATA - Middle (FID)

Min
1312111098765
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Analyserapport minerale olie m.b.v. gaschromatografie

Envirocontrol     Gravestraat 9G 8750 Wingene

Monster:  L13063979_10   
Verdunning : /

Index

1
2
3
4
5
6
7

Total

Name

C10-C12
C12-C15
C15-C20
C20-C25
C25-C30
C30-C35
C35-C40

Time
[Min]
6,50
7,05
7,91
8,86
9,77

10,69
11,45

Quantity
[mg/l]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Area %
[%]

18,149
18,178
24,298
15,773
10,430
12,374
0,800

100,000

Area
[µV.Min]

2682,8
2687,1
3591,9
2331,6
1541,8
1829,1
118,2

14782,6

Height
[µV]

73247,0
76372,0
59820,0
61776,0
28982,0
42933,0
3161,0

346291,0

L13063979_10.DATA - Middle (FID)

Min
1312111098765

µV

1.000.000

950.000

900.000

850.000

800.000

750.000

700.000

650.000

600.000

550.000

500.000

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

-50.000
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-C
12

C
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-C
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C
15

-C
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C
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C
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C
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-C
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C
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Analyserapport minerale olie m.b.v. gaschromatografie

Envirocontrol     Gravestraat 9G 8750 Wingene

Monster:  L13063978_9   
Verdunning : /

Index

1
2
3
4
5
6
7

Total

Name

C10-C12
C12-C15
C15-C20
C20-C25
C25-C30
C30-C35
C35-C40

Time
[Min]
6,50
7,05
7,91
8,86
9,77

10,69
11,45

Quantity
[mg/l]
0,00
0,01
0,01
0,01
0,03
0,03
0,01

0,11

Area %
[%]

4,632
6,084

11,275
12,310
26,967
29,529
9,204

100,000

Area
[µV.Min]

1476,9
1939,8
3594,8
3925,0
8597,9
9414,7
2934,4

31883,5

Height
[µV]

76476,8
88931,5
69568,3
57287,6
46554,6
67032,6
10287,6

416138,9

L13063978_9.DATA - Middle (FID)

Min
1312111098765

µV

1.000.000

950.000

900.000

850.000

800.000

750.000

700.000

650.000

600.000

550.000

500.000

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

-50.000

C
10

-C
12

C
12

-C
15

C
15

-C
20

C
20

-C
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C
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-C
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C
30

-C
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C
35

-C
40



Analyserapport minerale olie m.b.v. gaschromatografie

Envirocontrol     Gravestraat 9G 8750 Wingene

Monster:  L13063977_8   
Verdunning : /

Index

1
2
3
4
5
6
7

Total

Name

C10-C12
C12-C15
C15-C20
C20-C25
C25-C30
C30-C35
C35-C40

Time
[Min]
6,50
7,05
7,91
8,86
9,77

10,69
11,45

Quantity
[mg/l]
0,23
0,42
0,63
0,55
0,72
0,74
0,38

3,67

Area %
[%]

6,349
11,555
17,239
14,877
19,718
20,011
10,250

100,000

Area
[µV.Min]

4470,3
8135,0

12137,2
10474,5
13882,3
14089,0
7216,4

70404,8

Height
[µV]

73062,1
85306,1
69097,1
27886,1
45258,1
59034,1
16777,1

376420,8

L13063977_8.DATA - Middle (FID)

Min
1312111098765

µV

1.000.000

950.000

900.000

850.000

800.000

750.000

700.000

650.000

600.000
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400.000
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250.000

200.000

150.000
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Postbus 126

Nederland2200 AC

A126517rapportnummer

1304F388Project

IDDS Milieu BV

datum opdracht

Geachte,

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

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

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

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

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

Verificatieprocedure bevoegd gezag

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

De te gebruiken verificatiecode voor dit rapport is: 09A1265171304F38802

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

In vertrouwen u hiermede te hebben geïnformeerd, verblijven wij

hoogachtend,

namens Envirocontrol 

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

04/07/2013

Noordwijk

datum rapportage

1 3pagina van 

3e Loosterweg 130

datum reprint
10/07/2013

R. Kok

RAPPORTAGE AS-3000

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

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



IDDS Milieu BV pagina 

datum rapportage
04/07/2013datum opdracht

Rapportnummer
Project 1304F388

A126517 10/07/2013
datum reprint

R. Kok
2 3van 

3e Loosterweg 130

L13070599 grond MM0121/06/2013 MM01 (0-50)
L13070600 grond MM0221/06/2013 MM02 (0-50)

L13070599 L13070600
drogestof (veldnat) Q AS-3010 2 NEN-ISO 11465 NEN 6499 % 82.2 83.6

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

Dieldrin Q AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0016 <0.0016

Endrin Q AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0010 <0.0010

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) Q AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds 0.0025 0.0025

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

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

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

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

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

op-DDE Q AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0010 <0.0010

pp-DDE Q AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0010 <0.0010

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

pp-DDD Q AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0020 <0.0020

op-DDT Q AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0200 <0.0200

pp-DDT Q AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0200 <0.0200

cis-Heptachloorepoxide Q AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0010 <0.0010

trans-Heptachloorepoxide Q AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0010 <0.0010

Heptachloorepoxide Q AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds 0.0014 0.0014

Heptachloor Q AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0010 <0.0010

cis-Chloordaan Q AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0010 <0.0010

trans-Chloordaan Q AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0010 <0.0010

HCB Q AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0017 <0.0017

Hexachloorbutadieen Q AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0010 <0.0010

alfa-Endosulfan Q AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds <0.0010 <0.0010

Chloordaan (cis + trans) Q AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds 0.0014 0.0014

DDD (som) Q AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds 0.0028 0.0028

DDE (som) Q AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds 0.0014 0.0014

DDT (som) Q AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds 0.028 0.028

som OCB Q AS-3020 1 NEN 6980 / NEN 6972 / NEN 6974 mg/kgds 0.03 0.03

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

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



IDDS Milieu BV pagina 

datum rapportage
04/07/2013datum opdracht

Rapportnummer
Project 1304F388

A126517 10/07/2013
datum reprint

R. Kok
3 3van 

3e Loosterweg 130

L13070599 Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in 
dit analyserapport mogelijk hebben beinvloed. De conserveringstermijn is overschreden voor droge stof.
L13070600 Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in 
dit analyserapport mogelijk hebben beinvloed. De conserveringstermijn is overschreden voor droge stof.
L13070600 Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in 
dit analyserapport mogelijk hebben beinvloed. De conserveringstermijn is overschreden voor droge stof.

Informatie disclaimers

Conform de diverse richtlijnen worden aangeboden monsters beoordeeld op de geschiktheid voor analyse. In dit kader worden de houdbaarheid, 
fysieke staat van aanlevering beoordeeld en eventuele negatieve invloeden welke de betrouwbaarheid van het analyseresultaat kunnen beïnvloeden 
zullen door middel van een disclaimer worden gerapporteerd. 

Indien de disclaimer de bepaling van het droge stof gehalte betreft dan heeft dit geen invloed op de overige  gerapporteerde waarden tenzij hiervoor 
expliciet een disclaimer aanwezig is. Het gehalte aan droge stof wordt enkel gebruikt om te komen tot een vergelijkbare waarde onafhankelijk van het 
gehalte vocht. 

Voor de monsters welke zijn aangeboden gelden de navolgende disclaimers:

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3.2 

ANALYSECERTIFICATEN GRONDWATER 



Postbus 126

Nederland2200 AC

B126385rapportnummer

1304F388Project

IDDS Milieu BV

datum opdracht

Geachte,

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

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

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

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

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

Verificatieprocedure bevoegd gezag

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

De te gebruiken verificatiecode voor dit rapport is: 09B1263851304F38802

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

In vertrouwen u hiermede te hebben geïnformeerd, verblijven wij

hoogachtend,

namens Envirocontrol 

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

02/07/2013

Noordwijk

datum rapportage

1 2pagina van 

3e Loosterweg 130

datum reprint
09/07/2013

R. Kok

RAPPORTAGE AS-3000

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

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



IDDS Milieu BV pagina 

datum rapportage
02/07/2013datum opdracht

Rapportnummer
Project 1304F388

B126385 09/07/2013
datum reprint

R. Kok
2 2van 

3e Loosterweg 130

L13070186 grondwater 01-1-101/07/2013 01-1-1 (150-250)

L13070186
Barium [Ba] Q AS-3110 3 NEN 6966/C1 µg/l <50.0

Cadmium [Cd] Q AS-3110 3 NEN 6966/C1 µg/l <0.4

Cobalt [Co] Q AS-3110 3 NEN 6966/C1 µg/l <20.0

Koper [Cu] Q AS-3110 3 NEN 6966/C1 µg/l <15.0

Kwik niet-vluchtig (Hg) Q AS-3110 3 NEN-EN-ISO 17852 µg/l <0.050

Lood [Pb] Q AS-3110 3 NEN 6966/C1 µg/l <15.0

Molybdeen [Mo] Q AS-3110 3 NEN 6966/C1 µg/l <5.0

Nikkel [Ni] Q AS-3110 3 NEN 6966/C1 µg/l <15.0

Zink [Zn] Q AS-3110 3 NEN 6966/C1 µg/l <65.0

Minerale olie C10-C40 Q AS-3110 5 NEN-EN-ISO 9377-2 µg/l <50.0

Benzeen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.20

Tolueen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.30

Ethylbenzeen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.30

2-Xyleen (ortho-Xyleen) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.08

Xyleen (som meta + para) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.17

Xyleen (som) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l 0.18

Styreen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.30

Naftaleen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.05

Dichloormethaan Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.20

Trichloormethaan (Chloroform) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.60

Tetrachloormethaan (Tetra) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.10

1,1-Dichloorethaan Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.60

1,2-Dichloorethaan Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.60

1,1,1-Trichloorethaan Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.10

1,1,2-Trichloorethaan Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.10

1,1-Dichlooretheen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.10

cis-1,2-Dichlooretheen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.10

trans-1,2-Dichlooretheen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.10

Trichlooretheen (Tri) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.60

Tetrachlooretheen (Per) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.10

1,1-Dichloorpropaan Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.25

1,2-Dichloorpropaan Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.25

1,3-Dichloorpropaan Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.25

Dichloorpropaan (som) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l 0.53

Monochloorbenzeen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.60

1,2-Dichloorbenzeen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.60

1,3-Dichloorbenzeen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.60

1,4-Dichloorbenzeen Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.60

Dichloorbenzenen (som) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l 1.3

Vinylchloride Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.10

Tribroommethaan (bromoform) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l <0.60

1,2-Dichlooretheen (som cis + trans) Q AS-3130 1 NEN-EN-ISO 15680 µg/l 0.14

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

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



Analyserapport minerale olie m.b.v. gaschromatografie
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Concentratie C10-C40 in extract bedraagt 0.53 mg/l
Totale oppervlakte C10-C40 bedraagt 1545394.0

Fractieverdeling  

fractie C10-C12    1.58 %
fractie C12-C15    2.27 %
fractie C15-C20    19.28 %
fractie C20-C25    17.07 %
fractie C25-C30    11.8 %
fractie C30-C35    30.29 %
fractie C35-C40    17.71 %



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 4 

TOETSINGSTABEL WET BODEMBESCHERMING 

 



BIJLAGE 1: STREEFWAARDEN GRONDWATER, INTERVENTIEWAARDEN BODEMSANERING, 
INDICATIEVE NIVEAUS VOOR ERNSTIGE VERONTREINIGING, BODEMTYPECORRECTIE EN 
MEETVOORSCHRIFTEN 

In deze bijlage zijn in tabel 1 de streefwaarden grondwater en interventiewaarden voor zowel grond 
als grondwater opgenomen. In tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’s) 
en indien beschikbaar streefwaarden voor grondwater opgenomen. Voorafgaande aan deze tabel is 
een toelichting op de INEV’s opgenomen. Deze bijlage eindigt met de formules voor bodemtypecor-
rectie en instructies voor de toepassing hiervan en een verwijzing naar meetvoorschriften.

1. Streefwaarden grondwater en interventiewaarden bodemsanering 

Streefwaarden grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange termijn, 
uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. De getallen voor de streefwaarde 
grondwater zijn één op één overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden 
bodemsanering (2000). De streefwaarden zijn afgeleid binnen het project Integrale Normstelling 
Stoffen (INS) en zijn in december 1997 gepubliceerd (Ministerie van VROM, Integrale Normstelling 
Stoffen, Milieukwaliteitsnormen bodem, water, lucht, 1997). Met enkele uitzonderingen zijn de 
INS-streefwaarden overgenomen. De INS-streefwaarden zijn zoveel mogelijk risico-onderbouwd en 
gelden voor individuele stoffen. Voor metalen wordt er onderscheid gemaakt tussen diep en ondiep 
grondwater. Reden hiervoor is het verschil in achtergrondconcentraties tussen diep en ondiep 
grondwater. Als grens tussen diep en ondiep grondwater wordt een arbitraire grens van 10 m 
gebruikt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze grens indicatief is. Indien informatie voorhanden 
is dat een andere grens aannemelijk is voor de te beoordelen locatie, dan kan een andere grens 
genomen worden. Hierbij valt te denken aan informatie over de grens tussen het freatische grondwa-
ter en het eerste watervoerend pakket.
• Voor ondiep grondwater (< 10 m) zijn de MILBOWA-waarden als streefwaarden overgenomen. 

Deze zijn gebaseerd op achtergrondconcentraties en gelden hierbij als handreiking.
• Voor diep grondwater (> 10 m) worden de in INS voorgestelde streefwaarden overgenomen. Dit 

betekent dat de streefwaarde bestaat uit de van nature aanwezige achtergrond-concentratie (AC) 
plus de Verwaarloosbare Toevoeging. Hierbij worden de in INS opgenomen achtergrondconcentra-
ties als handreiking gegeven (zie RIVM-rapport 711701017).

In beide gevallen geldt dat de gegeven achtergrondconcentratie als handreiking moet worden gezien. 
Indien informatie voorhanden is over de locale achtergrondconcentratie dan kan deze in combinatie 
met de Verwaarloosbare Toevoeging als streefwaarde worden gebruikt. Meer informatie over 
achtergrondconcentraties van metalen in grondwater in verschillende gebieden in Nederland is te 
vinden in RIVM-rapport nummer 711701017. Meer informatie over achtergrondconcentraties in grond 
en grondwater is te vinden in het dossier ‘meetnetten’ op www.rivm.nl, via www.dinoloket.nl en in de 
Geochemische atlas van Nederland (Alterra-rapport 2069, 2010).

De interventiewaarden bodemsanering geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de 
bodem heeft voor de mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Ze 
zijn representatief voor het verontreinigingsniveau waarboven sprake is van een geval van ernstige 
(bodem)verontreiniging. De interventiewaarden grond voor de eerste tranche stoffen zijn geëvalueerd. 
Er zijn nieuwe voorstellen voor interventiewaarden gedaan die zijn opgenomen in tabel 7.1 van het 
RIVM-rapport 711701023 (febr 2001). Voor een aantal stoffen van de eerste tranche zijn de nieuw 
voorgestelde interventiewaarden op basis van beleidsmatige overwegingen aangepast. De normaan-
passingen zijn beschreven in het NOBO-rapport: VROM, 2008: NOBO: Normstelling en bodemkwali-
teitsbeoordeling. Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de bodemnormen in 2005, 2006 en 
2007. De interventiewaarden grond voor de andere tranches zijn niet geëvalueerd en blijven gelijk aan 
de interventiewaarden grond zoals opgenomen in de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden 
bodemsanering (2000). De interventiewaarden grond gelden voor droge bodem. Voor bodems of 
oevers van een oppervlaktewaterlichaam zijn aparte interventiewaarden opgesteld die zijn opgeno-
men in de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 20 december 2007, nr. 247). De interventiewaarden 
grondwater zijn niet herzien en overgenomen uit de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden 
bodemsanering (2000).
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Tabel 1 Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater9

 Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)

 Stofnaam  Streefwaarde  Landelijke 

achtergrond 

concentratie 

grondwater

 Streefwaarde  Interventiewaarden

  grondwater7
 grondwater  grondwater7

 grond  grondwater

   (AC)  (incl. AC)   

  ondiep  diep  diep   

  (< 10 m-mv)  (> 10 m-mv)  (> 10 m -mv)   

  (µg/l)  (µg/l)  (µg/l)  (mg/kg d.s.)  (µg/l)

 1. Metalen

Antimoon – 0,09 0,15 22 20

 Arseen 10 7 7,2 76 60

Barium 50 200 200 -8 625

 Cadmium 0,4 0,06 0,06 13 6

Chroom 1 2,4 2,5 – 30

 Chroom III – – – 180 –

Chroom VI – – – 78 –

 Kobalt 20 0,6 0,7 190 100

Koper 15 1,3 1,3 190 75

 Kwik 0,05 – 0,01 – 0,3

Kwik (anorganisch) – – – 36 –

 Kwik (organisch) – – – 4 –

Lood 15 1,6 1,7 530 75

 Molybdeen 5 0,7 3,6 190 300

Nikkel 15 2,1 2,1 100 75

 Zink 65 24 24 720 800

Tabel 1 Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater9

 Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)

 Stofnaam  Streefwaarde  Interventiewaarden

  grondwater7
 grond  grondwater

  (µg/l)  (mg/kg d.s.)  (µg/l)

 2. Overige anorganische stoffen

Chloride (mg Cl/l) 100 mg/l – –

 Cyanide (vrij) 5 20 1.500

Cyanide (complex) 10 50 1.500

 Thiocyanaat – 20 1.500

3. Aromatische verbindingen

 Benzeen 0,2 1,1 30

Ethylbenzeen 4 110 150

 Tolueen 7 32 1.000

Xylenen (som)1 0,2 17 70

 Styreen (vinylbenzeen) 6 86 300

Fenol 0,2 14 2.000

 Cresolen (som)1  0,2 13 200

Tabel 1 Streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater9

 Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)

 Stofnaam  Streefwaarde  Interventiewaarden

  grondwater7
 grond  grondwater

  (µg/l)  (mg/kg d.s.)  (µg/l)

 4. Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen 

(PAK’s)5
   

Naftaleen 0,01 – 70

 Fenantreen 0,003* – 5
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Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)

 Stofnaam  Streefwaarde  Interventiewaarden

  grondwater7
 grond  grondwater

  (µg/l)  (mg/kg d.s.)  (µg/l)

Antraceen 0,0007* – 5

 Fluorantheen 0,003 – 1

Chryseen 0,003* – 0,2

 Benzo(a)antraceen 0,0001* – 0,5

Benzo(a)pyreen 0,0005* – 0,05

 Benzo(k)fluorantheen 0,0004* – 0,05

Indeno(1,2,3cd)pyreen 0,0004* – 0,05

 Benzo(ghi)peryleen 0,0003 – 0,05

PAK’s (totaal) (som 10)1 – 40 –

 5. Gechloreerde koolwaterstoffen

a. (vluchtige) koolwaterstoffen

 Monochlooretheen (Vinylchloride)2  0,01 0,1 5

Dichloormethaan 0,01 3,9 1.000

 1,1-dichloorethaan 7 15 900

1,2-dichloorethaan 7 6,4 400

 1,1-dichlooretheen2
 0,01 0,3 10

1,2-dichlooretheen (som)1 0,01 1 20

 Dichloorpropanen (som)1  0,8 2 80

Trichloormethaan (chloroform) 6 5,6 400

 1,1,1-trichloorethaan 0,01 15 300

1,1,2-trichloorethaan 0,01 10 130

 Trichlooretheen (Tri) 24 2,5 500

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,01 0,7 10

 Tetrachlooretheen (Per) 0,01 8,8 40

b. chloorbenzenen5

 Monochloorbenzeen 7 15 180

Dichloorbenzenen (som)1 3 19 50

 Trichloorbenzenen (som)1  0,01 11 10

Tetrachloorbenzenen (som)1 0,01 2,2 2,5

 Pentachloorbenzenen 0,003 6,7 1

Hexachloorbenzeen 0,00009* 2,0 0,5

 c. chloorfenolen5
   

Monochloorfenolen(som)1 0,3 5,4 100

 Dichloorfenolen(som)1  0,2 22 30

Trichloorfenolen(som)1 0,03* 22 10

 Tetrachloorfenolen(som)1  0,01* 21 10

Pentachloorfenol 0,04* 12 3

 d. polychloorbifenylen (PCB’s)

PCB’s (som 7)1 0,01* 1 0,01

 e. Overige gechloreerde koolwaterstoffen

Monochlooranilinen (som)1 – 50 30

 Dioxine (som TEQ)1  – 0,00018 nvt6

Chloornaftaleen (som)1 – 23 6

 6. Bestrijdings-middelen

a. organochloor-bestrijdingsmiddelen

 Chloordaan (som)1  0,02 ng/l* 4 0,2

DDT (som)1 – 1,7 –

 DDE (som)1  – 2,3 –

DDD (som)1 – 34 –

 DDT/DDE/DDD (som)1  0,004 ng/l* – 0,01

Aldrin 0,009 ng/l* 0,32 –

 Dieldrin 0,1 ng/l* – –

Endrin 0,04 ng/l* – –

 Drins (som)1  – 4 0,1

α-endosulfan 0,2 ng/l* 4 5
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Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)

 Stofnaam  Streefwaarde  Interventiewaarden

  grondwater7
 grond  grondwater

  (µg/l)  (mg/kg d.s.)  (µg/l)

 α-HCH 33 ng/l 17 –

β-HCH 8 ng/l 1,6 –

 γ-HCH (lindaan) 9 ng/ 1,2 –

HCH-verbindingen (som)1 0,05 – 1

 Heptachloor 0,005 ng/l* 4 0,3

Heptachloorepoxide (som)1 0,005 ng/l* 4 3

 b. organofosfor-pesticiden

–

 c. organotin- bestrijdingsmiddelen

Organotinverbindingen (som)1 0,05* – 16 ng/l 2,5 0,7

 d. chloorfenoxy-azijnzuur

herbiciden

MCPA 0,02 4 50

 e. overige bestrijdingsmiddelen

Atrazine 29 ng/l 0,71 150

 Carbaryl 2 ng/l* 0,45 50

Carbofuran2 9 ng/l 0,017 100

 7. Overige stoffen

Asbest3 – 100 –

 Cyclohexanon 0,5 150 15.000

Dimethyl ftalaat – 82 –

 Diethyl ftalaat – 53 –

Di-isobutyl ftalaat – 17 –

 Dibutyl ftalaat – 36 –

Butyl benzylftalaat – 48 –

 Dihexyl ftalaat – 220 –

Di(2-ethylhexyl)ftalaat – 60 –

 Ftalaten (som)1  0,5 – 5

Minerale olie4 50 5.000 600

 Pyridine 0,5 11 30

Tetrahydrofuran 0,5 7 300

 Tetrahydrothiofeen 0,5 8,8 5.000

Tetrahydrothiofeen – 75 630

* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt.
1 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit (VROM, 2007). Voor 
de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit (VROM, 2007). Bij het 
berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten < vereiste rapportagegrens AS3000 
vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de berekende waarde het resultaat < vereiste rapporta-
gegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van 
toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor een of meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) 
zijn, dan dient de berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als gemeten 
gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een berekende somwaarde 
waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 maal de rapportagegrens, heeft geen 
verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is 
verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft. Dit geldt bijvoorbeeld als bij een meting van PAK in het grondwater alleen 
naftaleen in een licht verhoogde concentratie is aangetoond en de overige PAK een waarde ‘< vereiste rapportagegrens AS3000’ 
hebben. Voor die overige PAK worden dan relatief hoge gehalten berekend (door de vermenigvuldiging met 0,7), waarvan kan 
worden onderbouwd dat die gehalten niet in het grondwater aanwezig zullen zijn gezien de immobiliteit van de betreffende stoffen.
2 De Interventiewaarde voor grond voor deze stoffen is gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaar-
heid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-
dichlooretheen in grond moet tevens het grondwater worden onderzocht.
3 Gewogen norm (concentratie serpentijn asbest + 10 x concentratie amfibool asbest)
4 De definitie van minerale olie wordt beschreven bij de analysenorm. Indien er sprake is van verontreiniging met mengsels 
(bijvoorbeeld benzine of huisbrandolie) dan dient naast het alkaangehalte ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen te worden bepaald. Met deze somparameter is om praktische redenen volstaan. Nadere toxicologische 
en chemische differentiatie wordt bestudeerd.
5 Voor grondwater zijn effecten van PAK’s, chloorbenzenen en chloorfenolen indirect, als fractie van de individuele interventie-
waarde, optelbaar (dat wil zeggen 0,5 x interventiewaarde stof A heeft evenveel effect als 0,5 x interventiewaarde stof B). Dit 
betekent dat een somformule gebruikt moet worden om te beoordelen of van overschrijding van de interventiewaarde sprake is. Er 
is sprake van overschrijding van de interventiewaarde voor de som van een groep stoffen indien Σ(Ci/Ii) >1, waarbij Ci = gemeten 
concentratie van een stof uit een betreffende groep en Ii = interventiewaarde voor de betreffende stof uit de betreffende groep.
6 Voor grondwater is er een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
7 De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat deze 

17 Staatscourant 2012 nr. 6563 3 april 2012



Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten 
minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van een strengere rapportagegrens mag ook, mits de 
gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het beoordelen van het meetresultaat ’< rapportagegrens AS3000’ mag de 
beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten 
gehalte rapporteert (zonder < teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de 
vereiste rapportagegrens AS3000
8 De norm voor barium is tijdelijk ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van 
nature in de bodem voorkomt. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als 
gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium 
van 920 mg/kg d.s. Deze voormalige interventiewaarde is op dezelfde manier onderbouwd als de interventiewaarden voor de meeste 
andere metalen en is voor barium inclusief een natuurlijk achtergrondgehalte van 190 mg/kg d.s.
9 Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de rapportagegrens AS3000), dan 
dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde (of hiermee bere-
kende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan 
optreden bij de analyse van een zeer sterk verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen 
toetsingsresultaat heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende 
monster niet goed kan worden beoordeeld. 

2. Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging (INEV’S) 

Voor de stoffen in tabel 2 zijn indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging opgenomen. Het 
betreffen stoffen van de tweede, derde en vierde tranche afleiding interventiewaarden. Op basis van 
twee redenen is een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging aangegeven en geen interventie-
waarde:
1. er zijn geen gestandaardiseerde meet- en analysevoorschriften beschikbaar of binnenkort te 

verwachten;
2. de ecotoxicologische onderbouwing van de interventiewaarde is niet aanwezig of minimaal en in 

het laatste geval lijkt het erop dat de ecotoxicologische effecten kritischer zijn dan de humaantoxi-
cologische effecten.
De ecotoxicologische onderbouwing dient te voldoen aan de volgende criteria:
a. er dienen minimaal 4 toxiciteitsgegevens beschikbaar te zijn voor minimaal twee taxonomische 

groepen;
b. voor metalen dienen alle gegevens betrekking te hebben op het compartiment bodem;
c. voor organische stoffen mogen maximaal twee gegevens via evenwichtspartitie uit gegevens 

voor het compartiment water zijn afgeleid;
d. er dienen minimaal twee gegevens voor individuele soorten beschikbaar te zijn.
Indien aan een of meerdere van deze criteria niet is voldaan en indien ecotoxicologische effecten 
kritischer zijn dan humaantoxicologische effecten, wordt volstaan met het vaststellen van een 
indicatief niveau voor ernstige verontreiniging.

De indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid dan de interventiewaarden. De 
status van de indicatieve niveaus is daarom niet gelijk aan de status van de interventiewaarde. Over- 
of onderschrijding van de indicatieve niveaus heeft derhalve niet direct consequenties voor wat betreft 
het nemen van een beslissing over de ernst van de verontreiniging door het bevoegd gezag. Het 
bevoegd gezag dient daarom naast de indicatieve niveaus ook andere overwegingen te betrekken bij 
de beslissing of er sprake is van ernstige verontreiniging. Hierbij kan gedacht worden aan:
• nagaan of er op basis van andere stoffen sprake is van ernstige verontreiniging en spoed tot 

saneren. Op verontreinigde locaties komen vaak meerdere stoffen tegelijk voor. Indien voor andere 
stoffen wel interventiewaarden zijn vastgesteld kan op basis van deze stoffen nagegaan worden of 
er sprake is van ernstige verontreiniging en spoed tot saneren. In zo’n geval is een risicoschatting 
voor de stoffen waarvoor slechts een indicatief niveau is aangegeven minder relevant. Indien op 
basis van andere stoffen geen sprake blijkt te zijn van ernstige verontreiniging en spoed tot 
saneren, is een risicoschatting voor de stoffen waarvoor slechts een indicatief niveau is aangege-
ven wel belangrijk;

• een ad hoc bepaling van de actuele risico’s. Bij de bepaling van actuele risico’s ten behoeve van 
het vaststellen van de spoed tot saneren spelen naast toxicologische criteria ook andere locatiege-
bonden factoren een rol. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de blootstellings-mogelijkheden, het 
gebruik van de locatie of de oppervlaktes van de verontreiniging. Dergelijke factoren kunnen vaak 
goed bepaald worden waardoor het ondanks de onzekerheid met betrekking tot de indicatieve 
niveaus toch mogelijk is een redelijke schatting van de actuele risico’s uit te voeren. Het verdient 
aanbeveling hierbij gebruik te maken van bio-assays, omdat hiermee niet alleen de onzekerheden 
in de ecotoxicologische onderbouwing maar ook de onzekerheden ten gevolge van het gestan-
daardiseerde meet- en analysevoorschriften ontweken worden.

• aanvullend onderzoek naar de risico’s van de stof. Er kunnen aanvullende toxiciteitsexperimenten 
uitgevoerd worden om een betere schatting van de risico’s van de stof te kunnen maken.

De INEV’s zijn niet geëvalueerd en blijven gelijk aan de INEV’s zoals opgenomen in de Circulaire 
streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (2000). Enkele voormalige interventiewaarden 
zijn omgezet in INEV’s. Dit wordt toegelicht in het NOBO-rapport: VROM, 2008: NOBO: Normstelling en 
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bodemkwaliteitsbeoordeling. Onderbouwing en beleidsmatige keuzes voor de bodemnormen in 2005, 
2006 en 2007. Alleen voor MTBE is het INEV voor grondwater aangepast naar de waarde die is 
genoemd in de Circulaire zorgplicht Wbb bij MTBE- en ETBE-verontreinigingen (Staatscourant 
18 december 2008, nr. 2139).

Tabel 2 Streefwaarden grondwater en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging6

 Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)

 Stofnaam  Streefwaarde   Indicatief niveau voor ernstige 

verontreiniging

  grondwater   grond  grondwater

  ondiep4
 diep4

  

  (< 10m -mv)  (>10 m -mv)   

  (µg/l)  (µg/l)  (mg/kg d.s.)  (µg/l)

 1 Metalen

Beryllium – 0,05* 30 15

 Seleen – 0,07 100 160

Tellurium – – 600 70

 Thallium – 2* 15 7

Tin – 2,2* 900 50

 Vanadium – 1,2 250 70

Zilver – – 15 40

 Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)

 Stofnaam  Streefwaarde  Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

  grondwater4
 grond  grondwater

  (µg/l)  (mg/kg d.s.)  (µg/l)

 3. Aromatische-verbindingen

Dodecylbenzeen – 1.000 0,02

 Aromatische oplosmiddelen1
 – 200 150

Dihydroxybenzenen (som)3 – 8 –

 Catechol (o-dihydroxybenzeen) 0,2 – 1.250

Resorcinol (m-dihydroxybenzeen) 0,2 – 600

 Hydrochinon (p-dihydroxybenzeen) 0,2 – 800

5. Gechloreerde- koolwaterstoffen

 Dichlooranilinen – 50 100

Trichlooranilinen – 10 10

 Tetrachlooranilinen – 30 10

Pentachlooranilinen – 10 1

 4-chloormethylfenolen – 15 350

Dioxine (som TEQ)2 – nvt5 0,001 ng/l

 6.Bestrijdingsmiddelen

Azinfosmethyl 0,1 ng/l * 2 2

 Maneb 0,05 ng/l* 22 0,1

Tabel 2 Streefwaarden grondwater en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging6

 Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)

 Stofnaam  Streefwaarde  Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

  grondwater4
 water  grondwater

  (µg/l)  (mg/kg d.s.)  (µg/l)

 7. Overige- verbindingen

Acrylonitril 0,8 0,1 5

 Butanol – 30 5.600

1,2 butylacetaat – 200 6.300

 Ethylacetaat – 75 15.000

Diethyleen glycol – 270 13.000

 Ethyleen glycol – 100 5.500

Formaldehyde – 0,1 50
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Gehalten in grond zijn weergegeven voor standaardbodem (10% organische stof en 25% lutum)

 Stofnaam  Streefwaarde  Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

  grondwater4
 water  grondwater

  (µg/l)  (mg/kg d.s.)  (µg/l)

 Isopropanol – 220 31.000

Methanol – 30 24.000

 Methylethylketon – 35 6.000

Methyl-tert-buthyl ether (MTBE) – 100 9.400

* Getalswaarde beneden de detectielimiet/bepalingsondergrens of meetmethode ontbreekt.
1 Onder aromatische oplosmiddelen wordt een standaardmengsel van stoffen, aangeduid als ‘C9-aromatic naphta’ verstaan zoals 
gedefinieerd door de International Research and Development Corporation: o-xyleen 3,2%, i-isopropylbenzeen 2,74%, 
n-propylbenzeen 3,97%, 1-methyl-4-ethylbenzeen 7,05%, 1-methyl-3-ethylbenzeen 15,1%, 1-methyl-2-ethylbenzeen 5,44%, 1,3,5-
trimethylbenzeen 8,37%, 1,2,4-trimethylbenzeen 40,5%, 1,2,3-trimetylbenzeen 6,18% en > alkylbenzenen 6,19%.
2 Voor de samenstelling van de somparameters wordt verwezen naar bijlage N van de Regeling bodemkwaliteit (VROM, 2007). Voor 
de berekening van de som TEQ voor dioxine wordt verwezen naar bijlage B van de Regeling Bodemkwaliteit (VROM, 2007). Bij het 
berekenen van een somwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten < vereiste rapportagegrens AS3000 
vermenigvuldigd met 0,7. Indien alle individuele waarden als onderdeel van de berekende waarde het resultaat < vereiste rapporta-
gegrens AS3000 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van 
toepassing zijnde normwaarde. Indien er voor een of meer individuele componenten een of meer gemeten gehalten (zonder < teken) 
zijn, dan dient de berekende waarde te worden getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Deze regel geldt ook als gemeten 
gehalten lager zijn dan de vereiste rapportagegrens. Het verkregen toetsingsresultaat, op basis van een berekende somwaarde 
waarin voor een of meer individuele componenten is gerekend met een waarde van 0,7 maal de rapportagegrens, heeft geen 
verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende monster niet in die mate is 
verontreinigd als het toetsingsresultaat aangeeft.
3 Onder dihydroxybenzenen (som) wordt verstaan: de som van catechol, resorcinol en hydrochinon.
4 De Streefwaarden grondwater voor een aantal stoffen zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Dit betekent dat deze 
Streefwaarden strenger zijn dan het niveau waarop betrouwbaar (routinematig) kan worden gemeten. De laboratoria moeten 
minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000. Het hanteren van een strengere rapportagegrens mag ook, mits de 
gehanteerde analysemethode voldoet aan AS3000. Bij het beoordelen van het meetresultaat ‘< rapportagegrens AS3000’ mag de 
beoordelaar ervan uitgaan dat de kwaliteit van het grondwater voldoet aan de Streefwaarde. Indien het laboratorium een gemeten 
gehalte rapporteert (zonder < teken), moet dit gehalte aan de Streefwaarde worden getoetst, ook als dit gehalte lager is dan de 
vereiste rapportagegrens AS3000.
5 Voor grond is er een interventiewaarde.
6 Indien het laboratorium een waarde ‘< dan een verhoogde rapportagegrens’ aangeeft (hoger dan de rapportagegrens AS3000), dan 
dient de betreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde (of hiermee bere-
kende somwaarde) wordt getoetst aan de van toepassing zijnde normwaarde. Een dergelijke verhoogde rapportagegrens kan 
optreden bij de analyse van een zeer sterk verontreinigd monster of een monster met afwijkende samenstelling. Het zo verkregen 
toetsingsresultaat heeft geen verplichtend karakter. De onderzoeker heeft de vrijheid onderbouwd te concluderen dat het betreffende 
monster niet goed kan worden beoordeeld. 

3. Bodemtypecorrectie en meetvoorschriften 

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de in de tabellen opgenomen waarden voor 
standaardbodem omgerekend naar de waarden voor de betreffende bodem gebruik makende van de 
gemeten gehalten aan organische stof en lutum. De omgerekende waarden kunnen vervolgens met de 
gemeten gehalten worden vergeleken.

Metalen

Bij de omrekening voor metalen kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectie-
formule:

(IW)b = (IW)sb x [{A + (B x % lutum) + (C x % organische stof)} / {A + (Bx25) + (C x 10)}]

Waarin:
(IW)b = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem
(IW)sb = interventiewaarde voor standaardbodem
%lutum = gemeten percentage lutum in de te beoordelen bodem. Voor bodem met een gemeten 
lutumgehalte van minder dan 2% wordt met een lutumgehalte van 2% gerekend.
% organische stof = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem Voor bodem met 
een gemeten organisch stofgehalte van minder dan 2% wordt met een organisch stofgehalte van 2% 
gerekend.

A, B, C = stofafhankelijke constanten voor metalen (zie hieronder)

Stofafhankelijke constanten voor metalen1:

1 Voor antimoon, molybdeen en thallium wordt geen bodemtypecorrectie gehanteerd.
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Stof  A  B  C

 Arseen 15 0,4 0,4

Barium 30 5 0

 Beryllium 8 0,9 0

Cadmium 0,4 0,007 0,021

 Chroom 50 2 0

Kobalt 2 0,28 0

 Koper 15 0,6 0,6

Kwik 0,2 0,0034 0,0017

 Lood 50 1 1

Nikkel 10 1 0

 Tin 4 0,6 0

Vanadium 12 1,2 0

 Zink 50 3 1,5

Organische verbindingen

De interventiewaarden en indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging voor organische verbin-
dingen, zijn afhankelijk van het organische stofgehalte. Bij omrekening voor organische verbindingen, 
met uitzondering van PAK’s, kan gebruik gemaakt worden van de volgende bodemtypecorrectiefor-
mule:

(IW)b = (IW)sb x (% organische stof / 10)

Waarin:
(IW)b = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem
(IW)sb = interventiewaarde voor standaardbodem
% organische stof = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem. Voor
bodems met gemeten percentage organische stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder 
dan 2% worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. 

PAK’s

Voor interventiewaarde PAK’s wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een organisch 
stofgehalte tot 10% en bodems met een organisch stofgehalte boven de 30% toegepast. Voor bodems 
met een organisch stofgehalte tot 10% wordt een interventiewaarde van 40 mg/kg d.s. en voor 
bodems met een organisch stofgehalte vanaf 30% een interventiewaarde van 120 mg/kg d.s. gehan-
teerd. Tussen de 10% en 30% organische stof gehalte kan gebruik gemaakt worden van de volgende 
bodemtypecorrectieformule:

(IW)b = 40 x (% organische stof / 10)

Waarin:
(IW)b = interventiewaarde voor de te beoordelen bodem
% organische stof = gemeten percentage organische stof in de te beoordelen bodem. 

Meetvoorschriften

De te hanteren analysemethoden zijn opgenomen in Bijlage L, behorende bij artikel 1.1 (versie 
30 november 2007) van de Regeling bodemkwaliteit. Staatscourant 20 december 2007, nr. 247, pag 67.
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Toetsingscriteria vanuit het Besluit bodemkwaliteit en de Regeling bodemkwaliteit 
 
 
Het beleid met betrekking tot het op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze toepassen van grond 
in of op de bodem of in het oppervlaktewater is vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit.  
 
Generiek beleid 
Wanneer geen gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld, geldt automatisch het generieke beleid. 
Hiervoor zijn landelijke generieke waarden in de Regeling Bodemkwaliteit vastgelegd. Het 
toetsingskader is gebaseerd op een klassenindeling voor chemische kwaliteit én bodemfunctie. 
Uitgangspunt hierbij is dat de bodemkwaliteit moet aansluiten op het gebruik van de bodem en dat 
de bodemkwaliteit niet verslechterd.  
 
Figuur 5.2 Bodemfuncties en bodemfunctieklassen 
 
BODEMFUNCTIES 
(GEBIEDSSPECIFIEK BELEID) 

BODEMFUNCTIEKLASSEN 
(GENERIEK BELEID) 

1.  Wonen met tuin  

Wonen 2.  Plaatsen waar kinderen spelen 

3.  Groen met natuurwaarden 

4.  
 

Ander groen, bebouwing, 
infrastrctuur en industrie Industrie 

5. Moestuinen en volkstuinen 
(Kwaliteit toe te passen grond en 
baggerspecie moet voldoen aan 

Achtergrondwaarden) 
6. Natuur 

7. Landbouw 

 
Gebiedsspecifiek beleid 
Naast het landelijk geldende, generieke beleid, kan een gemeente ervoor kiezen om 
gebiedsspecifiek beleid toe te passen. Hierbij kan een gemeente bijvoorbeeld voor een bepaald 
gebied verhoogde achtergrondwaarden vaststellen voor enkele parameters. Hiertoe maakt de 
gemeente gebruik van een bodemkwaliteitskaart. Aangezien het voornoemde beleid per gemeente 
verschilt en afhankelijk is van diverse factoren, is hier verder niet op ingegaan. 
 
 
 
 



Bijlage B, behorende bij hoofdstuk 4 van de Regeling bodemkwaliteit Achtergrondwaarden en maximale waarden voor grond en baggerspecie 
 
Tabel 1. Normwaarden voor toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem, voor de bodem waarop grond of bagger wordt toegepast 
en voor verspreiden van baggerspecie over het aangrenzende perceel (voor standaardbodem in mg kg/ds). 

Stof (1) 

Achter 
grond 
waarden 
 

Maximale 
waarden voor 
verspreiden 
van bagger-
specie over 
aangrenzende 
perceel ² 

Maximale 
waarden 
bodemfunctie 
klasse wonen 

Maximale 
waarden 
bodemfunctie 
klasse industrie 

Maximale waarden 
grootschalige toepassing op 
of in de bodem 

Maximale 
waarden 
kwaliteitsklasse 
wonen 
 

Maximale 
waarden 
kwaliteits-
klasse industrie 

Maximale 
emissie-
waarden 

Emissie-
toetswaarden 

mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg 
L/S 10 mg/kg ds 

1. Metalen       
antimoon (Sb)   4,0*  15 22 0,070 9 
arseen (As) 20 X 27 76 0,61 42 
barium (Ba) 190 395 550 920 4,1 413 
cadmium (Cd) 0,60 X en 7,5  1,2 4,3 0,051 4,3 
chroom (Cr) 55 X 62 180 0,17 180 
kobalt (Co) 15 25 35 190 0,24 130 
koper (Cu) 40 X 54 190 1,0 113 
kwik (Hg) 0,15 X 0,83 4,8 0,49 4,8 
lood (Pb) 50 X 210 530 15 308 
molybdeen (Mo) 1,5 * 5 88 190 0,48 105 
nikkel (Ni) 35 X 39 100 0,21 100 
tin (Sn) 6,5  190 900 0,093 450 
vanadium (V) 80  97 250 1,9 146 
zink (Zn) 140 X 200 720 2,1 430 

2. Overige anorganische stoffen      
chloride3     -  
cyanide (vrij)4 3,0  3,0 20 n.v.t. n.v.t. 
cyanide (complex)5 5,5  5,5 50 n.v.t. n.v.t. 
thiocyanaten (som) 6,0  6,0 20 n.v.t. n.v.t. 

3. Aromatische stoffen       
benzeen 0,20 *  0,20 1 n.v.t. n.v.t. 
ethylbenzeen 0,20 *  0,20 1,25 n.v.t. n.v.t. 
tolueen 0,20 *  0,20 1,25 n.v.t. n.v.t. 
xylenen (som) 0,45 *  0,45 1,25 n.v.t. n.v.t. 
styreen (vinylbenzeen) 0,25 *  0,25 86 n.v.t. n.v.t. 
fenol 0,25  0,25 1,25 n.v.t. n.v.t. 
cresolen (som) 0,30 *  0,30 5 n.v.t. n.v.t. 
dodecylbenzeen 0,35 *  0,35 0,35 n.v.t. n.v.t. 
aromatische oplosmiddelen 2,5 *  2,5 2,5 n.v.t. n.v.t. 

4. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)    
naftaleen  X   n.v.t. n.v.t. 
fenantreen  X   n.v.t. n.v.t. 
antraceen  X   n.v.t. n.v.t. 
fluorantheen  X   n.v.t. n.v.t. 
chryseen  X   n.v.t. n.v.t. 
benzo(a)antraceen  X   n.v.t. n.v.t. 
benzo(a)pyreen  X   n.v.t. n.v.t. 
benzo(k)fluorantheen  X   n.v.t. n.v.t. 
indeno(1,2,3cd)pyreen  X   n.v.t. n.v.t. 
benzo(ghi)peryleen  X   n.v.t. n.v.t. 
PAK’s totaal (som 10) 1,5  6,8 40 n.v.t. n.v.t. 

5. Gechloreerde koolwaterstoffen 
a. (vluchtige) chloorkoolwaterstoffen 

monochlooretheen (vinylchloride) 0,10 *  0,10 0,1 n.v.t. n.v.t. 
dichloormethaan 0,10 *  0,10 3,9 n.v.t. n.v.t. 
1,1-dichloorethaan 0,20 *  0,20 0,20 n.v.t. n.v.t. 
1,2-dichloorethaan 0,20 *  0,20 4 n.v.t. n.v.t. 
1,1-dichlooretheen7 0,30 *  0,30 0,30 n.v.t. n.v.t. 
1,2-dichlooretheen (som) 0,30 *  0,30 0,30 n.v.t. n.v.t. 
dichloorpropanen (som) 0,80 *  0,80 0,80 n.v.t. n.v.t. 
trichloormethaan (chloroform) 0,25 *  0,25 3 n.v.t. n.v.t. 
1,1,1-trichloorethaan 0,25 *  0,25 0,25 n.v.t. n.v.t. 
1,1,2-trichloorethaan 0,30 *  0,30 0,30 n.v.t. n.v.t. 
trichlooretheen (Tri) 0,25 *  0,25 2,5 n.v.t. n.v.t. 
tetrachloormethaan (Tetra) 0,30 *  0,30 0,7 n.v.t. n.v.t. 
tetrachlooretheen (Per) 0,15 *  0,15 4 n.v.t. n.v.t. 



 

Stof (1) 

Achter 
grond 
waarden 
 

Maximale 
waarden voor 
verspreiden 
van bagger-
specie over 
aangrenzende 
perceel ² 

Maximale 
waarden 
bodemfunctie 
klasse wonen 

Maximale 
waarden 
bodemfunctie 
klasse industrie 

Maximale waarden 
grootschalige toepassing op 
of in de bodem 

Maximale 
waarden 
kwaliteitsklasse 
wonen 
 

Maximale 
waarden 
kwaliteits-
klasse industrie 

Maximale 
emissie-
waarden 

Emissie-
toetswaarden 

mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg 
L/S 10 mg/kg ds 

b. chloorbenzenen 
monochloorbenzeen 0,20 *  0,20 5 n.v.t. n.v.t. 
dichloorbenzenen (som) 2,0 *  2,0 5 n.v.t. n.v.t. 
trichloorbenzenen (som) 0,015 *  0,015 5 n.v.t. n.v.t. 
tetrachloorbenzenen (som) 0,0090 *  0,0090 2,2 n.v.t. n.v.t. 
pentachloorbenzeen 0,0025  0,0025 5 n.v.t. n.v.t. 
hexachloorbenzeen 0,0085 X 0,027 1,4 n.v.t. n.v.t. 

chloorbenzenen (som)       
c. chloorfenolen    

monochloorfenolen (som) 0,045  0,045 5,4 n.v.t. n.v.t. 
dichloorfenolen (som) 0,20 *  0,20 6 n.v.t. n.v.t. 
trichloorfenolen (som) 0,0030 *  0,0030 6 n.v.t. n.v.t. 
tetrachloorfenolen (som) 0,015 *  1 6 n.v.t. n.v.t. 
pentachloorfenol 0,0030 * X 1,4 5 n.v.t. n.v.t. 

chloorfenolen (som)       
d. polychloorbifenylen (PCB’s) 

PCB 28  X     
PCB 52  X     
PCB 101  X     
PCB 118  X     
PCB 138  X     
PCB 153  X     
PCB 180  X     
PCB’s (som 7) 0,020  0,020 0,5 n.v.t. n.v.t. 

e. overige gechloreerde koolwaterstoffen 
monochlooranilinen (som) 0,20 *  0,20 0,20 n.v.t. n.v.t. 
pentachlooraniline 0,15 *  0,15 0,15 n.v.t. n.v.t. 
dioxine (som I-TEQ) 0,000055 *  0,000055 0,000055 n.v.t. n.v.t. 
chloornaftaleen (som) 0,070 *  0,070 10 n.v.t. n.v.t. 

6. Bestrijdingsmiddelen 
a. organochloorbestrijdingsmiddelen 

chloordaan (som) 0,0020 X 0,0020 0,0020 n.v.t. n.v.t. 
DDT (som) 0,20 X 0,20 1 n.v.t. n.v.t. 
DDE (som) 0,10 X 0,13 1,3 n.v.t. n.v.t. 
DDD (som) 0,020 X 0,84 34 n.v.t. n.v.t. 
DDT/DDE/DDD (som)     n.v.t. n.v.t. 
aldrin  X   n.v.t. n.v.t. 
dieldrin  X   n.v.t. n.v.t. 
endrin  X   n.v.t. n.v.t. 
isodrin  X   n.v.t. n.v.t. 
telodrin  X   n.v.t. n.v.t. 
drins (som) 0,015  0,04 0,14 n.v.t. n.v.t. 
endosulfansulfaat  X   n.v.t. n.v.t. 
α-endosulfan 0,00090 X 0,00090 0,00090 n.v.t. n.v.t. 
α -HCH 0,0010 X 0,0010 0,5 n.v.t. n.v.t. 
β-HCH 0,0020 X 0,0020 0,5 n.v.t. n.v.t. 
γ-HCH (lindaan) 0,0030 X 0,04 0,5 n.v.t. n.v.t. 
δ-HCH  X   n.v.t. n.v.t. 
HCH-verbindingen (som)     n.v.t. n.v.t. 
heptachloor 0,00070 X 0,00070 0,00070 n.v.t. n.v.t. 
heptachloorepoxide 0,0020 X 0,0020 0,0020 n.v.t. n.v.t. 
hexachloorbutadieen 0,003 * X   n.v.t. n.v.t. 
organochloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen 
(som landbodem) 

0,40    n.v.t. n.v.t. 

b. organofosforpesticiden 
azinfos-methyl 0,0075*  0,0075 0,0075 n.v.t. n.v.t. 

c. organotin bestrijdingsmiddelen 
organotin verbindingen (som)8 0,15  0,5 2,59 n.v.t. n.v.t. 
tributyltin (TBT)8 0,065  0,065 0,065 n.v.t. n.v.t. 

d. chloorfenoxy-azijnzuur herbiciden 
MCPA 0,55 *  0,55 0,55 n.v.t. n.v.t. 



 

Stof (1) 

Achter 
grond 
waarden 
 

Maximale 
waarden voor 
verspreiden 
van bagger-
specie over 
aangrenzende 
perceel ² 

Maximale 
waarden 
bodemfunctie 
klasse wonen 

Maximale 
waarden 
bodemfunctie 
klasse industrie 

Maximale waarden 
grootschalige toepassing op 
of in de bodem 

Maximale 
waarden 
kwaliteitsklasse 
wonen 
 

Maximale 
waarden 
kwaliteits-
klasse industrie 

Maximale 
emissie-
waarden 

Emissie-
toetswaarden 

mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg ds mg/kg 
L/S 10 mg/kg ds 

e. overige bestrijdingsmiddelen 
atrazine 0,035 *  0,035 0,5 n.v.t. n.v.t. 
carbaryl 0,15 *  0,15 0,45 n.v.t. n.v.t. 
carbofuran7 0,017 *  0,017 0,017 n.v.t. n.v.t. 
4-chloormethylfenolen (som) 0,60 *  0,60 0,60 n.v.t. n.v.t. 

niet chloorhoudende bestrijdings-middelen 
(som) 0,090 *  0,090 0,5 n.v.t. n.v.t. 

7. Overige stoffen 
asbest15 - - 100 100 n.v.t. n.v.t. 
cyclohexanon 11 2,0 *  2,0 150 n.v.t. n.v.t. 
dimethyl ftalaat 11 0,045 *  9,2 60 n.v.t. n.v.t. 
diethyl ftalaat 11 0,045 *  5,3 53 n.v.t. n.v.t. 
di-isobutylftalaat 11 0,045 *  1,3 17 n.v.t. n.v.t. 
dibutyl ftalaat 11 0,070 *  5,0 36 n.v.t. n.v.t. 
butyl benzylftalaat 11 0,070 *  2,6 48 n.v.t. n.v.t. 
dihexyl ftalaat 11 0,070 *   18 60 n.v.t. n.v.t. 
di(2-ethylhexyl)ftalaat 11 0,045 *  8,3 60 n.v.t. n.v.t. 
minerale olie 12, 13 190 3000 190 500 n.v.t. n.v.t. 
pyridine 0,15 *  0,15 1 n.v.t. n.v.t. 
tetrahydrofuran 0,45  0,45 2 n.v.t. n.v.t. 
tetrahydrothiofeen 1,5 *  1,5 8,8 n.v.t. n.v.t. 
tribroommethaan (bromoform) 0,20 *  0,20 0,20 n.v.t. n.v.t. 
ethyleenglycol 5,0  5,0 5,0 n.v.t. n.v.t. 
diethyleenglycol 8,0  8,0 8,0 n.v.t. n.v.t. 
acrylonitril 2,0 *  2,0 2,0 n.v.t. n.v.t. 
formaldehyde 2,5 *  2,5 2,5 n.v.t. n.v.t. 
isopropanol (2-propanol) 0,75  0,75 0,75 n.v.t. n.v.t. 
methanol 3,0  3,0 3,0 n.v.t. n.v.t. 
butanol (1-butanol) 2,0 *  2,0 2,0 n.v.t. n.v.t. 
butylacetaat 2,0 *  2,0 2,0 n.v.t. n.v.t. 
ethylacetaat 2,0 *  2,0 2,0 n.v.t. n.v.t. 
methyl-tert-butyl ether (MBTE) 0,20 *  0,20 0,20 n.v.t. n.v.t. 
methylethyketon 2,0 *  2,0 2,0 n.v.t. n.v.t. 

 

Opmerking: Voor het vaststellen van een overschrijding van de waarden en het omgaan met 
rapportagegrenzen en aantoonbaarheidsgrenzen is bijlage G, onder IV, van toepassing. 
Verklaring symbolen in tabel 1: 
1  Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling. De 

definitie van sommige somparameters is verschillend voor de landbodem en de waterbodem. 
Achter de somparameter wordt vermeld welke van de twee definities gehanteerd moet worden. 

2  De msPAF wordt berekend voor de met x aangegeven stoffen. Indien geen waarde wordt 
ingevuld (bijvoorbeeld omdat de stof niet gemeten wordt) wordt gerekend met 0,7 * 
bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). De baggerspecie voldoet aan de 
maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie op het aangrenzende perceel indien: 
- * de gehalten van de gemeten stoffen lager zijn dan de Interventiewaarde bodem, niet 

zijnde de bodem onder oppervlaktewater, en 
- * voor organische stoffen: msPAF < 20%, en 
- * voor metalen: msPAF < 50%, waarbij voor cadmium een maximum gehalte geldt. 

 
Voor gemeten stoffen die geen deel uitmaken van de msPAF-berekening geldt de achtergrondwaarde 
(m.u.v. somparameters waarbij de individuele parameters onderdeel uitmaken van de msPAF-
berekening en de overige in tabel 1 genoemde metalen). Minerale olie maakt geen deel uit van de 
msPAF-berekening. In plaats van de Achtergrondwaarde geldt voor deze stof de waarde, die vermeld 
is in de kolom ‘Maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie over aangrenzend perceel’. 
Voor toetsing aan Achtergrondwaarden worden de toetsingsregels van de Achtergrondwaarden 
toegepast. 
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Uit artikel 36 van het Besluit vloeit voort dat naast de msPAF toetsing ook een toets moet plaatsvinden 
aan de Interventiewaarden bodem. Ook voor metalen waarvoor geen Maximale waarden voor 
verspreiden over het aangrenzend perceel is opgenomen, is toetsing aan de Interventiewaarden 
bodem noodzakelijk. Voor metalen waar geen Interventiewaarden bodem zijn vastgesteld, dienen de 
Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie te worden gehanteerd. Voor het verspreiden op het 
aangrenzend perceel zal binnen enkele jaren de bestaande risicobenadering (msPAF) aan worden 
gevuld met de metalen die daar nog geen onderdeel van uitmaken en waarvoor in deze tabel geen 
Maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie op het aangrenzend perceel zijn vastgesteld. 
 
3 Voor het toepassen van zeezand geldt de norm 200 mg/kg ds. Bij het toepassen van zeezand 

op plaatsen waar een direct contact is of mogelijk is met brak oppervlaktewater of zeewater 
met van nature een chloride-gehalte van meer dan 5000 mg/l, geldt voor chloride geen 
maximale waarde. 

4  Bij gehalten die de Achtergrondwaarde overschrijden moet rekening worden gehouden met de 
mogelijkheid van uitdamping. Wanneer uitdamping naar binnenlucht zou kunnen optreden, 
moet bij overschrijding van de Achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht en moet 
worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch Toelaatbare Concentratie in Lucht). 

5  Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte 
cyanide-vrij, bepaald conform NEN 6655. Indien geen cyanide-vrij wordt verwacht, mag het 
gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus 
alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten). 

6  De Achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere 
van de 16 componenten, die tot deze somparameter worden gerekend (zie bijlage N). De 
hoogte van de Achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen 
vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens individueel genormeerd. Binnen 
de somparameter mag de Achtergrondwaarde van de individueel genormeerde componenten 
niet worden overschreden. Hetzelfde geldt voor de Maximale waarde wonen en de Maximale 
waarde industrie. Voor de componenten, die niet individueel zijn genormeerd, geldt per 
component een maximum gehalte van 0,45 mg/kg ds, zowel voor de Achtergrondwaarde als 
de Maximale waarden wonen en industrie. 

7 De maximale waarden bodemfunctieklasse wonen en industrie van deze stoffen zijn gelijk aan 
de interventiewaarden bodemsanering en zijn gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens 
(intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de risico’s 
nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet 
tevens het grondwater worden onderzocht. 

8  De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds, met uitzondering van de normwaarden 
met voetnoot 9. 

9  De eenheid van de Maximale Waarde Industrie voor organotinverbindingen (som) is mg 
organotin/kg ds. 

10  Zijnde het gehalte serpentijnasbest plus tienmaal het gehalte amfiboolasbest. Deze eis 
bedraagt 0 mg/kg d.s. indien niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van het Productenbesluit 
Asbest. 

11  Het is onzeker of de Achtergrondwaarden en Maximale waarden wonen voor de ftalaten 
meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van een knelpunt. 

12  Minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er 
enigerlei vorm van verontreiniging met minerale olie wordt aangetoond in grond/baggerspecie, 
dan dient naast het gehalte aan minerale olie ook het gehalte aan aromatische en/of 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te worden. 

13  Voor het toepassen van baggerspecie in grootschalige toepassingen geldt voor minerale olie 
een maximale waarde van 2.000 mg/kg ds. 

*  Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium 
reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data beschikbaar zijn om een betrouwbare P95 af 
te leiden. 
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Bodemtypecorrectie 
 
Bijlage G. , behorende bij artikel 4.2.1 en 4.2.2 
I. Formules bodemtypecorrectie bodem, bij toepassing van grond of baggerspecie volgens de 
toetsingskaders in paragraaf 2 en 3 van afdeling 2 van hoofdstuk 4 van het Besluit 
 
De normwaarden voor toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem, zoals aangeduid in 
tabel 1 van bijlage B, zijn afhankelijk van het lutumgehalte en/of het organisch stofgehalte. 
 
De formules voor correctie van de meetwaarden in grond en baggerspecie voor het bodemtype zijn 
overeenkomstig de formules hiervoor in bijlage 1 van de Circulaire bodemsanering 2009. 
 
Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem of de partij toe te passen grond of baggerspecie, 
worden de in de tabellen opgenomen normwaarden (achtergrondwaarden en maximale waarden voor 
een standaardbodem) omgerekend naar de normwaarden voor de betreffende bodem, respectievelijk 
de partij toe te passen of te verspreiden grond of baggerspecie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
gemeten gehalten aan organisch stof en lutum van de bodem, respectievelijk de partij toe te passen of 
te verspreiden grond en baggerspecie. De omgerekende maximale waarden kunnen vervolgens met 
de gemeten gehalten worden vergeleken. Hierbij is het percentage aan organisch stof bepaald volgens 
NEN 5754. Hierbij is het gehalte aan lutum: het gewichtspercentage minerale bestanddelen met een 
diameter kleiner dan 2 µm betrokken op het totale drooggewicht van de grond. 
 
Metalen 
Bij de omrekening van de normwaarden voor metalen worden de volgende bodemtypecorrectieformule 
gebruikt: 
 
 
(MW)b,g,bs = (MW)sb x {{(A + (B x %lutum) + (C x %organisch stof)} / {(A + (B x 25) + (C x 10)}} 
 
 
Waarin: 

(MW)b,g,bs = 
maximale waarde of achtergrondwaarde die geldt voor de plaats van toepassen, respectievelijk voor de toe te passen of 
te verspreiden partij grond of baggerspecie, gecorrigeerd op basis van rekenkundige gemiddelde van het lutum- en 
organisch stofgehalte zoals gemeten in de bodem, respectievelijk de toe te passen grond of baggerspecie 

(MW)sb = maximale waarde of achtergrondwaarde voor de standaardbodem, die geldt als toepassingseis voor de plaats van 
toepassen 

% lutum = gemeten percentage lutum in de te beoordelen bodem, grond of baggerspecie. Voor bodem, grond of baggerspecie met 
een gemeten lutumgehalte van minder dan 2% wordt met een lutumgehalte van 2% gerekend. 

    Voor thermisch gereinigde grond en baggerspecie geldt de volgende uitzondering: 

    Bij de omrekening van de normwaarden voor Barium, wordt indien het lutumpercentage lager is dan 10%, met een 
lutumpercentage van 10% gerekend. 

% 
organisch 
stof 

= 
gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem, grond of baggerspecie. Voor bodem, grond of 
baggerspecie met een gemeten organisch gehalte van minder dan 2% wordt met een organisch stofgehalte van 2% 
gerekend. 

A,B,C = stof afhankelijke constanten voor metalen (zie tabel 1) 

Tabel 1. Stofafhankelijke constanten voor metalen 
Stof A B C 
Arseen 15 0,4 0,4 
Barium 30 5 0 
Berylium 8 0,9 0 
Cadmium 0,4 0,007 0,021 
Chroom 50 2 0 
Kobalt 2 0,28 0 
Koper 15 0,6 0,6 
Kwik 0,2 0,0034 0,0017 
Lood 50 1 1 
Nikkel 10 1 0 
Tin 4 0,6 0 
Vanadium 12 1,2 0 

Zink 50 3 1,5 
noot 
1Voor antimoon, molybdeen en thallium wordt geen bodemtypecorrectie gehanteerd 
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Organische verbindingen 
Bij de omrekening naar standaardbodem voor organische verbindingen, met uitzondering van PAK’s, 
wordt gebruik gemaakt van de volgende bodemtypecorrectieformule: 
 
 
(MW)b,g,bs = (MW)sb x (%organisch stof / 10) 
 
 
Waarin: 

(MW)b,g,bs = 
maximale waarde of achtergrondwaarde die geldt voor de plaats van toepassen, respectievelijk voor de toe te passen of 
te verspreiden partij grond of baggerspecie, gecorrigeerd op basis van rekenkundige gemiddelde van het lutum- en 
organisch stofgehalte zoals gemeten in de toe te passen grond of baggerspecie 

(MW)sb = maximale waarde of achtergrondwaarde voor de standaardbodem, die geldt als toepassingseis voor de plaats van 
toepassen 

% 
organisch 
stof 

= 
gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem, grond of baggerspecie. Voor bodem, grond of 
baggerspecie met gemeten organische stofgehalte van meer dan 30% respectievelijk minder dan 2%, wordt met 
organisch stofgehalten van 30%, respectievelijk 2% gerekend. 

 
 
PAK’s 
Bij PAK’s is de wijze van correctie naar de standaardbodem afhankelijk van het percentage organisch 
stof. 
 
Voor PAK’s wordt geen bodemtypecorrectie voor bodems met een organisch stofgehalte tot 10% 
toegepast. 
 
Tussen de 10% en 30% organisch stofgehalte wordt de volgende bodemtypecorrectieformule gebruikt: 
 
 
(MW)b,g,bs = (MW)sb x (%organisch stof / 10) 
 
 
Waarin: 

(MW)b,g,bs = 
maximale waarde of achtergrondwaarde die geldt voor de plaats van toepassen, respectievelijk voor de toe te passen of 
te verspreiden partij grond of baggerspecie, gecorrigeerd op basis van rekenkundige gemiddelde van het lutum- en 
organisch stofgehalte zoals gemeten in de bodem, respectievelijk de toe te passen grond of baggerspecie 

(MW)sb = maximale waarde of achtergrondwaarde voor de standaardbodem, die geldt als toepassingseis voor de plaats van 
toepassen 

% 
organisch 
stof 

= gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem, grond of baggerspecie 

 
 
Voor bodems met een organisch stofgehalte vanaf 30% wordt de volgende bodemtype-
correctieformule gehanteerd: 
 
 
(MW) b,g,bs = (MW) sb × 3 
 
 
Waarin: 

(MW) b,g,bs = 
maximale waarde of achtergrondwaarde die geldt voor de plaats van toepassen, respectievelijk voor de toe te passen of 
te verspreiden partij grond of baggerspecie, gecorrigeerd op basis van rekenkundige gemiddelde van het lutum- en 
organisch stofgehalte zoals gemeten in de bodem, respectievelijk de toe te passen grond of baggerspecie 

(MW) sb = maximale waarde of achtergrondwaarde voor de standaardbodem, die geldt als toepassingseis voor de plaats van 
toepassen 

% 
organisch 
stof 

= gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem, grond of baggerspecie 



 

Achtergrondwaarde (grond) en streefwaarde (grondwater) 
De achtergrondwaarden (grond) en streefwaarden (grondwater) geven het niveau aan waarbij sprake 
is van een duurzame bodemkwaliteit. Alle functionele eigenschappen voor mens, dier en plant worden 
op dit niveau nog vervuld. Bij de opstelling van de achtergrond- en streefwaarden is gebruik gemaakt 
van gegevens omtrent aan de bodem te stellen milieuhygiënische randvoorwaarden vanuit andere 
beleidsterreinen, zoals drinkwaternormen, oppervlaktewaternormen en reeds geformuleerde 
beleidsdoelstellingen ten aanzien van nitraat en fosfaat. Voor zware metalen, arseen en fluor zijn 
waarden afgeleid uit een analyse van veldgegevens afkomstig uit relatief onbelaste landelijke gebieden 
en als schoon beschouwde waterbodems. 
 
Criterium voor nader onderzoek (tussenwaarde) 
Als uitgangspunt voor het uitvoeren van aanvullend (nader) onderzoek wordt de tussenwaarde 
gehanteerd. Een dergelijk concentratieniveau (halverwege de achtergrond- dan wel streefwaarde en 
de interventiewaarde) geeft aanleiding om de chemische kwaliteit van de bodem nader te 
onderzoeken, waarbij het onderzoek zich richt op het vaststellen van de mate en de ernst van de 
verontreiniging. De ernst van de verontreiniging wordt bepaald aan de hand van de ingeschatte 
volumen aan verontreinigingen op basis van de horizontale en verticale kartering (zie onder). 
 
Interventiewaarde 
De interventiewaarden geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor 
mens, plant of dier ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Deze waarden zijn voor de mens 
gebaseerd op studies naar de maximale hoeveelheden die iemand via alle mogelijke blootstelling-
routes tot zich kan nemen. Ecotoxicologische effecten zijn gekwantificeerd in de vorm van dié gehalten 
in de bodem waarbij 50% van de (potentieel) aanwezige soorten negatieve effecten kan ondervinden. 
 
De uiteindelijke interventiewaarden zijn gebaseerd op de resultaten van de RIVM-studie (rapport-
nummer 725201007), waarbij een integratie van de humaan- en ecotoxicologische effecten heeft 
plaatsgevonden. Daarnaast hebben het advies van de Technische Commissie Bodembescherming en 
de resultaten van een omvangrijke discussieronde met belanghebbenden over de RIVM-studie bij het 
vaststellen van de uiteindelijke interventiewaarden een belangrijke rol gespeeld. 
 
De daadwerkelijk optredende blootstelling dient vergeleken te worden met het toxicologische 
onderbouwde maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) voor de mens. Bij overschrijding hiervan is 
sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
 
Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken, dient voor ten minste één stof de 
gemiddelde concentratie van minimaal 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater (bodemvolume) hoger te 
zijn dan de desbetreffende interventiewaarde (zie protocollen voor oriënterend en nader onderzoek). 
De hiervoor genoemde waarden gelden als een gemiddelde. Indien bijvoorbeeld bij puntbronnen van 
verontreiniging waarschijnlijk is dat bij uitblijven van maatregelen op korte termijn 
bodemverontreiniging op genoemde schaal kan optreden, is eveneens sprake van ernstige 
verontreiniging.  
 
Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
Voor een aantal stoffen hebben de voorstellen van het RIVM niet geleid tot vastgestelde interventie-
waarden. Voor deze stoffen zijn zogenaamde indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging 
aangegeven. De indicatieve niveaus hebben vanwege het ontbreken van gestandaardiseerde 
meetvoorschriften en/of voldoende ecotoxicologische informatie een grotere mate van onzekerheid 
dan interventiewaarden zoals voor andere stoffen. De status van de indicatieve niveaus is daarom niet 
gelijk aan de status van de interventiewaarden. Over- of onderschrijving van de indicatieve niveaus 
heeft derhalve niet direct consequenties wat betreft het nemen van een beslissing over de ernst van de 
verontreiniging door het bevoegd gezag. Naast de indicatieve niveaus dienen daarom ook andere 
overwegingen te worden betrokken ten behoeve van een uitspraak omtrent de aanwezigheid van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging. 
 



De indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging zijn opgenomen in tabellen 2a en 2b, zijnde 
indicatieve niveaus voor een ernstige verontreiniging voor een standaardbodem (10% organische stof 
en 25% lutum). 
 
De indicatieve niveaus voor grond/sediment kennen met uitzondering van het niveau voor zilver een 
bodemtypecorrectie. Het niveau voor beryllium voor grond/sediment is gerelateerd aan het 
lutumpercentage van de bodem volgens: Indicatief niveau Be= 8 + 0,9 x % lutum. De indicatieve 
niveaus voor aromatische verbindingen, gechloreerde koolwaterstoffen, bestrijdingsmiddelen en 
overige verbindingen zijn gerelateerd aan het organische stofpercentage van de bodem volgens de 
formule:  
 
INb = INs x (% organ. stof/10),waarbij: 
 

INb = indicatief niveau voor de te beoordelen bodem (mg/kg)  
INs = indicatief niveau standaardbodem (mg/kg)  

 
Voor bodems met gemeten percentages organische stof groter dan 30% respectievelijk kleiner dan 2% 
worden percentages van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. 
 
Onder aromatische verbindingen wordt een standaardmengsel van stoffen, aangeduid als "C9 
aromatic naphta", verstaan zoals gedefinieerd door de International Research and Development 
Corporation: o-xyleen, i-isopropylbenzeen, n-propylbenzeen, 1-methyl-4-ethylbenzeen, 1-methyl-3-
ethylbenzeen, 1-methyl-2-ethylbenzeen, 1,3,5-trimethylbenzeen, 1,2,4-trimethylbenzeen, 1,2,3-
trimethylbenzeen en alkylbenzenen. 
  
Het indicatieve niveau is uitgedrukt op basis van toxiciteitsequivalenten gebaseerd op de meest 
toxische verbinding. 
 
Verontreinigende stoffen 
Onderstaand is van een aantal, veelvoorkomende en/of kritische, stoffen een beschrijving gegeven. 
Hierbij wordt ingegaan op onder andere de toxische eigenschappen en de herkomst van de 
betreffende stoffen. 
 
Minerale oliën 
Minerale oliën zijn mengsels van verbindingen die bestaan uit koolwaterstoffen. Onder 
koolwaterstoffen verstaat men verbindingen die koolstof- en waterstofatomen bezitten. In de milieu-
analyse verstaat men hieronder brandstoffen, smeeroliën, oplosmiddelen en teeroliën. Aangezien deze 
groep van verbindingen meer dan 10.000 componenten omvat worden de analyseresultaten 
weergegeven als somparameters van verschillende deelfracties tussen C10 en C40 en totaal. Indicatief 
kan aan de hand van het oliechromatogram het soort olie worden bepaald. 
 
PAK 
Onder PAK worden verstaan Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, waarbij het gaat om een 
verbindingsklasse van meer dan 200 stoffen die bestaan uit 2 of meer aan elkaar verbonden 
benzeenringen. PAK ontstaan bij de onvolledige verbranding van koolwaterstoffen. Ze ontstaan 
ondermeer bij droge destillatie van steenkool, zoals werd toegepast bij gas- en cokesfabrieken. 
Daarnaast kunnen zij worden aangetroffen bij de vervaardiging en verwerking van rubber, 
kunststoffen, verflakken, minerale oliën en teerproducten. Ook door onvolledige verbranding van 
minerale oliën ontstaan PAK. In de chemische grondstoffenindustrie dienen zij als tussenproducten bij 
verschillende syntheses, bijvoorbeeld van verfstoffen en farmaceutica. De PAK worden in 
verschillende categorieën ingedeeld en wel: EPA met 16 PAK; VROM met 10 PAK en Borneff met 6 
PAK. Voor een onderzoek conform de onderzoeksnorm NEN 5740 zijn de 10 PAK van VROM (som) 
bepalend. Het betreft de som van de volgende PAK: antraceen, benzo(a)antraceen, 
benzo(k)fluorantheen, benzo(a)pyreen, chryseen, fenantreen, fluorantheen, indeno(1,2,3-cd)pyreen, 
naftaleen, benzo(ghi)peryleen. 
 



Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen (vluchtige aromaten) 
De belangrijkste vluchtige aromatische koolwaterstoffen worden ook wel aangeduid als BTEX(N)S 
(Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, drie isomeren van Xyleen (Naftaleen) en Styreen). Aromaten 
worden gewonnen uit steenkoolteer en aardolie. Zij worden met name gebruikt als oplosmiddel voor 
rubber, was en oliën. Ook worden ze aan brandstoffen, zoals benzine, toegevoegd ter verhoging van 
het octaangehalte. In het milieu zijn ze zeer mobiel; in de eerste plaats door de relatief hoge 
oplosbaarheid in water en voorts door de hoge dampspanning, waardoor ze gemakkelijk de 
bodemlucht kunnen verontreinigen. In vergelijking met gechloreerde aromatische verbindingen zijn ze 
biologisch redelijk afbreekbaar en daarom minder persistent. Vanwege de hoge carcinogeniteit en 
mutageniteit wordt benzeen als zeer giftig aangemerkt. De overige verbindingen van deze groep 
worden als minder giftig aangemerkt. 
 
Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCl) 
Onder vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen verstaat men organische halogeenverbindingen met 
een hoge dampspanning. In de regel gaat het hier om chloor- en broomverbindingen met één tot drie 
koolstofatomen. Zij worden veel gebruikt als ontvettingsmiddelen voor metalen, als chemisch 
reinigingsmiddel en als oplosmiddel voor verven, lakken en lijmen. Bij de chemische reiniging zijn ze 
gedurende de laatste jaren vervangen door andere oplosmiddelen. Broomverbindingen worden 
veelvuldig als brandwerend middel gebruikt. De fluorhoudende verbindingen worden gewoonlijk als 
een afzonderlijke groep beschouwd. Tot deze groep behoren ook de CFK (Chloor-Fluor-
Koolwaterstoffen). Deze verbindingen worden o.a. gebruikt als koelmiddel en als drijfgas in 
spuitbussen. Joodverbindingen hebben vrijwel geen technische toepassing. 
 
Zware metalen 
De metalen vormen een groep van ca. 80 elementen uit het periodiek systeem. De grens tussen 
metaal en niet-metaal is niet scherp te trekken. Onder de zware metalen verstaat men de metalen met 
een dichtheid van 5 g/cm3. Arseen is hierop een uitzondering; dit element heeft een lagere dichtheid 
maar wordt om toxicologische redenen tot de zware metalen gerekend. Binnen het milieuhygienisch 
bodemonderzoek worden onder de groep zware metalen de volgende stoffen verstaan: barium, 
cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink. Hoewel veel zware metalen onmisbaar 
zijn als spoorelementen kunnen bij opname van grotere hoeveelheden acute en chronische 
vergiftigingsverschijnselen optreden. Metalen worden veelvuldig toegepast in de chemische industrie, 
bijvoorbeeld voor katalysatoren, pigmenten, legeringen en smeermiddelen en in de metallurgische en 
galvanische industrie. 
 
EOX (Extraheerbare organohalogeen verbindingen) 
De bepaling van EOX is een zogenaamde triggerparameter. Dit houdt in dat met één waarde een 
indicatie wordt verkregen omtrent de aanwezigheid van stoffen binnen een groep van verbindingen met 
deels overeenkomstige chemisch/fysische eigenschappen. Bepaald wordt het totale gehalte aan 
halogenen. De gevonden waarde wordt berekend als chloor. Overschrijding van de triggerwaarde leidt 
niet tot de conclusie van verontreiniging van de grond maar tot de noodzaak voor aanvullend 
onderzoek. Hierin moet worden nagegaan of de overschrijding het gevolg is van een verontreiniging 
door middel van aanvullend chemisch onderzoek dan wel sprake is van een natuurlijke oorzaak. 
 
OCB (Organochloor-bestrijdingsmiddelen) 
Eén van de twee groepen van persistente organische polluenten, de zgn. POP’s, zijn de 
organohalogeenverbindingen. Deze grote groep is te verdelen in diverse soorten verontreinigende 
stoffen zoals PCB (polychloorbifenylen), dioxines, furanen en organochloor-bestrijdingsmiddelen. 
 
Onder de organochloor-bestrijdingsmiddelen worden de, tegenwoordig verboden, chloorhoudende 
gewasbeschermingsmiddelen verstaan. Organochloor-bestrijdingsmiddelen zijn werkzaam tegen 
plantaardige en dierlijke organismen die een bedreiging vormen voor de gewenste kwaliteit en 
kwantiteit van planten, dieren en goederen die zorgen voor ons voedsel of voor andere behoeften.  



Deze bestrijdingsmiddelen dienen meestal tegen onkruid (herbiciden), insecten (insecticiden), 
schimmels (fungiciden) en/of bacteriën (bactericiden). Aangezien deze verontreinigingen niet of 
nauwelijks oplosbaar zijn in water, is de biologische afbreekbaarheid gering, waardoor een aantal 
bestrijdingsmiddelen persistent worden. Hierdoor ontstaat accumulatie van de betreffende POP’s in 
het leefmilieu. Dergelijke verontreinigingen hopen zich op in de voedselketen (voornamelijk in 
vetweefsel), waardoor zelfs kleine hoeveelheden in het milieu kunnen leiden tot hoge gehaltes in mens 
en dier die bovenaan de voedselketen staan. 
 
Een voorbeeld hiervan is DDT dat al lang is verboden maar nog steeds in het milieu aanwezig is. Hoge 
gehaltes aan bestrijdingsmiddelen in de bodem zijn met name aangetroffen op landbouwpercelen. 
DDT kent verschillende ruimtelijke structuren (isomeren), waarvan p,p-DDT (pesticide) de meest 
voorkomende isomeer is. DDE en DDD en de betreffende isomeren zijn (bio)chemische 
afbraakproducten (metabolieten) van DDT, hoewel DDD ook zelf als pesticide is gebruikt.  
 
Vanwege de veelzijdigheid van de gebruikte chemische producten met hun eventuele technische 
neven- en (bio)chemische afbraakproducten bestaat het OCB analysepakket uit diverse 
chloorhoudende bestrijdingsmiddelen. Het betreft een twintigtal stoffen met onder andere HCH’s, DDT, 
DDE en DDD. 
 
Lutumgehalte 
Het lutumgehalte van een bodem (fractie < 2m) is een maat voor het gehalte aan kleimineralen die 
door hun fysische en chemische eigenschappen in staat zijn bepaalde stoffen, zoals zware metalen, te 
binden. De streef- en interventiewaarden zijn voor een groot aantal stoffen gerelateerd aan het 
lutumgehalte omdat de fixatie (adsorptie) van die stof toeneemt met een toenemend lutumgehalte. 
 
Organisch stofgehalte 
Het organische stofgehalte van een bodem is een maat voor het gehalte aan organische bestanddelen 
van een bodem. In een bodem zijn dit vaak humus, humuszuren en fulvozuren. Ook verteerde en 
onverteerd organisch materiaal, zoals plantenresten, worden tot organische stof gerekend. De streef- 
en interventiewaarden zijn, net als bij het lutumgehalte, voor een groot aantal stoffen gerelateerd aan 
het organische stofgehalte omdat de fixatie van die stof toeneemt met een toenemend organische 
stofgehalte. 
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Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Monsternummer  MM01 MM02 MM03 MM04 
Boring(en)  01, 02, 06, 07, 09, 

10 
03, 04, 11, 12, 15 01, 02 03, 04 

Traject (m -mv)  0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 1,00 - 1,50 0,90 - 1,50 
Humus (% ds)  2,2 2,2 2,0 2,0 
Lutum (% ds)  2,0 2,0 2,0 2,0 
      
METALEN      
Barium [Ba] mg/kg ds  < 20,0 <  < 20,0 <  < 20,0 <  < 20,0 < 
Cadmium [Cd] mg/kg ds  < 0,20 <AW  < 0,20 <AW  < 0,20 <AW  < 0,20 <AW 
Kobalt [Co] mg/kg ds  1,6 <AW  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW  2 <AW 
Koper [Cu] mg/kg ds  11 <AW  11 <AW  7 <AW  < 5,0 <AW 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,14 *  0,19 *  0,052 <AW  < 0,0500 <AW 
Lood [Pb] mg/kg ds  < 10,0 <AW  10 <AW  < 10,0 <AW  < 10,0 <AW 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW  < 1,5 <AW 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  4,9 <AW  5,3 <AW  5 <AW  6 <AW 
Zink [Zn] mg/kg ds  23 <AW  41 <AW  20 <AW  20 <AW 
      
PAK      
Anthraceen mg/kg ds  0,022 GTA  0,014 GTA  0,062 GTA  < 0,010 < 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,061 GTA  0,041 GTA  0,17 GTA  0,01 GTA 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,085 GTA  0,053 GTA  0,19 GTA  < 0,010 < 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,051 GTA  0,037 GTA  0,11 GTA  < 0,010 < 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,047 GTA  0,033 GTA  0,088 GTA  < 0,010 < 
Chryseen mg/kg ds  0,083 GTA  0,057 GTA  0,18 GTA  0,01 GTA 
Fenanthreen mg/kg ds  0,049 GTA  0,03 GTA  0,28 GTA  0,011 GTA 
Fluorantheen mg/kg ds  0,15 GTA  0,1 GTA  0,44 GTA  0,02 GTA 
Indeno-(1,2,3-
c,d)pyreen 

mg/kg ds  0,06 GTA  0,05 GTA  0,15 GTA  < 0,010 < 

Naftaleen mg/kg ds  < 0,010 <  < 0,010 <  0,01 GTA  < 0,010 < 
PAK 10 VROM mg/kg ds  0,62 <AW  0,42 <AW  1,7 *  0,091 <AW 
      
BESTRIJDINGSMID
DELEN 

     

Isodrin mg/kg ds  < 0,0010 GTA  < 0,0010 GTA   
Telodrin mg/kg ds  < 0,0010 GTA  < 0,0010 GTA   
Heptachloor mg/kg ds  < 0,0010 <T  < 0,0010 <T   
Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,0014 <T  0,0014 <T   
Aldrin mg/kg ds  < 0,0010 D<=I  < 0,0010 D<=I   
Dieldrin mg/kg ds  < 0,0016 <  < 0,0016 <   
Endrin mg/kg ds  < 0,0010 <  < 0,0010 <   
DDE (som) mg/kg ds  0,0014 <AW  0,0014 <AW   
DDD (som) mg/kg ds  0,0028 <AW  0,0028 <AW   
DDT (som) mg/kg ds  0,028 <AW  0,028 <AW   
alfa-Endosulfan mg/kg ds  < 0,0010 <T  < 0,0010 <T   
Chloordaan (cis + 
trans) 

mg/kg ds  0,0014 <T  0,0014 <T   

cis-Chloordaan mg/kg ds  < 0,0010 GTA  < 0,0010 GTA   
trans-Chloordaan mg/kg ds  < 0,0010 GTA  < 0,0010 GTA   
alfa-HCH mg/kg ds  < 0,0010 <T  < 0,0010 <T   
beta-HCH mg/kg ds  < 0,0010 <T  < 0,0010 <T   
gamma-HCH mg/kg ds  < 0,0010 <T  < 0,0010 <T   
Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endri
n) 

mg/kg ds  0,0025 <AW  0,0025 <AW   

cis-
Heptachloorepoxide 

mg/kg ds  < 0,0010 GTA  < 0,0010 GTA   

trans-
Heptachloorepoxide 

mg/kg ds  < 0,0010 GTA  < 0,0010 GTA   
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GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFF
EN 

     

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0039 <AW  0,0039 <AW  0,0039 <AW  0,0039 <AW 
PCB 180 mg/kg ds  < 0,0008 GTA  < 0,0008 GTA  < 0,0008 GTA  < 0,0008 GTA 
PCB 153 mg/kg ds  < 0,0008 GTA  < 0,0008 GTA  < 0,0008 GTA  < 0,0008 GTA 
PCB 138 mg/kg ds  < 0,0008 GTA  < 0,0008 GTA  < 0,0008 GTA  < 0,0008 GTA 
PCB 118 mg/kg ds  < 0,0008 GTA  < 0,0008 GTA  < 0,0008 GTA  < 0,0008 GTA 
PCB 101 mg/kg ds  < 0,0008 GTA  < 0,0008 GTA  < 0,0008 GTA  < 0,0008 GTA 
PCB 52 mg/kg ds  < 0,0008 GTA  < 0,0008 GTA  < 0,0008 GTA  < 0,0008 GTA 
PCB 28 mg/kg ds  < 0,0008 GTA  < 0,0008 GTA  < 0,0008 GTA  < 0,0008 GTA 
      
OVERIG      
Droge stof % m/m  82,2 GTA  83,6 GTA  78,3 GTA  79,7 GTA 
      
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

     

Minerale olie C10 - 
C40 

mg/kg ds  < 20,0 <AW  < 20,0 <AW  < 20,0 <AW  < 20,0 <AW 

 
 
 
? =  
< = kleiner dan de detectielimiet 
GTA = Geen toetsnorm aanwezig 
GM = Geen meetwaarde aanwezig 
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
*** = groter dan I 
T<=I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I 
>I = detectielimiet groter dan I 
<AW = kleiner of gelijk aan achtergrondwaarde 
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
<I = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen achtergrondwaarde 
GAG = groter dan de achtergrondwaarde er is geen interventiewaarde (trigger) 
<AW = detectielimiet kleiner dan of gelijk aan AW 
<T = detectielimiet groter dan AW en kleiner dan of gelijk aan T 
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan I, er is geen AW 
D>AW = detectielimiet groter dan AW, er is geen I 
# = verhoogde rapportagegrens 
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Tabel 2: Voor humus en lutum gecorrigeerde normen voor grond van de Wet Bodembescherming 

Humus (% ds)  2,0 2,2 
Lutum (% ds)  2,0 2,0 
Analysemonsters  MM03, MM04 MM01, MM02 
    AW   T   I    AW   T   I  
    
METALEN    
Barium [Ba] mg/kg ds  49 143 237  49 143 237 
Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,35 4,0 7,5  0,35 4,0 7,6 
Kobalt [Co] mg/kg ds  4,3 29 54  4,3 29 54 
Koper [Cu] mg/kg ds  19 56 92  20 56 93 
Kwik [Hg] mg/kg ds  0,10 13 25  0,10 13 25 
Lood [Pb] mg/kg ds  32 184 337  32 185 338 
Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 96 190  1,5 96 190 
Nikkel [Ni] mg/kg ds  12 23 34  12 23 34 
Zink [Zn] mg/kg ds  59 181 303  59 182 305 
    
PAK    
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 21 40  1,5 21 40 
    
BESTRIJDINGSMID
DELEN 

   

Heptachloor mg/kg ds   0,00015 0,44 0,88 
Heptachloorepoxide mg/kg ds   0,00044 0,44 0,88 
Aldrin mg/kg ds     0,070 
DDE (som) mg/kg ds   0,022 0,26 0,51 
DDD (som) mg/kg ds   0,0044 3,7 7,5 
DDT (som) mg/kg ds   0,044 0,21 0,37 
alfa-Endosulfan mg/kg ds   0,00020 0,44 0,88 
Chloordaan (cis + 
trans) 

mg/kg ds   0,00044 0,44 0,88 

alfa-HCH mg/kg ds   0,00022 1,9 3,7 
beta-HCH mg/kg ds   0,00044 0,18 0,35 
gamma-HCH mg/kg ds   0,00066 0,13 0,26 
Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endri
n) 

mg/kg ds   0,0033 0,44 0,88 

    
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFF
EN 

   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,0040 0,10 0,20  0,0044 0,11 0,22 
    
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - 
C40 

mg/kg ds  38 519 1000  42 571 1100 
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TOETSINGSRESULTATEN GRONDWATER 
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Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

monsternummer  01-1-1    
Datum bemonstering  1-7-2013    
Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50    
      
METALEN      
Barium [Ba] µg/l  < 50,0 < S    
Cadmium [Cd] µg/l  < 0,4 < S    
Kobalt [Co] µg/l  < 20,0 < S    
Koper [Cu] µg/l  < 15,0 < S    
Kwik [Hg] µg/l  < 0,050 < S    
Lood [Pb] µg/l  < 15,0 < S    
Molybdeen [Mo] µg/l  < 5,0 < S    
Nikkel [Ni] µg/l  < 15,0 < S    
Zink [Zn] µg/l  < 65,0 < S    
      
PAK      
Naftaleen µg/l  < 0,05 S <=T    
      
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

     

Ethylbenzeen µg/l  < 0,30 < S    
Tolueen µg/l  < 0,30 < S    
Xylenen (som) µg/l  0,18 < S    
meta-/para-Xyleen 
(som) 

µg/l  < 0,17 GTA    

ortho-Xyleen µg/l  < 0,08 GTA    
Benzeen µg/l  < 0,20 < S    
Styreen 
(Vinylbenzeen) 

µg/l  < 0,30 < S    

      
GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFF
EN 

     

1,3-Dichloorpropaan µg/l  < 0,25 GTA    
1,1-Dichloorpropaan µg/l  < 0,25 GTA    
Dichloorpropaan µg/l  0,53 < S    
Monochloorbenzeen µg/l  < 0,60 < S    
Dichloorbenzenen 
(som) 

µg/l  1,3 < S    

1,2-Dichloorbenzeen µg/l  < 0,60 GTA    
1,3-Dichloorbenzeen µg/l  < 0,60 GTA    
1,4-Dichloorbenzeen µg/l  < 0,60 GTA    
1,1-Dichlooretheen µg/l  < 0,10 S <=T    
cis-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  < 0,10 GTA    

trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l  < 0,10 GTA    

Dichloormethaan µg/l  < 0,20 S <=T    
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  < 0,60 < S    

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  < 0,10 S <=T    

1,1-Dichloorethaan µg/l  < 0,60 < S    
1,2-Dichloorethaan µg/l  < 0,60 < S    
1,2-Dichloorpropaan µg/l  < 0,25 GTA    
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  < 0,10 S <=T    
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  < 0,10 S <=T    
Trichlooretheen (Tri) µg/l  < 0,60 < S    
Tetrachlooretheen 
(Per) 

µg/l  < 0,10 S <=T    

Vinylchloride µg/l  < 0,10 S <=T    
1,2-Dichloorethenen 
(som ) 

µg/l  0,14 S <=T    

      
OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

     

Minerale olie C10 - 
C40 

µg/l  < 50,0 < S    
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? =  
< = kleiner dan de detectielimiet 
GTA = Geen toetsnorm aanwezig 
GM = Geen meetwaarde aanwezig 
- = kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (AW) 
* = groter dan AW en kleiner of gelijk aan de tussenwaarde (T) 
** = groter dan T en kleiner of gelijk aan de interventiewaarde (I) 
*** = groter dan I 
<I = Kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen streefwaarde 
GSG = groter dan de achtergrondwaarde er is geen interventiewaarde 

(trigger) 
< S = detectielimiet kleiner dan of gelijk aan streefwaarden 
S <=T = detectielimiet groter dan streefwaarden en kleiner dan of gelijk aan T 
D<=I = detectielimiet kleiner of gelijk aan interventiewaarde, er is geen AW 
T<=I = detectielimiet groter dan T en kleiner of gelijk aan I 
>I = detectielimiet groter dan I 
D>S = detectielimiet groter dan streefwaarde, er is geen interventiewaarde 
# = verhoogde rapportagegrens 
 
Tabel 2: Grondwaternormen van de Wet Bodembescherming 

    S   T   I   
    
METALEN    
Barium [Ba] µg/l  50 338 625  
Cadmium [Cd] µg/l  0,40 3,2 6,0  
Kobalt [Co] µg/l  20 60 100  
Koper [Cu] µg/l  15 45 75  
Kwik [Hg] µg/l  0,050 0,18 0,30  
Lood [Pb] µg/l  15 45 75  
Molybdeen [Mo] µg/l  5,0 153 300  
Nikkel [Ni] µg/l  15 45 75  
Zink [Zn] µg/l  65 433 800  
    
PAK    
Naftaleen µg/l  0,010 35 70  
    
AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

   

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

   

Dichloorpropaan µg/l  0,80 40 80  
Monochloorbenzeen µg/l  7,0 94 180  
Dichloorbenzenen (som) µg/l  3,0 27 50  
1,1-Dichlooretheen µg/l  0,010 5,0 10,0  
Dichloormethaan µg/l  0,010 500 1000  
Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  6,0 203 400  

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,010 5,0 10,0  
1,1-Dichloorethaan µg/l  7,0 454 900  
1,2-Dichloorethaan µg/l  7,0 204 400  
1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,010 150 300  
1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,010 65 130  
Trichlooretheen (Tri) µg/l  24 262 500  
Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,010 20 40  
Vinylchloride µg/l  0,010 2,5 5,0  
1,2-Dichloorethenen (som ) µg/l  0,010 10,0 20  
    
OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C40 µg/l  50 325 600  
    
*: Diep grondwater    
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VELDVERSLAG 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 8 

HISTORISCHE INFORMATIE 

 



Bodemrapportage
 3e Loosterweg 130 te HILLEGOM

  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 98615        Y 478286 meter
Buffer: 25 meter

Legenda

Bodemlocaties Wegen

Onderzoeksrapporten Water

Historisch bodembestand Afscheiding

Kadaster Geselecteerd perceel

Bebouwing 25-meter buffer
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Toelichting op de verstrekte informatie

 
De Omgevingsdienst West-Holland beheert van haar werkgebied een database met bodemgegevens
afkomstig van deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Deze bodemgegevens worden
toegankelijk gemaakt met behulp van een bodeminformatiesysteem (bis).  
In deze rapportage zijn de bij de Omgevingsdienst bekende gegevens over de bodemkwaliteit van het
geselecteerde adres of perceel en de directe omgeving daarvan verwerkt.   
Hieronder volgt een toelichting op de opbouw van het rapport en de weergegeven informatie. Heeft u vragen
naar aanleiding van dit rapport en/of behoefte aan advies? Neem dan contact op met de heer P. van Valen
van ons Bodem informatie punt via 071-4083276 of BIP@odwh.nl

Opbouw van deze rapportage

De rapportage komt als volgt tot stand. Op basis van een geografische analyse wordt het bevraagde adres
of perceel gecontroleerd op de aanwezigheid van een bodemlocatie contour. Is deze aanwezig op het
perceel, of in de nabijheid hiervan, dan wordt de aanwezige informatie van het geselecteerde perceel
getoond in onderstaande volgorde: 

Overzicht bodemlocatie(s) 
Gegevens bodemlocatie(s) 
Statusoverzicht bodemlocatie 
Rapportinformatie 
Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 
Activiteiten uit Historisch bodembestand 
Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten 

 
Naast de geografische analyse van het geselecteerde perceel wordt ook in een buffer van 25 meter rond het
perceel gekeken of er bodemlocaties aanwezig zijn. Als er geen gegevens van het bevraagde perceel bekend
zijn dan kan het zijn dat er alleen gegevens van bodemlocaties binnen het buffergebied van 25 meter
worden getoond.

Welke informatie wordt getoond?

De getoonde gegevens bestaan uit informatie over de bodemkwaliteit per locatie of perceel. Niet alle
bodemgegevens bij de Omgevingsdienst. Alleen bodeminformatie die bij ons is aangeleverd in het kader van
een bouwaanvraag, aankoop of verkoop, sanering van een ondergrondse olietank en/of
bodemverontreiniging wordt in deze rapportage opgenomen.  
 
Onderstaande gegevens worden, indien aanwezig, getoond in het rapport: 

algemene bodemkwaliteit van een perceel 
historische informatie met betrekking tot bronnen van mogelijke bodemverontreiniging 
aanwezigheid van ondergrondse tanks op een perceel 
eventueel openstaande vervolgactie per perceel in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) 

Actualiteit getoonde bodemgegevens

De bodemgegevens worden door de Omgevingsdienst minimaal één per week geactualiseerd zodat
eventuele tussentijdse ingevoerde wijzigingen worden meegenomen. Bij grote wijzigingen kan de
updatefrequentie worden ingekort om de inhoud van het rapport zo actueel mogelijk te laten zijn. 

Toelichting op getoonde informatie

Overzicht bodemlocatie 
Op dit kaartje wordt het bevraagde perceel getoond met de buffer van 25 meter.  
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Gegevens bodemlocatie 
Hier worden gegevens getoond van de bodemlocatie zoals deze in het bodeminformatiesysteem bij de
omgevingsdienst bekend zijn. De bodemlocatie is bij ons bekend onder zowel de adresgegevens als een
locatiecode die altijd begint met ‘AA’. De locatiecode is een handige en unieke zoekingang in ons systeem bij
vragen over deze locatie.  
 
Statusoverzicht bodemlocatie 
In dit hoofdstuk wordt een samenvatting van de belangrijkste statusvelden op locatieniveau gegeven:

Status laatste rapport: datum van het laatst uitgevoerde onderzoek op de locatie.  
Beoordeling verontreiniging: de mate van verontreiniging. 
Vervolgactie (Wbb): de vervolgactie van de locatie voor het bevoegd gezag. 
Besluit status: de conclusie van het besluit als er door het bevoegd gezag een beschikking over het geval
van bodemverontreiniging is afgegeven. 
Datum besluit: datum van bovengenoemd besluit. 
Bevoegd gezag Wbb: bij welke instantie de bevoegdheid in het kader van de Wbb ligt . 
Bepaalde risico’s: als er bij een verontreiniging risico’s zijn vastgesteld wordt hier weergegeven welke
risico’s dat zijn. 
Asbeststatus: de status van asbest in/op de bodem van de locatie. 

 

Rapportinformatie 
In dit hoofdstuk worden de eventueel uitgevoerde onderzoeken op een bodemlocatie samengevat
weergegeven:

Datum rapport: datum van het rapport. 
Onderzoeksstatus: in welke fase van bodemonderzoek het onderzoek zich bevindt. 
Aanleiding: wat de aanleiding voor het bodemonderzoek is. 
Auteur: welk onderzoeksbureau/adviesbureau het onderzoek heeft gerapporteerd. 
Rapportnummer: kenmerk van de rapportage. 

 

Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 
Hier worden eventueel bodembedreigende activiteiten afkomstig uit het Historisch bodembestand (Hbb)
en/of het bodemonderzoek vermeld.

Gebruik: omschrijving van de bodembedreigende activiteit. 
Van/Tot: start- en eindjaar, indien bekend, van de bodembedreigende activiteit(en). 
Voldoende onderzocht: is de specifieke bodembedreigende activiteit voldoende onderzocht bij het
bodemonderzoek? 

 

Activiteiten uit Hbb 
Het Hbb is een bestand waarin alle bodembedreigende activiteiten afkomstig uit oude gemeentearchieven,
Hinderwetvergunningen, luchtfoto’s e.d. zijn vastgelegd. Dit statische bestand vormt de basis voor het
inschatten van mogelijke verontreinigingsrisico’s van de bodem op een locatie.

Gebruik: omschrijving bodembedreigende activiteit. 
Bedrijfsnaam: naam van het bedrijf waar de activiteit(en) plaatsvonden. 
Vindplaats dossier: archiefbron van de activiteit (bijvoorbeeld KvK, Hw voor Hinderwet). 
Adres: straat, huisnummer en plaats van het (voormalig) bedrijf en/of bodembedreigende activiteit 

 

Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten 
Hier worden activiteiten weergegeven van locaties waarvan de Omgevingsdienst geen onderzoekgegevens
heeft, maar die de locatie verdacht maken van bodemverontreiniging.
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Informatie over geselecteerd gebied

  Overzicht bodemlocaties 

  Gegevens bodemlocaties 
 3e Loosterweg 124 

  - Statusoverzicht bodemlocatie
 

 
 

  - Rapportinformatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

Locatie code Naam
onderzoeksterrein

Straat Nummer Postcode Plaats

AA053400304 3e Loosterweg 124 3e Loosterweg 124 2182CX HILLEGOM

AA053400606 demping/stort 24hz05004 HILLEGOM

Locatie code AA053400304

Naam onderzoeksterrein 3e Loosterweg 124

Straat 3e Loosterweg

Nummer 124

Postcode 2182CX

Plaats HILLEGOM

Status laatste rapport Onderzoek omvang/EUT

Beoordeling verontreiniging Potentieel Ernstig

Vervolgactie (Wbb) uitvoeren OO

Besluit status

Datum besluit

Bevoegd gezag Wbb Zuid-Holland

Bepaalde risico's?

Asbeststatus

Datum
rapport

Onderzoekstatus Aanleiding Auteur Rapportnummer

28-02-1995 Nader onderzoek Voorgaand De Ruiter A11321

12-10-1994 Verkennend onderzoek NVN
5740

Bouwvergunning De Ruiter A941012.107180

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht

bloembollen- en bloemknollenkwekerij 1946 1949

Gebruik Bedrijfsnaam Vindplaats Straat Nr. Plaats
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 demping/stort 24hz05004 

  - Statusoverzicht bodemlocatie
 

 
 

  - Rapportinformatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

  Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten 

dossier

bloembollen- en
bloemknollenkwekerij

KAMPEN VAN
BLOEMBOLLEN

ARA: KVK
LEIDEN

3e Loosterweg 124-0 HILLEGOM

Locatie code AA053400606

Naam onderzoeksterrein demping/stort 24hz05004

Straat

Nummer

Postcode

Plaats HILLEGOM

Status laatste rapport

Beoordeling verontreiniging Potentieel Ernstig

Vervolgactie (Wbb) Uitvoeren historisch onderzoek

Besluit status

Datum besluit

Bevoegd gezag Wbb Zuid-Holland

Bepaalde risico's?

Asbeststatus

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht

demping (niet gespecificeerd) Onbekend Onbekend

Gebruik Bedrijfsnaam Vindplaats
dossier

Straat Nr. Plaats

demping (niet
gespecificeerd)

0-0

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar
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Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het
geselecteerde perceel

  Overzicht bodemlocaties 

  Gegevens bodemlocaties 
 Veenenburgerlaan 86 

  - Statusoverzicht bodemlocatie
 

 
 

  - Rapportinformatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

Locatie code Naam
onderzoeksterrein

Straat Nummer Postcode Plaats

AA053400204 Veenenburgerlaan 86 Veenenburgerlaan 86 2182DC HILLEGOM

AA053400684 Veenenburgerlaan Veenenburgerlaan HILLEGOM

AA053400607 demping/stort 24hz05005 HILLEGOM

AA053400411 3e Loosterweg 122 3e Loosterweg 122 2182CX HILLEGOM

Locatie code AA053400204

Naam onderzoeksterrein Veenenburgerlaan 86

Straat Veenenburgerlaan

Nummer 86

Postcode 2182DC

Plaats HILLEGOM

Status laatste rapport Onderzoek op aard

Beoordeling verontreiniging Potentieel Ernstig

Vervolgactie (Wbb) Uitvoeren aanvullend OO

Besluit status

Datum besluit

Bevoegd gezag Wbb Zuid-Holland

Bepaalde risico's?

Asbeststatus Niet onderzocht

Datum
rapport

Onderzoekstatus Aanleiding Auteur Rapportnummer

11-05-2001 Nul situatieonderzoek Nulsituatie Ibozo AD3630.rp1

09-08-2000 BOOT BOOT Wubben AR/2357

08-05-2000 Verkennend onderzoek NEN
5740

Bouwvergunning Tjaden M 00.1060/DV

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht
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  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

 Veenenburgerlaan 

  - Statusoverzicht bodemlocatie
 

 
 

  - Rapportinformatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

bestrijdingsmiddelenopslagplaats Onbekend Heden

hbo-tank (ondergronds) 1982 Onbekend

bloembollen- en bloemknollenkwekerij 1982 Onbekend

Gebruik Bedrijfsnaam Vindplaats
dossier

Straat Nr. Plaats

bloembollen- en
bloemknollenkwekerij

STEENVOORDEN, C. GA HILLEGOM Veenenburgerlaan 86-0 HILLEGOM

hbo-tank (ondergronds) STEENVOORDEN, C. GA HILLEGOM Veenenburgerlaan 86-0 HILLEGOM

Locatie code AA053400684

Naam onderzoeksterrein Veenenburgerlaan

Straat Veenenburgerlaan

Nummer

Postcode

Plaats HILLEGOM

Status laatste rapport Onderzoek op aard

Beoordeling verontreiniging Potentieel Ernstig

Vervolgactie (Wbb) starten sanering

Besluit status

Datum besluit

Bevoegd gezag Wbb Zuid-Holland

Bepaalde risico's?

Asbeststatus Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest

Datum
rapport

Onderzoekstatus Aanleiding Auteur Rapportnummer

28-01-2013 Meldingsformulier BUS
saneringsplan

Civieltechnisch Tauw

27-11-2011 Verkennend onderzoek NEN
5740

Civieltechnisch Tauw 4790178

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht

onbekend Onbekend Onbekend Ja

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar
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demping/stort 24hz05005 

  - Statusoverzicht bodemlocatie
 

 
 

  - Rapportinformatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

 3e Loosterweg 122 

  - Statusoverzicht bodemlocatie
 

 
 

Locatie code AA053400607

Naam onderzoeksterrein demping/stort 24hz05005

Straat

Nummer

Postcode

Plaats HILLEGOM

Status laatste rapport

Beoordeling verontreiniging Potentieel Ernstig

Vervolgactie (Wbb) Uitvoeren historisch onderzoek

Besluit status

Datum besluit

Bevoegd gezag Wbb Zuid-Holland

Bepaalde risico's?

Asbeststatus

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

Gebruik Van Tot Voldoende
onderzocht

demping (niet gespecificeerd) Onbekend Onbekend

Gebruik Bedrijfsnaam Vindplaats
dossier

Straat Nr. Plaats

demping (niet
gespecificeerd)

0-0

Locatie code AA053400411

Naam onderzoeksterrein 3e Loosterweg 122

Straat 3e Loosterweg

Nummer 122

Postcode 2182CX

Plaats HILLEGOM

Status laatste rapport Onderzoek op aard

Beoordeling verontreiniging
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  - Rapportinformatie 

  - Mogelijk onderzochte bodembedreigende activiteiten 

  - Activiteiten uit Historisch bodembestand 

  Niet aan bodemlocatie gekoppelde bodembedreigende activiteiten 

Vervolgactie (Wbb) voldoende onderzocht

Besluit status

Datum besluit

Bevoegd gezag Wbb Zuid-Holland

Bepaalde risico's?

Asbeststatus

Datum
rapport

Onderzoekstatus Aanleiding Auteur Rapportnummer

24-03-2006 Verkennend onderzoek NEN
5740

Bouwvergunning GRS Milieu 200607040

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

Bij de Omgevingsdienst West-Holland zijn hierover geen gegevens beschikbaar

Gebruik Bedrijfsnaam Vindplaats
dossier

Straat Nr. Plaats

bloembollen- en
bloemknollenkwekerij

DIJK H VAN EN ZONEN KVK: LEIDEN 3e Loosterweg 122-0 HILLEGOM

bloembollen- en
bloemknollenkwekerij

DIJK H VAN EN ZONEN KVK: LEIDEN 3e Loosterweg 120-0 HILLEGOM

bloembollen- en
bloemknollenkwekerij

LEEUWEN CA VAN ARA:KVK LEIDEN 3e Loosterweg 114-0 HILLEGOM

sierplanten- en
sierstruikenkwekerij

LEEUWEN CA VAN ARA:KVK LEIDEN 3e Loosterweg 114-0 HILLEGOM

bloembollen- en
bloemknollenkwekerij

LEEUWEN GEBR ARA: KVK
LEIDEN

3e Loosterweg 114-0 HILLEGOM
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Topografie
  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 98615        Y 478286
Buffer: 25 meter

  

Bebouwing Perceelgrenzen

Wegen Geselecteerd gebied

Water 25-meter contour

Afscheiding
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GBKN
  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 98615        Y 478286
Buffer: 25 meter

  

Bebouwing Afscheiding

Wegen Geselecteerd gebied

Water 25-meter contour
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Kadaster
  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 98615        Y 478286
Buffer: 25 meter

  

Perceelgrenzen 25-meter contour

Geselecteerd gebied
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Verklaring vaktermen

 
Achtergrondwaarde (AW 2000) 
Norm waaronder sprake is van schone grond. Overschrijding van deze waarde (AW2000) leidt tot licht
verontreinigde grond. De Achtergrondwaarde varieert met de bodemverontreinigende stof en de
bodemsoort.  
 
Aanvullend onderzoek 
Een beperkt onderzoek, dat meestal volgt op een verkennend of oriënterend onderzoek. Het heeft meestal
tot doel aanvullende informatie te vergaren, zodat een nader onderzoek niet meer nodig is.  
 
Asbestonderzoek NEN 5707 
De NEN 5707 beschrijft hoe onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem uitgevoerd wordt.  
 
Asbestonderzoek NEN 5897 
De NEN 5897 beschrijft hoe onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in puinhoudende bodem uitgevoerd
wordt.  
 
Beschikking 
Een beschikking is een officieel overheidsbesluit. Voor het grondgebied van de Omgevingsdienst West-
Holland (ODWH) is de omgevingsdienst het bevoegd gezag dat beschikkingen in het kader van de Wet
bodembescherming afgeeft. Indien een vermoeden bestaat of al duidelijk is dat een geval van ernstige
bodemverontreiniging aanwezig is, kan de verontreiniging worden gemeld bij de ODWH. Deze zal, indien
voldoende gegevens aanwezig zijn, een beschikking afgeven. Hierin staat wat de ernst en risico’s van de
verontreiniging zijn en of sanering in het kader van de Wet bodembescherming noodzakelijk is. De ODWH
geeft ook haar goedkeuring – middels het nemen van beschikkingen –  over plannen om de bodem te
saneren. Een geval van ernstige bodemverontreiniging mag meestal alleen gesaneerd worden volgens een
saneringsplan dat met een beschikking is goedgekeurd. De uitzondering hierop geldt voor eenvoudige
standaard bodemsaneringen waarbij de mogelijkheid bestaat om te saneren op basis van een melding in het
kader van het Besluit Uniforme Saneringen (de zogenaamde BUS-melding). Tot slot geeft de ODWH ook
beschikkingen af over een uitgevoerde bodemsanering en eventueel nazorgplan, de zogenaamde evaluatie.
De beschikking geeft dan aan of de sanering afdoende is uitgevoerd, of er sprake is van een
restverontreiniging, of nazorgmaatregelen nodig zijn en of er gebruiksbeperkingen gelden.  
 
Besluit Opslag Ondergrondse Tanks (BOOT) 
Dit Besluit gaf regels voor de opslag van olieproduct of brandstof in ondergrondse tanks. Hieronder viel ook
de plicht tot het uitvoeren van bodemonderzoek bij in gebruik zijnde, ondergrondse tankinstallaties. Deze
regelgeving is in 2008 overgegaan in het ‘Activiteitenbesluit’.  
 
Bodemonderzoek 
Een bodemonderzoek wordt uitgevoerd om te kunnen bepalen of de bodem verontreinigd geraakt is met
schadelijke stoffen. Soms zijn meerdere bodemonderzoeken nodig om de soort verontreiniging, de
concentraties en de omvang van de verontreiniging te bepalen. Er zijn verschillende soorten
bodemonderzoek, afhankelijk van het specifieke doel.  
 
Bodem sanering bedrijven (BSB-operatie) 
Onderzoek uitgevoerd in het kader van de BSB-operatie.  
 
Bodemsanering 
Door grond te ontgraven, ter plekke te reinigen of te isoleren kan een geval van bodemverontreiniging
gesaneerd worden. Een locatie is succesvol gesaneerd zodra de bodemkwaliteit geen belemmering meer
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vormt voor het voorgenomen gebruik van de locatie, het zogenaamde ‘functiegericht saneren’. Dit wil dus
niet zeggen dat de bodem ter plaatse volledig is schoongemaakt.   
 
Bodemverontreiniging 
De bodem is verontreinigd als een van de in de NEN 5740 genoemde stoffen, in concentraties boven de
achtergrondwaarde/streefwaarde in de grond of het grondwater (bodem) aanwezig zijn.  
 
BSB-operatie 
In 1993 werd het Besluit ‘Verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen’ ingevoerd. Veel bedrijven werden
hierdoor verplicht de bodemkwaliteit van hun bedrijfsterrein in beeld te brengen. De stichting ‘Bodem
Sanering in gebruik zijnde Bedrijfsterreinen’ (BSB) heeft bedrijven hierbij geholpen door de mogelijkheid te
bieden gezamenlijk via de BSB-operatie aan die verplichting te voldoen. De stichting BSB is inmiddels
opgeheven.  
 
Geval van ernstige bodemverontreiniging 
Een geval van verontreiniging waarbij de bodem zodanig is verontreinigd, dat de functionele eigenschappen
die de bodem heeft voor mens, plant of dier, ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Er wordt
gesproken van een geval van ernstige bodemverontreiniging als voor een stof meer dan 25 kubieke meter
grond of  
meer dan 100 kubieke meter met grondwater verzadigd bodemvolume boven de interventiewaarde
verontreinigd is. Voor asbest geldt dit volumecriterium niet. Boven een concentratie van 100 mg/kg in grond
is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging.  
 
Hbb 
Historisch bodembestand waarin historische gegevens uit verschillende archieven (gemeentearchieven, KvK,
Hinderwetvergunningen etc.) zijn opgenomen mbt bodembedreigende activiteiten.  
 
Historisch onderzoek (HO) 
Archiefonderzoek naar het vroegere gebruik van een locatie. Hiermee kan ingeschat worden of er een risico
is op bodemverontreiniging. Het historisch onderzoek maakt onderdeel uit van een vooronderzoek NEN
5725.  
 
Indicatief onderzoek 
Een verkennend bodemonderzoek beperkt van omvang en niet uitgevoerd volgens de onderzoeksrichtlijnen.  
 
Interventiewaarde (I) 
Norm waarboven sprake is van een sterke bodemverontreiniging. De interventiewaarde varieert met de
bodemverontreinigende stof en de bodemsoort.  
   
ISV-programmering 
De gemeente heeft vanaf 2000 bodemonderzoeken en bodemsaneringen uitgevoerd en gesubsidieerd met
gelden uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Per vijf jaar is een programma opgesteld.  
 
Licht verontreinigd 
De bodem is licht verontreinigd als voor een stof een bepaalde norm in de grond of het grondwater
overschreden wordt. Deze norm heet Streefwaarde (S). Tegenwoordig wordt voor grond de term
Achtergrondwaarde (A) gebruikt.  
 
Locatiecode 
Unieke code die in het bodeminformatiesysteem aan een locatie is gekoppeld.  
Deze code begint altijd met ‘AA’ en wordt daarna gevolgd door de gemeentecode en een uniek volgnummer.
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Matig verontreinigd 
Deze term wordt veel gebruikt door adviesbureau´s om aan te geven dat de concentratie van een stof in de
bodem de Tussenwaarde (T) overschrijdt (gemiddelde van Streefwaarde of Achtergrondwaarde en de
Interventiewaarde).   
 
Meldingsformulier BUS saneringsplan 
Standaard en eenvoudige saneringen kunnen op basis van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) middels
een standaardformulier gemeld worden bij het bevoegd gezag. Dit meldingsformulier vervangt het
saneringsplan.  
 
Meldingsformulier BUS evaluatieverslag 
De verslaglegging van een standaard sanering kan op basis van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS)
middels een standaardformulier ingediend worden bij het bevoegd gezag. Het formulier vervangt de
saneringsevaluatie.  
 
Monitoring 
Het periodiek meten van de grondwaterkwaliteit.  
 
Nader onderzoek (NO) 
Een vervolgonderzoek op een verkennend bodemonderzoek met als doel de aard, de mate (concentratie),
eventuele risico’s en omvang van de eerder aangetroffen verontreiniging vast te stellen. De gegevens van
het nader onderzoek zijn de basis voor de beoordeling van de ernst van de bodemverontreiniging en de
noodzaak voor een spoedige sanering.  
 
Nazorg 
Nazorg gaat om het zolang als nodig in stand houden van een situatie waarin onaanvaardbaar
milieuhygiënisch risico wordt voorkómen door ‘beheer’ en ‘beheersing’ na een bodemsanering. Hierbij kan
als voorbeeld worden gedacht aan het in stand houden van een leeflaag of periodieke
grondwatermonitoring.  
 
Nulsituatie-onderzoek 
Onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het verlenen van een milieuvergunning. De beginsituatie wordt
vastgelegd op de plekken waar volgens de milieuvergunning bodembedreigende activiteiten plaats gaan
vinden. Er wordt alleen gekeken naar de  
bodembedreigende stoffen die gebruikt gaan worden. Na beëindiging van de activiteiten wordt op dezelfde
wijze een eindsituatie-onderzoek uitgevoerd.  
 
Oriënterend onderzoek (OO) 
Een eerste onderzoek naar aanleiding van een vermoeden dat sprake is van bodemverontreiniging.  
 
PreHO 
Deze term wordt gebruikt voor beperkte historische informatie uit bijvoorbeeld archieflijsten. Het betreft
geen volwaardig historisch onderzoek (HO).  
 
Saneringsevaluatie 
Een beschrijving van de uitgevoerde sanering, het resultaat van de sanering en de eventueel te nemen
nazorgmaatregelen.  
 
Saneringsonderzoek (SO) 
Inventarisatie van de manieren waarop een verontreiniging gesaneerd kan worden. Het saneringsonderzoek
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beschrijft de milieuhygiënische, technische en financiële aspecten en de kwaliteit van de bodem die met de
op die manier uitgevoerde sanering kan worden bereikt. Het resultaat van het onderzoek is een voorstel
voor een keuzevariant voor de wijze van sanering.  
 
Saneringsplan (SP) 
Een plan waarin de gekozen saneringsmaatregelen zijn beschreven en de effecten die met de maatregelen
worden beoogd (het saneringsresultaat).  
 
Streefwaarde (S) 
Norm waaronder sprake is van schone grond. Boven de Streefwaarde is sprake van lichte verontreinigde
grond of grondwater.  
De streefwaarde varieert met de bodemverontreinigende stof en de bodemsoort. Voor grond is de
streefwaarde nu vervangen door de Achtergrondwaarde.  
 
Sterk verontreinigd 
De bodem is sterk verontreinigd als voor een stof de interventiewaarde (I) in de grond of het grondwater
overschreden wordt.  
 
Tussenwaarde (T) 
Het gemiddelde van de Streefwaarde (of Achtergrondwaarde) en de Interventiewaarde.  
 
Verkennend onderzoek NEN 5740 
De NEN 5740 beschrijft op welke wijze een verkennend onderzoek moet worden uitgevoerd. De norm biedt
de keuze uit diverse onderzoeksstrategieën, die gebruikt worden afhankelijk van de situatie.  
 
Verkennend onderzoek NVN 5740 
De NVN 5740 is de voorloper (voornorm) van de NEN 5740 en werd tot 1995 gebruikt.  
 
Vooronderzoek NEN 5725 
De NEN 5725 beschrijft op welke wijze een vooronderzoek bij een bodemonderzoek moet worden
uitgevoerd. Een vooronderzoek is een onderzoek naar het vroegere, huidige en toekomstige gebruik van een
locatie. Het onderzoek naar het vroegere gebruik wordt ook wel historisch onderzoek genoemd. Aan de hand
van het vooronderzoek wordt de strategie voor bodemkundig veldonderzoek bepaald. 
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Disclaimer

 
Hoewel zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van de informatie in dit rapport kan het zijn dat deze
mogelijk onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Niet alle tanks, bodemonderzoeken en (historische)
bodemactiviteiten zijn bij ons bekend. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien
van deze informatie. Wij benadrukken dat alleen een bodemonderzoek uitsluitsel kan geven over de
bodemkwaliteit. U helpt de Omgevingsdienst door eventuele fouten of gebreken aan ons te melden.
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1. INLEIDING 
 
In opdracht van Rho Adviseurs b.v. is door IDDS een actualiserend verkennend milieukundig 
bodemonderzoek uitgevoerd. De onderzoekslocatie staat bekend als 3e Loosterweg 130 te 
Hillegom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 1: onderzoekslocatie 3e Loosterweg 130 te Hillegom. 
 
Aanleiding en doelstelling 
Ten behoeve van een actualisatie van een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door IDDS 
met kenmerk 1304F388/RKO/rap1, d.d. 25-07-2013, dient een verkennend bodemonderzoek te 
worden uitgevoerd.  
 
Het voorgaande verkennend bodemonderzoek heeft enkel een lichte verontreiniging met kwik in 
de bovengrond aangetoond wat mogelijk gerelateerd kan worden aan het historisch gebruik van 
de onderzoekslocatie. In het verleden werd bij de bollenteelt kwik gebruikt. De locatie wordt op 
dit moment niet meer als bollenland gebruikt en een verontreiniging van de ondergrond wordt 
derhalve niet aannemelijk geacht. Op verzoek van de omgevingsdienst wordt in onderhavig 
onderzoek de bovengrond (0,5 m-mv) onderzocht als meest beïnvloedbare deel van de bodem.  
 
Op basis van de resultaten uit het voorgaand onderzoek en de beoordeling van het bevoegd 
gezag zijn de inspanningen afgeleid van de NEN 5740 met strategie ‘onverdachte niet-
lijnvormige locatie (ONV-NL). Een samenvatting van het voorgaande onderzoek is in 
onderhavig onderzoek opgenomen.  
 
De doelstelling van het onderzoek is het bepalen van de actuele milieuhygiënische kwaliteit van 
de landbodem (grond) ter plaatse van de onderzoekslocatie.  
 
Verklaring onafhankelijkheid 
Uit oogpunt van onafhankelijkheid verklaart IDDS geen eigenaar te zijn, of in de nabije toekomst 
te worden, van het terrein waarop het bodemonderzoek en de advisering betrekking heeft. 
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Verkennend bodemonderzoek 
Ter bepaling van de milieuhygiënische bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740+A1;2016 afgeleid. Deze norm beschrijft de werkwijze 
voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek naar de 
(mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en eventueel vrijkomende grond. 
 
Op basis van de informatie uit het milieuhygiënisch vooronderzoek wordt een 
onderzoekshypothese geformuleerd. Elke uit het milieuhygiënisch vooronderzoek resulterende 
onderzoekshypothese over de aan- of afwezigheid van bepaalde verontreinigende stoffen en de 
wijze van verspreiding wordt getoetst met een locatiespecifieke onderzoeksstrategie.  
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt het milieuhygiënisch vooronderzoek stapsgewijs besproken. Het 
milieuhygiënisch vooronderzoek bestaat achtereenvolgens uit het vaststellen van de aanleiding 
en de afbakening van het onderzoeksgebied. Vervolgens wordt informatie verzameld van de 
voorgeschreven onderzoeksaspecten en worden de onderzoeksvragen beantwoord. Op basis 
hiervan worden conclusies getrokken en wordt de hypothese voor de onderzoekslocatie 
vastgesteld. 
 
In hoofdstuk 3 wordt het verkennend bodemonderzoek stapsgewijs besproken. Als eerste stap 
wordt, op basis van de bij het milieuhygiënisch vooronderzoek voor de locatie vastgestelde 
hypothese, de onderzoeksstrategie vastgesteld. Vervolgens worden de uitvoering en resultaten 
van het veld- en laboratoriumonderzoek apart besproken. Op basis van de 
onderzoeksresultaten wordt de vastgestelde hypothese getoetst en worden indien van 
toepassing, aanbevelingen gedaan met betrekking tot eventueel te nemen vervolgstappen. 
 
In hoofdstuk 4 wordt de betrouwbaarheid van het uitgevoerde onderzoek toegelicht. 
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2. MILIEUHYGIENISCH VOORONDERZOEK 
 
 
2.1 SAMENVATTING VOORGAAND ONDERZOEK 
 
Op 25 juli 2013 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door IDDS met kenmerk 
1304F388/RKO/rap1 voor Rho Adviseurs b.v. Het onderzoek is destijds uitgevoerd omtrent een 
bestemmingsplanwijziging en/of de daaruit voortvloeiende aanvraag van een 
omgevingsvergunning. De onderzoekslocatie omvangt circa 5.500 m2. Onderhavige 
onderzoekslocatie betreft een kleiner deel, namelijk 2.200 m2. 
 
Het is onderzoek is uitgevoerd voor een onverdachte locatie en het standaard NEN-pakket 
uitgebreid met OCB (verzamelnaam voor bestrijdingsmiddelen).  
 
De bovengrond is opgebouwd uit zand en zintuiglijk zijn geen bijmengingen met bodemvreemde 
materialen waargenomen. In beide mengmonsters betreffende de bovengrond overschrijdt het 
gehalte kwik de desbetreffende achtergrondwaarde. De gehalten van de overige onderzochte 
parameters zijn alle lager dan de achtergrondwaarden. 
 
De ondergrond is opgebouwd uit zand en in het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen 
bijmengingen met bodemvreemde materialen waargenomen. De ondergrond is licht 
verontreinigd met PAK. Het grondwater is niet verontreinigd.  
 
Formeel dient de hypothese ‘onverdacht’ te worden verworpen. Echter, de gemeten waarden 
zijn dermate gering dat aanvullend onderzoek naar het voorkomen van deze stoffen in de 
bodem op het perceel ingevolge de Wet bodembescherming, niet noodzakelijk is.  
 
 
2.2 TERREINVERKENNING 
 
De terreinverkenning heeft tot doel om te controleren of de gedocumenteerde informatie 
overeenkomt met de daadwerkelijke situatie ter plaatse en deze aan te vullen met relevante 
waarnemingen.  
 
De terreinverkenning is op 8 juli 2019 uitgevoerd. Naar aanleiding van de terreinverkenning 
hebben zich geen wijzigingen voorgedaan ten opzichte van de reeds verkregen gegevens uit 
het vooronderzoek. De navolgende afbeeldingen geven een beeld van de onderzoekslocatie. 
Een fotoreportage is opgenomen in bijlage 2. 
 

  
Fotonummer 1: Gericht noordwest.             
 

Fotonummer 2: Gericht noord. 
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2.3 CONCLUSIE EN HYPOTHESESTELLING 

 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn conclusies getrokken over de 
verwachting van de milieuhygiënische bodemkwaliteit en de aanwezige verontreinigende 
stoffen.  
 
Op basis van de getrokken conclusie is een hypothese geformuleerd. De hypothese betreft voor 
elke (deel)locatie, in zowel het horizontale als het verticale vlak, de verwachting met betrekking 
tot de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Bij eventueel bodemonderzoek dient de 
hypothesestelling als basis voor de onderzoeksstrategieën uit de desbetreffende norm-
documenten. De hypothese en strategie zijn complementair aan elkaar. 
 
TABEL 2.2.1 conclusie en hypothese 

Hypothese  
 
Algemeen  

Locatie  Gehele onderzoekslocatie (ca. 2.200 m2) 
 

Conclusie Ten gevolge van een actualisatie van verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door IDDS met 
kenmerk 1304F388/RKO/rap1, d.d. 25-07-2013 wordt de bovengrond geanalyseerd op de 
standaard NEN parameters. Op basis van voorgaand onderzoek kan een verhoogde gehalte met 
kwik in de bovengrond voorkomen. De bovengrond wordt aanvullend onderzocht op OCB’s in 
verband met de historie van de locatie.   

Hypothese onverdacht  

 
Als kritische parameters worden aangemerkt: 
Grond: kwik 
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3. VERKENNEND BODEMONDERZOEK 

 
3.1 ONDERZOEKSSTRATEGIE 
 
De onderzoeksstrategie is gebaseerd op de hypothese zoals deze is vastgesteld op basis van 
het milieuhygiënisch vooronderzoek, zie hoofdstuk 2. De onderzoeksstrategie is aangegeven in 
tabel 3.1. 
 
TABEL 3.1: onderzoeksstrategie 

 

 
 
3.2 UITVOERING VELDONDERZOEK 
 
Een samenvatting van de tijdens het veldonderzoek uitgevoerde werkzaamheden is 
opgenomen in de navolgende tabel. De posities van de genoemde meetpunten zijn 
weergegeven op situatietekening 1.1 die in bijlage 1 is opgenomen.  
 
TABEL 3.2: samenvatting veldonderzoek 

Uitvoeringsperiode  8 juli 2019  
Uitvoerende partij VeldXpert  
BRL SIKB / protocol 
 

BRL SIKB 2000  
protocol 2001 

 

Onderzoeksaspect Meetpunten Codering  Bijzonderheden 

 Type  Diepte 
[m-mv] 

Aantal    

Gehele terrein Boring  0,5 17 01 t/m 17 - 
 
 
Uitvoeringswijze 
Tijdens het veldonderzoek is niet afgeweken van de beoordelingsrichtlijn. Het veldverslag met 
daarin de gegevens van het veldwerkbureau en de namen van de veldwerkers is opgenomen in 
bijlage 3. Het procescertificaat en het hierbij behorende keurmerk zijn van toepassing op de 
activiteiten met betrekking tot het veldonderzoek en de overdracht van de monsters, inclusief de 
daarbij behorende veldwerkregistratie aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever.  
 
Tijdens het verrichten van het veldonderzoek is de bodem zintuiglijk beoordeeld op de 
mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen en is de bodemopbouw beschreven. 
 
Bodemopbouw 
Per meetpunt is de texturele, minerale en organische samenstelling van de bodem nauwkeurig 
beschreven. Op basis van deze beschrijving is per meetpunt een boorstaat vervaardigd. De 
boorstaten zijn opgenomen in bijlage 3.  
 
De globale opbouw van de bodem ter plaatse van de gehele onderzoekslocatie, gebaseerd op 
de boorstaten, wordt als volgt omschreven: 
 

- De bovengrond bestaat uit matig fijn zand. 
 
 
 

Locatie Onderzoeksstrategie 
 

Gehele terrein NEN 5740+A1;2016; Inspanningen (hoeveelheid boringen) zijn afgeleid 
van de NEN 5470-ONV. Inspanningen richten zich op de actualisatie 
door middel van onderzoek naar de bovengrond. 
 

Opmerking  Aanvullend wordt de bovengrond onderzocht op OCB’s. 
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Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden 
Het opgeboorde bodemmateriaal is visueel geïnspecteerd op afwijkingen en op het voorkomen 
van bodemvreemde bijmengingen die kunnen duiden op een mogelijke verontreiniging van de 
bodem. Het materiaal is met name beoordeeld op de aard, grootte en gradatie van voorkomen. 
Sommige verontreinigingen die in de bodem aanwezig zijn, kunnen aan de geur herkend 
worden. Benadrukt dient te worden dat, indien tijdens de veldwerkzaamheden passieve 
geurwaarnemingen worden gedaan, deze gekarakteriseerd worden en per boorpunt worden 
beschreven. 
 
Indien er sprake is van afwijkingen en/of bijmengingen zijn deze, per meetpunt en per 
bodemlaag, aangegeven in de boorstaten die zijn opgenomen in bijlage 3. Op basis van de 
boorstaten blijkt in hoofdlijnen het navolgende: 
 

- In de bovengrond is ter plaatse boring 01 resten plastic waargenomen. In de overige 
boringen zijn geen bijmengingen met bodemvreemde materialen waargenomen.  

 
Asbest 
Het veldonderzoek is uitgevoerd door veldwerkers welke zijn opgeleid voor het herkennen van 
asbestverdachte materialen. Tijdens de uitvoering van het bodemonderzoek is het maaiveld van 
de onderzoekslocatie, evenals het opgeboorde bodemmateriaal visueel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbestverdachte materialen (fractie > 20 mm).  
 
Indien asbestverdacht materiaal is aangetroffen is dit, per boorpunt en per bodemlaag, 
aangegeven in de boorstaten die zijn opgenomen in bijlage 3. Op basis van de visuele inspectie 
op asbest blijkt het navolgende: 
 

- Op het maaiveld en in de opgeboorde grond is visueel geen asbestverdacht materiaal 
(fractie > 20 mm) aangetroffen. 

 
 
3.3 UITVOERING LABORATORIUMONDERZOEK  
 
Voor de verrichting van het chemisch onderzoek zijn de monsters overgebracht naar een (RvA) 
geaccrediteerd en AS3000 erkend laboratorium. De naam en contactgegevens van het 
betreffende laboratorium, alsmede de data waarop de monstervoorbehandeling en het 
analytisch onderzoek is uitgevoerd, zijn aangegeven op de analysecertificaten die in bijlage 4 
zijn opgenomen. 
 
Analysestrategie 
Bij de selectie van de grond(meng)monsters is, voor het verkrijgen van een representatief beeld 
van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, rekening gehouden met de bodemopbouw en 
eventuele zintuiglijk waargenomen afwijkingen. Voor het verkrijgen van een ruimtedekkend 
beeld is eveneens rekening gehouden met de situering van de boringen. In tabel 3.4 is een 
overzicht gegeven van de monsters, waar van toepassing de monstersamenstelling, de 
monstertrajecten en de uitgevoerde analyses.  
 
Samenstelling analysepakketten  
In het standaard pakket voor grond zijn de volgende analyses opgenomen: 
 

- Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 
- PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). 
- Minerale olie (GC). 
- PCB (PolyChloorBifenylen). 

 
Ten behoeve van de toetsing van de analyseresultaten zijn van alle grondmonsters de 
percentages lutum en/of organische stof bepaald. Aanvullend is de bovengrond op OCB’s 
geanalyseerd.   
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3.4 BESPREKING ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven op de analysecertificaten, die in 
bijlage 4 zijn opgenomen. De analyseresultaten zijn, waar van toepassing, getoetst middels de 
Bodem Toets en Validatieservice (BoToVa). De toetsingstabellen zijn opgenomen in bijlage 5.  
 
Wet bodembescherming (Wbb) 
Voor de interpretatie van de resultaten van de chemische analyses van de grondmonsters zijn 
de meetwaarden, conform bijlage G van de Regeling bodemkwaliteit, gecorrigeerd voor de 
gemeten percentages lutum en/of organische stof.  
 
De gecorrigeerde meetwaarden zijn vergeleken met het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming. Dit toetsingskader bestaat uit de achtergrondwaarden, zoals opgenomen 
in bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit, en de interventiewaarden, zoals opgenomen in de 
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 (Staatscourant nr. 16675, 27 juni 2013).  
 
Naast het wettelijk kader zijn de gecorrigeerde meetwaarden getoetst aan de tussenwaarden, 
zijnde het rekenkundig gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarden voor de 
betreffende stof. Indien de gecorrigeerde meetwaarde voor één of meerdere stoffen de 
tussenwaarde overschrijdt kan in potentie sprake zijn van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging (Handhavingsuitvoeringsmethode Wbb, versie 7.5 van het SIKB) en is het 
uitvoeren van nader bodemonderzoek in veel gevallen noodzakelijk. 
 
In tabel 3.4. zijn de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek opgenomen alsmede de 
resultaten van de uitgevoerde toetsingen.  
 
<AW / <S niet verontreinigd: het gehalte / de concentratie is lager dan of gelijk aan de 

achtergrond-waarde (grond) of streefwaarde (grondwater), dan wel de 
rapportagegrens; 

>T matig verontreinigd: het gehalte overschrijdt de tussenwaarde en is lager dan of 
gelijk aan de  

 interventiewaarde; 
>I sterk verontreinigd: het gehalte overschrijdt de interventiewaarde. 
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TABEL 3.4: overzicht monsters, monstersamenstelling, analyses en toetsingsresultaten  
Monstercodes, deelmonsters en bodemlagen 
(bodemlagen in cm-mv) 

Matrix en eventuele 
bijzonderheden 

Analyse Toetsingsresultaten (GSSD) 

   Wbb 

   > AW / > S 
(licht verhoogd) 

> T  
(matig verhoogd) 

> I  
(sterk verhoogd) 

Bovengrond  
 

     

MM01: 01 (0-50) + 02 (0-50) + 03 (0-50) + 04 (0-50) 
+ 05 (0-50) + 06 (0-50) + 10 (0-50) 

Zand, resten plastic  #1 Kwik 0,20 - - 

MM02: 07 (0-50) + 08 (0-50) + 11 (0-50) + 12 (0-50) 
+ 14 (0-50) +15 (0-50) + 17 (0-50) 

Zand, geen bijzonderheden #1 Kwik 0,20 - - 

Blanco : niet geanalyseerd / onderzocht / getoetst 
#1 : standaardpakket grond + OCB’s 

 
 

3.5 INTERPRETATIE 
 
De bovengrond bestaat uit zand. Ter plaatse van boring 01 zijn resten plastic aangetroffen. In 
de overige boringen is geen sprake van bijmengingen met bodemvreemde materialen. Op basis 
van de analyse- en toetsingsresultaten blijkt dat bovengrond licht verontreinigd is.  
 
De resultaten van onderhavig onderzoek tonen geen afwijkingen ten opzichte van de eerder 
aangetoonde verhoging met kwik in de bovengrond uit het verkennend onderzoek uitgevoerd 
door IDDS met kenmerk 1304F388/RKO/rap1, d.d. 25-07-2013.  
 
Middels onderhavig onderzoek is de milieuhygiënische kwaliteit van de bovengrond ons inziens 
afdoende mate vastgelegd / geactualiseerd. De bovengrond is hooguit licht verontreinigd. De 
onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van vervolgonderzoek. 
 
 
3.6 TOETSING HYPOTHESE 
 
De op basis van het milieuhygiënisch vooronderzoek vastgestelde onderzoekshypothese is 
getoetst aan de resultaten van het verkennend bodemonderzoek. De toetsing van de hypothese 
is in onderstaande tabel opgenomen. Indien van toepassing is, bij een (gedeeltelijk) onjuiste 
hypothese de invloed op representativiteit van het onderzoek in relatie met de gevolgde 
onderzoeksstrategie aangegeven.   
 
TABEL 3.6: hypothese en onderzoeksstrategie 

Algemeen  
 

Hypothese Onverdacht  
 

Toetsing  Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de hypothese: 
 
Verworpen 
 

 Reden: in de bovengrond is een licht verhoging met kwik aangetoond.   
 
 
3.7 CONCLUSIES 
 
In opdracht van Rho Adviseurs b.v. is door IDDS een actualiserend verkennend milieukundig 
bodemonderzoek uitgevoerd. De onderzoekslocatie staat bekend als 3e Loosterweg 130 te 
Hillegom. 
 
Aanleiding en doelstelling 
Ten behoeve van een actualisatie van een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door IDDS 
met kenmerk 1304F388/RKO/rap1, d.d. 25-07-2013, dient een verkennend bodemonderzoek te 
worden uitgevoerd. Het voorgaande verkennend bodemonderzoek heeft enkel een lichte 
verontreiniging met kwik in de bovengrond aangetoond wat mogelijk gerelateerd kan worden 
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aan het historisch gebruik van de onderzoekslocatie. In het verleden werd bij de bollenteelt kwik 
gebruikt. De locatie wordt op dit moment niet meer als bollenland gebruikt en een 
verontreiniging van de ondergrond wordt derhalve niet aannemelijk geacht. Op verzoek van de 
omgevingsdienst wordt in onderhavig onderzoek de bovengrond (0,5 m-mv) onderzocht als 
meest beïnvloedbare deel van de bodem.  
 
Op basis van de resultaten uit het voorgaand onderzoek en de beoordeling van het bevoegd 
gezag zijn de inspanningen afgeleid van de NEN 5740 met strategie ‘onverdachte niet-
lijnvormige locatie (ONV-NL). Een samenvatting van het voorgaande onderzoek is in 
onderhavig onderzoek opgenomen.  
 
De doelstelling van het onderzoek is het bepalen van de actuele milieuhygiënische kwaliteit van 
de landbodem (grond) ter plaatse van de onderzoekslocatie.  
 
Conclusies 

• In de bovengrond is ter plaatse van boring 01 resten plastic waargenomen. In de 
overige boringen zijn geen bijmengingen met bodemvreemde materialen 
waargenomen. 

• De bovengrond is licht verontreinigd met kwik.  
 
De resultaten van onderhavig onderzoek tonen geen afwijkingen ten opzichte van de eerder 
aangetoonde verhoging met kwik in de bovengrond uit het verkennend onderzoek uitgevoerd 
door IDDS met kenmerk 1304F388/RKO/rap1, d.d. 25-07-2013.  
 
Gelet op de onderzoeksresultaten, te weten de aangetoonde overschrijdingen van de 
betreffende achtergrondwaarden (grond) dient de hypothese ‘onverdacht’ voor de 
onderzoekslocatie formeel te worden verworpen. Echter, de gemeten waarden zijn dermate 
gering dat aanvullend onderzoek naar het voorkomen van deze stoffen in de bodem op het 
perceel, ons inziens, niet noodzakelijk is. 
 
Ons inziens is in afdoende mate een beeld verkregen van de actuele chemische bodemkwaliteit 
ter plaatse van de onderzoekslocatie.  
 
 
3.8 AANBEVELINGEN 
 
Wij adviseren om de onderzoeksresultaten voor te leggen aan het bevoegd gezag, zijnde 
Gemeente Hillegom (en Omgevingsdienst West-Holland), ter formalisering van de 
onderzoeksresultaten en conclusies. 
 
Indien op de onderzoekslocatie ten gevolge van graafwerkzaamheden grond vrijkomt en buiten 
de locatie wordt hergebruikt, vindt hergebruik veelal plaats binnen het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit. In dat geval dient de chemische kwaliteit van de grond te worden getoetst aan 
de kwaliteitsnormen die door het Besluit bodemkwaliteit aan de betreffende toepassing worden 
verbonden. 
 
 
IDDS Milieu 
Noordwijk (ZH) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1904M575/PMU/rap1 
Pagina 12 van 12 

 

4. BETROUWBAARHEID 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen 
geaccepteerde inzichten en methoden. Echter, een bodemonderzoek is gebaseerd op het 
nemen van een beperkt aantal monsters en chemische analyses. 
 
IDDS streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Toch blijft het 
mogelijk dat lokaal afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit of opbouw van het 
bodemmateriaal voorkomen, ten opzichte van de in onderhavig rapport beschreven situatie. 
IDDS acht zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg van deze afwijkingen 
zou kunnen ontstaan. 
  
Hierbij dient tevens te worden gewezen op het feit dat het uitgevoerde onderzoek een 
momentopname is. Beïnvloeding van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en 
grondwater) zou plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek door, bijvoorbeeld het 
bouwrijp maken van de locatie, het aanvoeren van grond van elders, toevoeging van 
bodemvreemde materialen of het naar de onderzoekslocatie verspreiden van verontreinigingen 
van verder gelegen terreinen via het grondwater. 
 
Naarmate de periode tussen de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten 
langer wordt, zal meer voorzichtigheid betracht moeten worden. In veel gevallen hanteren de 
beoordelende instanties termijnen (doorgaans maximaal 3 jaar voor een bedrijfslocatie en 
maximaal 5 jaar voor een woonlocatie) waarbinnen de onderzoeksresultaten representatief 
worden geacht te zijn. 
 
Bij het gebruik van de resultaten van dit onderzoek dient het doel van het onderzoek goed in 
ogenschouw te worden genomen. Zo zullen de resultaten van een onderzoek naar het 
voorkomen en/of verspreiding van één specifieke verontreinigende stof geen uitsluitsel bieden 
omtrent de aanwezigheid aan verhoogde concentraties van overige, niet onderzochte 
verontreinigende stoffen. 
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1.  INLEIDING 
 
 
In opdracht van RHO adviseurs is een verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht op 
de locatie 3e Loosterweg 130 te Hillegom.  
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het opstellen van een bestemmingsplanwijziging 
en/of de daaruit (voortvloeiende) aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen). In 
het kader van de Woningwet/Gemeentelijke Bouwverordening dient een 
omgevingsvergunningaanvraag (activiteit bouwen) vergezeld te gaan van een rapportage 
inzake de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Doel van het onderzoek is vast te stellen of het voormalige, dan wel het huidige, gebruik van de 
onderzoekslocatie heeft geleid tot een verontreiniging van de bodem. Het verkennend 
bodemonderzoek beoogt het verkrijgen van inzicht in aard, plaats van voorkomen en 
concentraties van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen in de bodem. 
 
Ter bepaling van de milieuhygiënische  bodemkwaliteit binnen de begrenzing van de 
onderzoekslocatie, is de norm NEN 5740 (onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek, NNI, 
januari 2009) gehanteerd. Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de 
onderzoeksstrategie bij een verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid 
van bodemverontreiniging en de werkwijze voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem en eventueel vrijkomende grond. 
 
Leeswijzer 
De locatiegegevens, het vooronderzoek en de opzet van het onderzoek zijn beschreven in 
hoofdstuk 2. De keuze van de opzet van het onderzoek is onder meer afhankelijk van het 
huidige en het voormalige gebruik van het perceel.  
 
Een beschrijving van het veldonderzoek en het analytisch onderzoek is weergegeven in de 
hoofdstukken 3 en 4. De verzamelde gegevens zijn getoetst aan het toetsingskader van de Wet 
bodembescherming, geïnterpreteerd en besproken in hoofdstuk 5. 
 
Op basis van de verzamelde onderzoeksresultaten is de chemische bodemkwaliteit van de 
onderzoekslocatie beoordeeld. Deze beoordeling is ondergebracht in hoofdstuk 6 (conclusies). 
Daarnaast worden op basis van de onderzoeksresultaten aanbevelingen gedaan met 
betrekking tot eventueel te nemen vervolgstappen. 
 
In hoofdstuk 7 zijn de factoren, die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van het onderzoek, 
toegelicht. 
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6.  CONCLUSIES EN ADVIES 
 
 
In opdracht van RHO adviseurs is een verkennend milieukundig bodemonderzoek verricht op 
de locatie 3e Loosterweg 130 te Hillegom.  
 
Aanleiding en doelstelling onderzoek 
Het onderzoek is uitgevoerd in verband met het opstellen van een bestemmingsplanwijziging 
en/of de daaruit (voortvloeiende) aanvraag van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen). In 
het kader van de Woningwet/Gemeentelijke Bouwverordening dient een 
omgevingsvergunningaanvraag (activiteit bouwen) vergezeld te gaan van een rapportage 
inzake de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
 
Doel van het onderzoek is vast te stellen of het voormalige, dan wel het huidige, gebruik van de 
onderzoekslocatie heeft geleid tot een verontreiniging van de bodem. Het verkennend 
bodemonderzoek beoogt het verkrijgen van inzicht in aard, plaats van voorkomen en 
concentraties van eventueel aanwezige verontreinigende stoffen in de bodem. 
 
Conclusies 
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd:  
 
Bovengrond 
- in de bovengrond zijn geen bijmengingen met bodemvreemde materialen waargenomen. 

Op het maaiveld en in het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte 
materialen waargenomen; 

- de bovengrond is licht verontreinigd met kwik is niet verontreinigd met de overige 
onderzochte zware metalen, PCB’s, OCB’S, PAK en minerale olie. 

 
Ondergrond 
- in de ondergrond zijn geen bijmengingen met bodemvreemde materialen waargenomen. In 

het opgeboorde bodemmateriaal zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen 
waargenomen; 

- de ondergrond is plaatselijk licht verontreinigd met PAK, en is niet verontreinigd met de 
overige onderzochte zware metalen, PCB’s en minerale olie. 

 
Grondwater 
- het grondwater is niet verontreinigd met de onderzochte zware metalen, vluchtige 

aromaten, VOCl en minerale olie. 
 
Gelet op de onderzoeksresultaten, te weten de aangetoonde overschrijding van de betreffende 
achtergrondwaarden (grond), dient de hypothese onverdacht voor de onderzoekslocatie formeel 
te worden verworpen. Echter, de gemeten waarde zijn dermate gering dat aanvullend 
onderzoek naar het voorkomen van deze stoffen in de bodem op het perceel ingevolge de Wet 
bodembescherming, niet noodzakelijk is. 
 
Beperkingen inzake het verlenen van een omgevingsvergunning (activiteit bouwen), dan wel 
voortzetting van het huidige gebruik, worden op basis van de onderzoeksresultaten uit 
milieuhygiënisch oogpunt niet voorzien. 
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Aanbevelingen 
Wij adviseren om de onderzoeksresultaten voor te leggen aan het bevoegd gezag, zijnde 
Gemeente Hillegom om na te gaan of zij kunnen instemmen met de onderzoeksresultaten en 
bovengenoemde conclusies ten behoeve van het verkrijgen van een omgevingsvergunning. 

 
Indien op de onderzoekslocatie ten gevolge van graafwerkzaamheden grond vrijkomt en buiten 
de locatie wordt hergebruikt, vindt hergebruik veelal plaats binnen het kader van het Besluit 
bodemkwaliteit. In dat geval dient de chemische kwaliteit van de grond te worden getoetst aan 
de kwaliteitsnormen die door het Besluit bodemkwaliteit aan de betreffende toepassing worden 
verbonden. 
 
 
IDDS bv 
Noordwijk (ZH) 
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BIJLAGE 2.2 
FOTOREPORTAGE 



 

 

 

  
Fotonummer 1: Gericht noordwest.              
 

Fotonummer 2: Gericht zuidwest. 
 

  
Fotonummer 3: Gericht west.  
 

Fotonummer 4: Gericht noordwest. 

  

Fotonummer 5: Gericht noord. Fotonummer 6: Gericht noordoost. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3.1 
FORMULIEREN VELDONDERZOEK 



 
 
 
 
 
IDDS Milieu 
s’-Gravendijkseweg 37 
2200 AC Noordwijk 
T.a.v.: P. Mulder 
 
Noordwijk 08-07-2019 
 
Projectnummer: 1904M575 
Uw Kenmerk : 1904M575 
Betreft project : Derde Loosterweg te Hillegom 
 
Geachte mevrouw Mulder, 
 
Hierbij doen wij u de rapportage toekomen betreffende de uitgevoerde werkzaamheden naar 
aanleiding van uw opdracht op de bovengenoemde locatie.   
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder het certificaat van VeldXpert van de BRL SIKB 2000.  
Voor de het plaatsen van de boringen en peilbuizen, nemen van grondmonsters en eventueel 
inmeten van de boringen tijdens het veldwerk is uitgegaan van VKB-protocol 2001. 
 
Het procescertificaat van VeldXpert en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van 
toepassing op de activiteiten inzake monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de 
daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever. 
 
VeldXpert verklaart hierbij geen eigenaar te zijn van de locatie waar de veldwerkzaamheden zijn 
uitgevoerd of in de nabije toekomst te worden.  
 
Deze rapportage de onderhavige brief samen met  

- de veldwerktekening,  
- FV04 Veldwerk verslag 
- Uitdraai Boorstaten 
- Foto reportage 

 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Melvin Koelewijn 
Planner / Veldwerker 
VeldXpert 
 
 

BRL SIKB 2000 
VKB-protocollen 

2001 
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Boring: 01
Datum: 8-7-2019

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, resten plastic, geen
olie-water reactie, donkerbruin,
Edelmanboor

-50

Boring: 02
Datum: 8-7-2019

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 03
Datum: 8-7-2019

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 04
Datum: 8-7-2019

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 05
Datum: 8-7-2019

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 06
Datum: 8-7-2019

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-50
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Boring: 07
Datum: 8-7-2019

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 08
Datum: 8-7-2019

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 09
Datum: 8-7-2019

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 10
Datum: 8-7-2019

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 11
Datum: 8-7-2019

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 12
Datum: 8-7-2019

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-50



Projectcode: 1904M575 Projectnaam: 3e Loosterweg 130, Hillegom Pagina 3 / 3

Boring: 13
Datum: 8-7-2019

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 14
Datum: 8-7-2019

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 15
Datum: 8-7-2019

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 16
Datum: 8-7-2019

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 17
Datum: 8-7-2019

0

50

1

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donkerbruin, Edelmanboor

-50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 4.1 
ANALYSECERTIFICATEN GROND 

 

 



IDDS Milieu B.V.
T.a.v. mevrouw P. Mulder
Postbus 126
2200 AC NOORDWIJK ZH

Uw kenmerk : 1904M575-3e Loosterweg 130 Hillegom
Ons kenmerk : Project 912131
Validatieref. : 912131_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : IACR-CEGK-HUNY-THJB
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 17 juli 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 86,2 89,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 2,9 2,7
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) < 1 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 9,0 9,6
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,14 0,14
S lood (Pb) mg/kg ds 11 11
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 6 6
S zink (Zn) mg/kg ds 31 29

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,06 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,12 0,09
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,06 0,06
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,06
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 0,06
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 0,06

S som PAK (10) mg/kg ds 0,48 0,50

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 912131
Project omschrijving : 1904M575-3e Loosterweg 130 Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
6017597 = MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 10 (0-50)
6017598 = MM02 07 (0-50) 08 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 17 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/07/2019 08/07/2019
Ontvangstdatum opdracht : 09/07/2019 09/07/2019
Startdatum : 09/07/2019 09/07/2019
Monstercode : 6017597 6017598
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: IACR-CEGK-HUNY-THJB Ref.: 912131_certificaat_v1



Organische parameters - bestrijdingsmiddelen
Organochloorbestrijdingsmiddelen:
S 2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S 2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S 2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S 4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S aldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S dieldrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S endrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S telodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S isodrin mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S heptachloor mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S heptachloorepoxide (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S alfa-endosulfan mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S alfa -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S beta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S gamma -HCH (lindaan) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S delta -HCH mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S hexachloorbenzeen mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S endosulfansulfaat mg/kg ds < 0,002 < 0,002
S hexachloorbutadieen mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S chloordaan (cis) mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S chloordaan (trans) mg/kg ds < 0,001 < 0,001

som DDD mg/kg ds 0,001 0,001
som DDE mg/kg ds 0,001 0,001
som DDT mg/kg ds 0,001 0,001

S som DDD /DDE /DDTs mg/kg ds 0,004 0,004
S som drins (3) mg/kg ds 0,002 0,002
S som c/t heptachloorepoxide mg/kg ds 0,001 0,001
S som HCHs (3) mg/kg ds 0,002 0,002
S som chloordaan mg/kg ds 0,001 0,001

som OCBs (waterbodem) mg/kg ds 0,017 0,017
som OCBs (landbodem) mg/kg ds 0,015 0,015

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 912131
Project omschrijving : 1904M575-3e Loosterweg 130 Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Monsterreferenties
6017597 = MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 10 (0-50)
6017598 = MM02 07 (0-50) 08 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 17 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/07/2019 08/07/2019
Ontvangstdatum opdracht : 09/07/2019 09/07/2019
Startdatum : 09/07/2019 09/07/2019
Monstercode : 6017597 6017598
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: IACR-CEGK-HUNY-THJB Ref.: 912131_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 912131
Project omschrijving : 1904M575-3e Loosterweg 130 Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IACR-CEGK-HUNY-THJB Ref.: 912131_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6017597
Project omschrijving : 1904M575-3e Loosterweg 130 Hillegom
Uw referentie : MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 10 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IACR-CEGK-HUNY-THJB Ref.: 912131_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6017598
Project omschrijving : 1904M575-3e Loosterweg 130 Hillegom
Uw referentie : MM02 07 (0-50) 08 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 17 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IACR-CEGK-HUNY-THJB Ref.: 912131_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6017597 MM01 01 (0-50) 02 (0-50) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50)
06 (0-50) 10 (0-50)

06 0-0.5 3337157AA
04 0-0.5 3337150AA
03 0-0.5 3337166AA
05 0-0.5 3337169AA
10 0-0.5 3337162AA
02 0-0.5 3337160AA
01 0-0.5 3337170AA

6017598 MM02 07 (0-50) 08 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 14 (0-50)
15 (0-50) 17 (0-50)

11 0-0.5 3337164AA
07 0-0.5 3337167AA
12 0-0.5 3337163AA
14 0-0.5 3337155AA
15 0-0.5 3337156AA
17 0-0.5 3337097AA
08 0-0.5 3337151AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 912131
Project omschrijving : 1904M575-3e Loosterweg 130 Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IACR-CEGK-HUNY-THJB Ref.: 912131_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8
OCBs : Conform AS3020 prestatiebladen 1, 2 en 3

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 912131
Project omschrijving : 1904M575-3e Loosterweg 130 Hillegom
Opdrachtgever : IDDS Milieu B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IACR-CEGK-HUNY-THJB Ref.: 912131_certificaat_v1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 5.1 
TOETSINGSRESULTATEN GROND  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Projectcode: 1904M575 

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

Grondmonster   MM01 MM02 
Grondsoort  Zand Zand 
Certificaatcode   912131 912131 
Boring(en)   01, 02, 03, 04, 05, 06, 10 07, 08, 11, 12, 14, 15, 17 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus % ds 2,90 2,70 
Lutum % ds 1,00 1,00 
Datum van toetsing  17-7-2019 17-7-2019 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
Monstermelding 1    
Monstermelding 2    
Monstermelding 3    
  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 
    
OVERIG    
Droge stof %  86,2 86,2 (6)  89,7 89,7 (6) 
Lutum %  <1   <1  
Organische stof (humus) %  2,9   2,7  
Aard artefacten -       
Gewicht artefacten g       
    
METALEN    
Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)  <20 <54 (6) 
Cadmium  mg/kg ds  <0,20 <0,23 -0,03  <0,20 <0,23 -0,03 
Kobalt  mg/kg ds  <3,0 <7,4 -0,04  <3,0 <7,4 -0,04 
Koper  mg/kg ds  9,0 18,1 -0,15  9,6 19,4 -0,14 
Kwik  mg/kg ds  0,14 0,20 0  0,14 0,20 0 
Lood  mg/kg ds  11 17 -0,07  11 17 -0,07 
Molybdeen  mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0  <1,5 <1,1 -0 
Nikkel  mg/kg ds  6 18 -0,26  6 18 -0,26 
Zink  mg/kg ds  31 72 -0,12  29 68 -0,12 
    
PAK    
Naftaleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Fenanthreen mg/kg ds  0,06 0,06  <0,05 <0,04 
Anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Fluorantheen mg/kg ds  0,12 0,12  0,09 0,09 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Chryseen mg/kg ds  0,06 0,06  0,06 0,06 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,05 <0,04  <0,05 <0,04 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,06 0,06 
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,06 0,06 
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,05 <0,04  0,06 0,06 
PAK 10 VROM mg/kg ds  0,48 0,49 -0,03  0,50 0,51 -0,03 
    
PCB`S    
PCB 28 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
PCB 52 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
PCB 101 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
PCB 118 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
PCB 138 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
PCB 153 mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
PCB 180 mg/kg ds  <0,001 <0,002  0,001 0,004 
PCB (som 7) mg/kg ds   <0,017 -0   0,019 -0 
    
MINERALE OLIE    
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <84 -0,02  <35 <91 -0,02 
    
ORGANOCHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN    
2,4-DDT (o,p-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
4,4-DDT (p,p-DDT) mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
DDT (som) mg/kg ds  0,001 <0,005 -0,13  0,001 <0,005 -0,13 
2,4-DDD (o,p-DDD) mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
4,4-DDD (p,p-DDD) mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
DDD (som) mg/kg ds  0,001 <0,005 -0  0,001 <0,005 -0 
2,4-DDE (o,p-DDE) mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
4,4-DDE (p,p-DDE) mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 



 
 

Projectcode: 1904M575 

Grondmonster   MM01 MM02 
Grondsoort  Zand Zand 
Certificaatcode   912131 912131 
Boring(en)   01, 02, 03, 04, 05, 06, 10 07, 08, 11, 12, 14, 15, 17 
Traject (m -mv)   0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 
Humus % ds 2,90 2,70 
Lutum % ds 1,00 1,00 
Datum van toetsing  17-7-2019 17-7-2019 
Monsterconclusie  Overschrijding Achtergrondwaarde Overschrijding Achtergrondwaarde 
DDE (som) mg/kg ds  0,001 <0,005 -0,04  0,001 <0,005 -0,04 
DDT/DDE/DDD (som) mg/kg ds  0,004   0,004  
Aldrin mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
Dieldrin mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
Endrin mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,002 <0,007 -0  0,002 <0,008 -0 
Isodrin mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
Telodrin mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
alfa-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,003 0 
beta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,003 0 
gamma-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,002 -0  <0,001 <0,003 0 
HCH (som a+b+g) mg/kg ds  0,002   0,002  
delta-HCH mg/kg ds  <0,001 <0,002 (6)  <0,001 <0,003 (6) 
Heptachloor mg/kg ds  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,003 0 
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor mg/kg ds  0,001   0,001  
Heptachloorepoxide mg/kg ds   <0,0048 0   <0,0052 0 
alfa-Endosulfan mg/kg ds  <0,001 <0,002 0  <0,001 <0,003 0 
Hexachloorbutadieen mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
Endosulfansulfaat mg/kg ds  <0,002 <0,005 (6)  <0,002 <0,005 (6) 
trans-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
cis-Chloordaan mg/kg ds  <0,001 <0,002  <0,001 <0,003 
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds   <0,0048 0   <0,0052 0 
Organochloor pesticiden mg/kg ds  0,015   0,015  
OCB (0,7 som, waterbodem) mg/kg ds  0,017   0,017  
OCB (som landbodem) mg/kg ds   <0,051   <0,054 
    
CHLOORBENZENEN    
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  <0,001 <0,002 -0  <0,001 <0,003 -0 
 
  



 
 

Projectcode: 1904M575 

 
  
GTA : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 
 
 
 
Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 
   
METALEN   
Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 
Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 
Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 
Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 
Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 
Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 
Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 
Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 
   
PAK   
PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 
   
PCB`S   
PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 
   
MINERALE OLIE   
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
   
ORGANOCHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN   
DDT (som) mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,7 
DDD (som) mg/kg ds  0,02 0,84 34 34 
DDE (som) mg/kg ds  0,1 0,13 1,3 2,3 
Aldrin mg/kg ds     0,32 
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 0,04 0,14 4 
alfa-HCH mg/kg ds  0,001 0,001 0,5 17 
beta-HCH mg/kg ds  0,002 0,002 0,5 1,6 
gamma-HCH mg/kg ds  0,003 0,04 0,5 1,2 
Heptachloor mg/kg ds  0,0007 0,0007 0,1 4 
Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 
alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009 0,0009 0,1 4 
Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003 
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 
OCB (som landbodem) mg/kg ds  0,4 
   
CHLOORBENZENEN   
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085 0,027 1,4 2 
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Bijlage 7    Quickscan flora en fauna 
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1. INLEIDING  
 
 
 

1.1 Inleiding 

 
Er is het voornemen voor de herbestemming aan de 3e Loosterweg 130 te Hillegom om een tweetal 
woningen te kunnen bouwen. De aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten vormt een te 
onderzoeken aspect omdat met de plannen effecten kunnen ontstaan op soorten die beschermd zijn via 
de Wet natuurbescherming. Op grond hiervan is aan Adviesbureau Mertens B.V. uit Wageningen 
gevraagd om een verkennend veldonderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van wettelijk 
beschermde soorten en indien aanwezig, aan te geven hoe hiermee dient te worden omgegaan. In dit 
rapport worden de resultaten van deze verkenning gepresenteerd.  
 
 
 

 
Figuur 1. Globale ligging van het plangebied aan de 3e Loosterweg 130 te Hillegom.  
 
 
 
 

1.2 Het plangebied en de plannen 
 
Aan de 3e Loosterweg 130 te Hillegom is tuinbouwgebied gelegen. Aan de wegzijde is een haag gelegen. 
Het voornemen is om in dit gebied een tweetal woningen te realiseren. In figuur 2 wordt een beeld 
gegeven van het plangebied op donderdag 27 juni 2019 en in figuur 3 wordt een impressie gegeven van 
de plannen. 

N ▲ 
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Figuur 2. Foto-impressie van het plangebied en directe omgeving aan de 3e Loosterweg 130 te  
Hillegom.  
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Figuur 3. Impressie van de plannen aan de 3e Loosterweg 130 te Hillegom.  
 

1.3 Doelstelling van het onderzoek 
 

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke wettelijk beschermde 
natuurwaarden in het kader van de soortbescherming van planten- en diersoorten te verwachten zijn. 
Anderzijds worden de consequenties van deze aanwezigheid voor de planontwikkeling weergegeven.  
Gelet op de opdracht genoemd in de inleiding en de doelstelling, is het van belang dat de volgende vragen 
worden beantwoord: 
1. Welke wettelijk beschermde planten- en diersoorten komen mogelijk voor ter plaatse van en in de 

directe omgeving van het plangebied? 
2. Welke verwachte wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden nadelen van de 

plansituatie? 
 

1.4 Opbouw rapport 
 

Na een korte uitleg over de soortbescherming van de Wet natuurbescherming (hoofdstuk 2) komen 
achtereenvolgens aan de orde: 
- De onderzoeksmethode (hoofdstuk 3). 
- Een beschrijving van de aanwezigheid van beschermde soorten (hoofdstuk 4). 
- Een beoordeling van de effecten op beschermde soorten (hoofdstuk 5). 
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte definities en afkortingen.  
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2. BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN  
 

2.1 Wet natuurbescherming  
 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet implementeert de Vogel- 
en Habitatrichtlijn en andere verdragen in het nationaal natuurbeschermingsrecht. Het bevoegd gezag is 
Gedeputeerde Staten van de Provincie(s) waar een project wordt gerealiseerd. Gedeputeerde Staten 
kunnen deze bevoegdheid ook overdragen conform lid 7 van deze wet. Doorgaans zijn dit 
Omgevingsdiensten. De soortbescherming richt zich dan ook primair op de bescherming van plant- en 
diersoorten die genoemd zijn in deze richtlijnen.  
Daarnaast is een deel van de soorten van de Rode Lijst (zie paragraaf 2.2) beschermd via de Wet 
natuurbescherming.  
Voor alle in Nederland in het wild voorkomende planten- en diersoorten is de algemene zorgplicht van 
toepassing; handelen of nalaten die gevolgen kunnen hebben dienen achterwege gelaten te worden of er 
dienen maatregelen getroffen te worden om effecten te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken of 
ongedaan te maken. 
Indien een plan resulteert in negatieve beïnvloeding van een soort of soorten kan ontheffing worden 
verleend conform artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming voor soorten van artikel 3.1 en 3.2 
(Vogelrichtlijnsoorten). Ontheffing kan worden verleend conform artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming 
voor soorten van artikel 3.4 en 3.6 (Habitatrichtlijnsoorten). De criteria voor ontheffingsverlening voor deze 
soorten zijn identiek aan die Vogel- en Habitatrichtlijn omdat deze richtlijnen zijn geïmplementeerd in het 
nationaal recht. Het nationaal recht staat het niet toe om hiervan af te wijken. De criteria zijn: 
 in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid; 
 in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 
 ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij en wateren; 
 ter bescherming van flora en fauna. 

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing dienen mitigerende en eventueel compenserende 
maatregelen genomen te worden die tot gevolg hebben dat soorten niet nadelig worden beïnvloed in het 
voorkomen en gedurende de uitvoering van een project.  
Provincies kunnen voor de nationaal beschermde soorten een algemene vrijstelling verlenen. In de 
Provincie Zuid-Holland wordt voor een aantal soorten generieke vrijstelling verleend in het kader van de 
ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden. Het betreft o.a. aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, 
bruine kikker, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, huisspitsmuis, 
kleine watersalamander, konijn, meerkikker, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos en woelrat.  
 

2.2 Rode lijst 
 

De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in 
2009 en 2017 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen 
onder het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming.  

 
Tussen de Wet natuurbescherming en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van 
“gunstige staat van instandhouding” kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere" 
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor 
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die gering afnemen in aantal (Rode 
lijstsoort met het criterium gevoelig) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van 
instandhouding" niet in het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen 
in aantal (soorten van de Rode lijst met het criterium bedreigd of ernstig bedreigd) is een uitgebreide 
effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat 
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iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun 
leefomgeving en voor alle planten en hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen 
van doden en verwonden van algemene soorten. Op deze manier wordt nader invulling gegeven aan de 
bescherming van soorten die in aantal en/of verspreiding afnemen.
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3. METHODE  
 

 
Op donderdag 27 juni 2019 is een bezoek gebracht aan het plangebied 3e Loosterweg 130 te Hillegom en 
de directe omgeving. Gedurende dit bezoek is dit gebied en de directe omgeving beoordeeld op het 
mogelijk voorkomen van beschermde planten- en diersoorten. Dit vond plaats aan de hand van aanwezige 
ecotopen en sporen.  
Er is beperkt gebruik gemaakt van bestaande verspreidingsgegevens om het (potentieel) voorkomen van 
beschermde soorten te bepalen omdat deze via o.a. Waarneming.nl worden beheerd voor een veel groter 
gebied. Overige waarnemingen worden tevens bewaard voor een groot gebied, namelijk op 
kilometerniveau zoals weergegeven op www.telmee.nl. en op een nog groter schaalniveau in 
verspreidingsatlassen.  
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4. RESULTAAT INVENTARISATIE EN BEOORDELING  
 
 
 

4.1 Flora 
 

Het plangebied is volledig in cultuur gebracht en voor een deel bestaande uit een akker. De aanwezigheid 
van beschermde planten wordt derhalve uitgesloten. Gedurende het verkennend veldonderzoek op 
donderdag 27 juni 2019 zijn geen beschermde plantensoorten of resten van beschermde plantensoorten 
vastgesteld. Op grond hiervan wordt de aanwezigheid van beschermde plantensoorten uitgesloten.  

 

4.2 Vleermuizen 
 

Getoetst is op de verschillende functies die het plangebied kan hebben voor vleermuizen. Dit betreft 
plaatsen waar vleermuizen kunnen verblijven (verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en 
winterverblijfplaatsen), vaste routen tussen verblijfplaatsen in de zomer en winter; respectievelijk vlieg- en 
migratierouten en plaatsen en gebieden waar vleermuizen foerageren.  
 
De aanwezigheid van verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en overwinteringsplaatsen van vleermuizen kan 
worden uitgesloten. In het plangebied ontbreekt het aan potentiele mogelijkheden voor vleermuizen om te 
verblijven.   
 
In het gebied komt meer bebouwing waardoor vleermuizen zich meer oriënteren. In de omgeving zijn ook 
voldoende alternatieve oriëntatiemogelijkheden. Negatieve effecten op vliegroutes worden derhalve 
uitgesloten.  
 
De aanwezigheid van migratieroutes wordt uitgesloten omdat grootschalige landschapselementen zoals 
dijken en rivieren niet voorkomen in het plangebied of aansluiten op het plangebied.  
 
Met de realisatie van de plannen zal het gebied niet wezenlijk van vorm veranderen, gelet op de 
foerageermogelijkheden van vleermuizen. Mogelijk foerageert er sporadisch gewone dwergvleermuis als 
gevolg van de aanwezige ecotopen (pioniervegetatie, openheid). Het plangebied en directe omgeving is 
nu niet van waarde als essentieel foerageergebied en in de toekomst zal deze functie niet negatief 
verminderen doordat er geen essentiële zaken veranderen. Effecten op de foerageermogelijkheden van 
vleermuizen worden derhalve uitgesloten.  
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Overige zoogdieren  
 

Gelet op de aanwezige ecotopen in het plangebied en de geografische ligging (zie Broekhuizen e.a., 2016) 
wordt het de aanwezigheid van internationaal beschermde overige zoogdieren uitgesloten.  
 
Voor marters is het gebied te veel in cultuur gebracht. In het plangebied zijn geen aanwijzingen gevonden 
van het voorkomen van marters zoals de wezel, hermelijn of bunzing. Het plangebied is ook ongeschikt 
voor deze soorten door het ontbreken van een dekkende vegetatie en prooidieren in ruime mate. 
Molshopen, rattenholen, drainagepijpen, houtstapels, takkenhopen, opgestapeld puin, holle bomen,  
schuurtjes, stapels hooi- en strobalen en alle andere mogelijke schuilplaatsen voor kleine marters 
ontbreken in en direct rond het plangebied.  
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Mogelijk komen in het plangebied (rond en in de haag) bosmuis, veldmuis en huisspitsmuis voor. Voor 
deze algemeen voorkomende zoogdieren bestaat een algemene provinciale vrijstelling in de Provincie 
Zuid-Holland.  
 
 

4.4 Broedvogels 
 
Gedurende het verkennend veldonderzoek op donderdag 27 juni 2019 zijn geen geschikte (potentiële) 
nestlocaties aangetroffen voor vogels met met vaste rust- en verblijfplaatsen. In de haag foerageren en 
verblijven wel huismussen die in de aangrenzende bebouwing broeden. Een deel van de haag rond de 
akker blijft behouden. Rond de woningen komt ook weer nieuw foerageergebied. Negatieve effecten op 
vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen kunnen derhalve worden uitgesloten.  
 
In het plangebied kunnen algemene broedvogels broeden zoals kievit, scholekster en merel, fitis, 
roodborst en winterkoning. Gedurende het veldonderzoek op woensdag donderdag 27 juni 2019 is merel 
territoriaal vastgesteld. In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het noodzakelijk om 
groen te rooien buiten het broedseizoen en/of op een manier te werken dat de vogels niet tot broeden 
komen (vogelverschrikkers gebruiken). Op deze manier kan worden voorkomen dat verbodsbepalingen 
van de Wet natuurbescherming worden overtreden.  
 
 

4.5 Amfibieën  

 
Gelet op de aanwezige ecotopen van het plangebied (ontbreken oppervlaktewater) en de geografische 
ligging (zie Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009) wordt de aanwezigheid van internationaal beschermde 
amfibieën uitgesloten. Rugstreeppad is de afgelopen negen jaar niet vastgesteld in en rond het plangebied 
aan de 3e Loosterweg 130 te Hillegom (zie figuur 4). Door binnen het plangebied geen waterplassen te 
laten ontstaan in de aanlegfase, kan vestiging van de rugstreeppad in de aanlegfase volledig worden 
uitgesloten. 
 

  

Figuur 4. Verspreiding van de rug- 
streeppad rond 3e Loosterweg 130  
te Hillegom (Waarneming.nl periode  
juni 2010 t/m juni 2019). 
 

 
 
In het plangebied komen mogelijk gewone pad, grote groene kikker en bruine kikker voor. Mogelijk ook 
kleine watersalamander. Voor de algemene soorten amfibieën bestaat een algemene provinciale 
vrijstelling in de Provincie Zuid-Holland.  
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4.6 Vissen 
 

Door het ontbreken van oppervlaktewater in en direct rond het plangebied van de te slopen opstallen, 
wordt de aanwezigheid van vissen uitgesloten.  

 

4.7 Reptielen 

 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen van de opstallen en directe omgeving ten opzichte van de 
verspreiding van reptielen (zie Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009), kan de aanwezigheid van reptielen 
worden uitgesloten.  

 

4.8 Overige 
 

Gezien de huidige aanwezige ecotopen kan de aanwezigheid van beschermde ongewervelden (o.a. 
diverse soorten dagvlinders en libellen) worden uitgesloten. Nationaal beschermde dagvlinders en libellen 
komen alleen voor in specifieke ecotopen.  
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5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE  
 
 
Er is het voornemen voor de herbestemming aan de 3e Loosterweg 130 te Hillegom om een tweetal 
woningen te kunnen bouwen. Deze activiteit zou kunnen samen gaan met effecten op beschermde 
planten- en diersoorten. Op grond hiervan is een verkennend veldonderzoek uitgevoerd naar het 
voorkomen van beschermde soorten.  
 
Het voorkomen van en negatieve effecten op verblijfplaatsen van vleermuizen en broedvogels met vaste 
rust- en verblijfplaatsen wordt uitgesloten. In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is 
het noodzakelijk om groen te rooien buiten het broedseizoen en/of op een manier te werken dat de vogels 
niet tot broeden komen (vogelverschrikkers gebruiken). Op deze manier kan worden voorkomen dat 
verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden. Mogelijk vliegen en foerageren er 
vleermuizen. Gedurende en na realisatie van de plannen kunnen deze soorten er blijven vliegen en 
foerageren. Er zijn daarnaast mogelijk algemene nationaal beschermde zoogdieren en amfibieën 
aanwezig. Voor deze algemene soorten bestaat een algemene vrijstelling in Provincie Zuid-Holland. Het 
voorkomen van overige beschermde soorten wordt uitgesloten.  
Om de rugstreeppad zich niet te laten vestigen in het plangebied gedurende de aanlegfase is het van 
belang om het ontstaan van waterplassen op het land te voorkomen. 
 
Op grond van bovenstaande analyse worden effecten op beschermde planten- en diersoorten uitgesloten; 
de bouw en het gebruik van een tweetal woningen aan de 3e Loosterweg 130 te Hillegom is niet in strijd 
met het gestelde binnen de Wet natuurbescherming.  
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2. BEGRIPPEN 
 
 
 
Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 

verdedigd tegen andere mannetjes.  
 
Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 

regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.  

 
Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 

van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 

Kolonie  Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt. 

 
Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 

vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.  
 
Paarplaats  Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 

is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij 
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”. 

 
Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 

vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent). 
 
Vliegroute  Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 

foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel. 

 
Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 

trekkers. 
 
 
Zwermen  Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 

de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.  

 
Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap  

(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en  



 
 

 

temperatuurwisselingen zijn nihil. 
 
Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap zijn waarvan  

niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  
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MEMO 

 

 

Van  :  ing. M. Enthoven en ir. J. Bakker 

Plan/project  :  Woningbouw 3e Loosterweg 130 e.o., Hillegom 

Aan  :  Maas & van Stein, gemeente Hillegom 

Datum  :  11‐11‐2020 

Betreft  :  Berekening stikstofdepositie 

 
Inleiding  

Op de locatie aan de 3e Loosterweg 130 ten zuidwesten van Hillegom ligt het initiatief om twee grondgebonden 
woningen te realiseren. Het projectgebied betreft een bouwrijpe  locatie. De beoogde  locatie bevindt zich op 
circa  2,2  kilometer  afstand  van  het  stikstofgevoelige Natura  2000‐gebied  Kennemerland‐Zuid  (zie  figuur  1). 
Directe effecten zoals areaalverlies en versnippering kunnen gezien de afstand worden uitgesloten. Gezien de 
aard en omvang van de ontwikkeling en de afstand tot natuurgebieden kunnen ook verstoring en verandering 
van  de waterhuishouding worden  uitgesloten. Vermesting  en  verzuring  als  gevolg  van  stikstofdepositie  zijn 
echter niet op voorhand uit te sluiten. In deze memo worden daarom de depositie‐effecten als gevolg van de 
aanleg‐ en gebruiksfase op Natura 2000‐gebied bepaald. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1: Globale ligging projectgebied (rode cirkel) t.o.v. Natura 2000‐gebied (Bron: AERIUS Calculator) 
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Aanlegfase 

De afzonderlijke emissiebronnen  tijdens de aanlegfase  zijn uitgewerkt  in  tabellen 1 en 2. De uitkomsten op 
jaarbasis  (laatste  kolom)  zijn  ingevoerd  in  AERIUS  Calculator  (versie  november  2020).  Hierbij  zijn  de 
verkeersbewegingen  ingevoerd  als  lijnbron. De  inzet  van het materieel  is  als  vlakbron  ingevoerd,  gezien de 
machines over het gehele plangebied werkzaam zijn.  

Tabel 1: Materieelinzet aanlegfase. 

Soort materieel  Stage klasse  Brandstofverbruik 

(L/uur) 

Draaiuren  Verbruikte brandstof 

(L/Jaar) 

Mobiele 
hijskraan 

Stage IIIA, 130‐560 kW, 
2006/01, Cat. H 

14  21  294 

Shovel  Stage IIIA, 130‐560 kW, 
2006/01, Cat. H 

7  21  147 

Boorinstallatie  Stage IIIA, 130‐560 kW, 
2006/01, Cat. H 

25  8  200 

Hei‐installaties  Stage IIIA, 130‐560 kW, 
2006/01, Cat. H 

14  7  98 

Totaal        739 

 
Tabel 2: Verkeersgeneratie aanlegfase. 
Soort vervoer  Aantal voertuigen/jaar  Aantal verkeersbewegingen (mvt/jaar) 

Heipalen  1  2 
Betom+pomp  2  4 
Prefab hsb elementen  2  4 
Prefab vloeren en daken  2  4 
Aanvullende materialen  3  6 
Totaal    20 zwaar 

Woon‐werkverkeer  384  768 
Totaal    768 licht 

 
Voor de bouw van de twee nieuwe woningen  is uitgegaan van de materiaalinzet en de verkeersgeneratie als 
gevolg van materiaal aanvoer en verkeer van werknemers zoals weergegeven in tabellen 1 en 2. Met betrekking 
tot  de  verkeersafwikkeling  is  uitgegaan  van  een  afwikkeling  via  de  3e  Loosterweg  in  noordelijke  richting, 
uitkomend op de provinciale weg N442. Op deze weg gaat het extra verkeer op in het heersende verkeersbeeld. 
Dit is het geval op het moment dat het aan‐ en afrijdende verkeer zich door zijn snelheid en rij‐ en stopgedrag 
nog niet, dan wel niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. Op 
grond van jurisprudentie worden de gevolgen voor het milieu van het af‐ en aanrijdend verkeer niet meer aan 
het in werking zijn van de inrichting toegerekend wanneer dit verkeer kan worden geacht te zijn opgenomen in 
het heersende verkeersbeeld. 
 
Gebruiksfase 

De twee nieuwe woningen zullen gasloos zijn, eventueel door gebruik van een WKO, en kennen derhalve geen 
gebouwemissies. De verkeersbewegingen als gevolg van de nieuwe bewoners zullen zeer gering toenemen. Op 
basis van een vrijstaande woning in het buitengebied van Hillegom geldt een verkeersaantrekkende werking van 
9  mvt/etmaal  per  woning.  In  totaal  gaat  het  om  een  verkeerstoename  van  circa  18  mvt/etmaal.  De 
uitgangspunten van de verkeersafwikkeling zijn gelijk aan de aanlegfase. Aan de hand van deze gegevens is de 
berekening met AERIUS calculator (versie november 2020) gemaakt.   
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Tabel 3: Verkeersgeneratie gebruiksfase. 

Functie  Soort woning  Kencijfer (mvt/etmaal 

per woning) 

Aantal woningen  Verkeersgeneratie 

(mvt/etmaal) 

Wonen  Koop, huis, 
vrijstaand 

9  2  18 
 

 
Resultaten en conclusie 
Uit de rekenresultaten blijkt dat voor zowel de aanleg‐ als de gebruiksfase geen sprake is van stikstofdeposities 
hoger  dan  0,00  mol/ha/jaar.  Derhalve  is  in  het  kader  van  de  Wet  natuurbescherming  geen  vergunning 
noodzakelijk. De AERIUS‐berekeningen zijn als PDF bijlage toegevoegd aan deze memo. De uitkomsten van de 
AERIUS‐berekeningen dienen 5 jaar te worden bewaard, zodat bij controle aangetoond kan worden dat dit aspect 
onderzocht is. 
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RYrYw8viAHuc (11 november 2020)

pagina 1/5



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

3e Loosterweg Hillegom -, - -

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

- RYrYw8viAHuc

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

11 november 2020, 12:16 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 13,07 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting -

RYrYw8viAHuc (11 november 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 2/5



Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Materieelinzet
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 12,89 kg/j

Verkeersbewegingen
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

RYrYw8viAHuc (11 november 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Materieelinzet
Locatie (X,Y) 98627, 478355
NOx 12,89 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IIIa, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2006 (Diesel)

Mobiele hijskraan 294 0 0,0 NOx
NH3

5,13 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IIIa, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2006 (Diesel)

Shovel 147 0 0,0 NOx
NH3

2,56 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IIIa, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2006 (Diesel)

Hei-installaties 98 0 0,0 NOx
NH3

1,71 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IIIa, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2006 (Diesel)

Boorinstallatie 200 0 0,0 NOx
NH3

3,49 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeersbewegingen
Locatie (X,Y) 98708, 478663
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 768,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 20,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RYrYw8viAHuc (11 november 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201103_bed432f8ee

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RYrYw8viAHuc (11 november 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RicFnPLLLs2j (11 november 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

- -, - -

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

- RicFnPLLLs2j

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

11 november 2020, 12:21 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 1,15 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting -

RicFnPLLLs2j (11 november 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Verkeersbewegingen
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,15 kg/j

RicFnPLLLs2j (11 november 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Verkeersbewegingen
Locatie (X,Y) 98708, 478663
NOx 1,15 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 18,0 / etmaal NOx
NH3

1,15 kg/j
< 1 kg/j

RicFnPLLLs2j (11 november 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201103_bed432f8ee

Database versie 2020_20201013_1649cba239

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RicFnPLLLs2j (11 november 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Bijlage 9    Aanvullende onderbouwing industrielawaai 





 blz. 1 

MEMO 

 

 

Van : ing. A.R.J. Kramer 

Project : BP 3e Loosterweg 130 e.o. 

Opdrachtgever : Maas & van Stein vaste planten kwekerij 

   

Datum : 12-05-2020 

Betreft : Beoordeling inpasbaarheid nieuwe woningen 

 

1. Inleiding 

Op het perceel aan de 3e Loosterweg 126 te Hillegom was een voormalig bollenteeltbedrijf gevestigd. Omdat de 

bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd, heeft de initiatiefnemer de aanwezige bebouwing inmiddels gesaneerd en kan 

het bouwvlak komen te vervallen. Elders aan de 3e Loosterweg, ten noorden van huisnummer 130, in 

onderstaande figuur aangeduid met 130N, worden twee burgerwoningen gerealiseerd, waarvan één ter 

vervanging van de gesaneerde bedrijfswoning en één extra woning op grond van de Ruimte-voor-ruimte-

regeling. Met deze ontwikkeling wordt beoogd om de ruimtelijke kwaliteit op deze locatie te verbeteren. 

 

Figuur 1:  situatie 



  

 blz. 2 

De woningbouwlocatie wordt geprojecteerd op een afstand van circa 35 meter vanaf Maas & Stein vaste planten 

kwekerij, gerekend van de grens van de inrichting tot aan het bouwvlak van de eerste woning. Ter toelichting 

wordt opgemerkt dat het land van het bedrijf geen deel uitmaakt van de inrichting, maar uitsluitend het erf met 

gebouwen. De afstand die wordt gemeten is die tussen de grens van het erf en het bouwvlak van de toekomstige 

woningen. 

 

Omdat aan de richtafstand van 30 meter wordt voldaan is in eerste instantie geen nadere beschouwing gemaakt 

van het aspect geluid. De Omgevingsdienst West Holland heeft verzocht om een aanvullende onderbouwing. In 

deze memo wordt beantwoord aan dit verzoek.  

2. Toetsingskader 

Op de kwekerij zijn de regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. Het bedrijf zal worden 

belemmerd door de introductie van woningen, wanneer het bedrijf bij de nieuwe woningen niet kan voldoen 

aan de regels die in het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. De relevante regels staan in artikel 2.17 lid 5 van het 

Activiteitenbesluit. Deze regels zijn hieronder overgenomen. 

 

 
 

 
 

 



  

 blz. 3 

3. Beoordeling 

De heer Dick Maas van Maas & Stein vaste planten kwekerij heeft een opgave gedaan van de relevante 

activiteiten binnen de inrichting. Op basis hiervan is een beoordeling uitgevoerd. 

 

Uit artikel 2.17 lid 5a blijkt dat bij de beoordeling van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau uitsluitend de 

vast opgestelde installaties en toestellen worden betrokken. Voor de woningbouwlocatie zijn alleen een 

koelbank met enkele ventilatoren aan de noordzijde van de schuur van belang. De afstand van deze koelbank tot 

de woningbouwlocatie bedraagt circa 45 meter. Op deze afstand zal de koelbank niet leiden tot overschrijding 

van de grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. 

 

Voor het maximaal geluidniveau, ook wel de geluidpieken genoemd, gelden de regels van lid b en c. Hieruit blijkt 

dat gedurende de dagperiode, die voor agrarische bedrijven duurt van 06:00 uur tot 19:00 uur, geen 

grenswaarden gelden voor vrachtverkeer, laden en lossen en het rijden met landbouwvoertuigen. In de 

representatieve bedrijfssituatie vinden leveranties en de werkzaamheden met landbouwvoertuigen uitsluitend 

plaats in de periode tussen 06:00 uur tot 19:00 uur. De maximale geluidniveaus ten gevolge van deze activiteiten 

hoeven dus niet te worden getoetst aan de grenswaarden. Andere bronnen, zoals de opgestelde koelbank, of 

het rijden met personenauto’s zijn voor het maximaal geluidniveau niet relevant. 

 

Het kan incidenteel voorkomen dat landbouwvoertuigen in de nacht (dus vroeger dan 06:00 uur) of in de avond 

(later dan 19:00 uur) werkzaamheden moeten uitvoeren op het terrein van de inrichting. Een voorbeeld van zo’n 

situatie is als extreme weersomstandigheden worden verwacht, vlak voordat er geoogst moet worden. Vanwege 

het incidentele karakter van deze werkzaamheden hoeven de maximale geluidniveaus echter niet te worden 

getoetst aan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit. 

4. Conclusie 

Maas & Stein kan bij de beoogde woningbouwlocatie voldoen aan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit. 

De bedrijfsvoering van de inrichting zal niet worden belemmerd door de introductie van de woningen. 
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Bijlage 10    Nota van inspraak en overleg 





Algemeen  

 
Bij de voorbereiding van een (voor)ontwerp bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 lid 1 
Wro sub c overleg te worden gevoerd als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro. Op basis van het eerste lid 
van dit artikel wordt overleg gevoerd met het waterschap en met de diensten van provincie en Rijk 
die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van 
belangen welke in het plan in het geding zijn. 
   

Participatie 
 
De directe omgeving is op de hoogte van het voorliggende initiatief. Er is op 21 juni 2018 een 
bewonersavond georganiseerd om alle omwonenden op de hoogte te stellen van het nieuwe plan 
en om zoveel als mogelijk rekening te houden met hun wensen.  
 

De redenen die eerder hebben geleid tot vernietiging van het vorige bestemmingsplan zijn in dit 
bestemmingsplan verbeterd door een juiste motivering. Tijdens de bewonersavond is het 
aangepaste plan besproken. Verder is ten opzichte van het vorige bestemmingsplan het 
bebouwingsvlak voor wonen teruggebracht en is het totale perceel verkleind. Tevens is nu 
opgenomen dat bebouwing alleen binnen het bouwvlak is toegestaan. Stedenbouwkundig is het 
plan beoordeeld en geadviseerd is om de voorgevelrooilijn van de woningen het tracé van de weg 
te laten volgen. Om op het achterliggende landschap zoveel mogelijk zicht te houden, is het 

bouwvlak zo gesitueerd dat de voorgevel smaller is dan de diepte van het bouwblok. 
 
Na de bewonersavond is vooral gezocht naar oplossingen die tegemoet zouden komen aan de 
verzoeken van omwonenden. Ten opzichte van het getoonde plan en het nu voorgestelde plan is 
nog een aantal punten aangepast. Het bouwvlak van de meest noordelijke kavel is verschoven, 
zodat de afstand tussen de woning met nummer 118 is vergroot. Onderzocht is of het voorstel om 
de noordelijke woning te draaien een voordeel oplevert voor de woning op nummer 118. Gebleken 

is dat door het draaien er meer schaduwhinder is in de herfst en het voorjaar ten opzichte van een 

haakse ligging. Uiteindelijk is toch gekozen voor de haakse ligging, omdat hiermee ook de 
doorzichten behouden blijven. Tevens is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het 
leidingtracé van Dunea te verleggen. Uit informatie van Dunea blijkt dat de kosten hiervan geschat 
worden op € 110.000,--. Deze kosten zijn te hoog om het project financieel haalbaar te maken en 
geven dus geen oplossing om de woningen verder naar de weg te verplaatsen.  

 
Inspraak 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 16 oktober 2019 tot en met 12 november 2019 ter 
inzage gelegen. Gedurende deze termijn kon een ieder schriftelijk of mondeling een inspraakreactie 
kenbaar maken.  
 

Verslag artikel 3.1.1 Bro-overleg 
 

Het voorontwerpbestemmingsplan is op 16 oktober 2019, in het kader van het vooroverleg ex 
artikel 3.1.1 Bro voorgelegd aan de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het 
Hoogheemraadschap van Rijnland, de Veiligheidsregio Hollands Midden, Liander, de Gasunie en 
Dunea.  
 

Van de provincie, Liander, de Gasunie en Dunea is gedurende deze periode geen reactie 
ontvangen. Derhalve kan worden geconcludeerd dat deze instanties instemmen met het 
voorliggende bestemmingsplan. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft medegedeeld geen 
bezwaren te hebben tegen het bestemmingsplan.  
 
Verder zijn er twee inhoudelijke reacties ontvangen op het voorontwerpbestemmingsplan, te weten 

van de Veiligheidsregio Hollands Midden en van de Omgevingsdienst West-Holland. Hieronder 
worden de reacties samengevat weergegeven, met de gemeentelijke reactie/antwoord cursief 
gedrukt. 
 

Veiligheidsregio Hollands Midden 
Samenvatting: 
De Veiligheidsregio constateert dat de opkomsttijd van de brandweer naar het plangebied wordt 

overschreden. De wettelijke norm bedraagt acht minuten voor gebouwen met een woonfunctie. Er 
is een gemiddelde overschrijding van de opkomsttijd van een tot twee minuten. De Veiligheidsregio 
adviseert deze geringe overschrijding te accepteren mede gezien de realisatie van bouwkundige en 



installatietechnische voorzieningen welke (behoren te) voldoen aan het nieuwbouwniveau van het 

Bouwbesluit.  
Antwoord: 
Deze constatering en het advies wordt ter kennisneming aangenomen.  
 
Samenvatting: 
Opgemerkt wordt dat de primaire bluswatervoorziening nog niet geprojecteerd is op tekening. De 
Veiligheidsregio geeft aan graag te zijner tijd een voorstel te ontvangen met de 

projecteringstekeningen van de brandkranen en eventuele andere bluswaterwinmogelijkheden, 
inclusief de gereserveerde opstelplaats van het brandweervoertuig.  
Antwoord: 
De genoemde maatregelen kunnen niet worden opgenomen in het bestemmingsplan en komen aan 
de orde in het omgevingsvergunningstraject. In dat kader zullen de genoemde maatregelen worden 
opgepakt.  

 
Samenvatting: 
Verder wordt geadviseerd het ontwerp van de wegen binnen het plangebied te laten voldoen aan 
de eisen die worden gesteld aan calamiteitenroutes. Aangegeven wordt dat op dit moment 
onduidelijk is of de wegen hieraan voldoen. De Veiligheidsregio geeft aan graag te zijner tijd een 
tekening te ontvangen met de afmetingen daarop aangegeven.  
Antwoord: 

De betreffende tekening wordt te zijner tijd aangeleverd bij de Veiligheidsregio.  
 
Omgevingsdienst West-Holland 
De omgevingsdienst heeft het voorontwerpbestemmingsplan beoordeeld op de volgende 
milieuaspecten: bedrijven en milieuzonering, bodem, geluid, luchtkwaliteit, ecologie en 
duurzaamheid.  
 

Samenvatting: 

Ten aanzien van de aspecten geluid, archeologie en duurzaamheid is de omgevingsdienst akkoord.  
 
Samenvatting: 
Ten aanzien van het aspect bedrijven en milieuzonering: dient gemotiveerd te worden dat de 
initiatiefnemer aan de 3e Loosterweg 130 in de nieuwe situatie nog steeds kan voldoen aan de 

geluidnormen, zoals deze worden gehanteerd in het Activiteitenbesluit milieubeheer.  
Antwoord: 
In navolging op deze reactie is een beknopte memo industrielawaai opgesteld door Rho, d.d. 8 april 

2020. Het uitvoeren van een geluidsberekening was niet nodig volgens de omgevingsdienst, maar 

wel een uitgebreidere kwalitatieve onderbouwing. Met de memo industrielawaai is aan dit verzoek 

voldaan. In de memo is een beoordeling gemaakt van de inpasbaarheid van de nieuwe woningen. 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat Maas & Van Stein bij de beoogde woningbouwlocatie kan 

voldoen aan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit. De bedrijfsvoering van de inrichting zal 

niet worden belemmerd door de introductie van de nieuwe woningen. De resultaten van de 

opgestelde memo zijn verwerkt in de toelichting van het bestemmingsplan en de memo 

industrielawaai is toegevoegd als bijlage bij de toelichting.  

Samenvatting: 
De bodemrapporten zijn akkoord, de omgevingsdienst vraagt of paragraaf 4.3 aangevuld kan 
worden, hiertoe hebben zij een tekstvoorstel gedaan.  
Antwoord: 
Het tekstvoorstel is overgenomen en is verwerkt in de toelichting van het bestemmingsplan. 

 
Samenvatting:  
De quickscan ecologie is akkoord, de omgevingsdienst adviseert paragraaf 4.5 aan te vullen, 
hiervoor hebben zij een tekstvoorstel gedaan. 
Antwoord: 
Het tekstvoorstel is overgenomen en is verwerkt in de toelichting van het bestemmingsplan. 

Verder wordt geadviseerd de maatregelen in het kader van de soortenbescherming als voorschrift 

aan de omgevingsvergunning bouwen te verbinden.  
Antwoord: 
Te zijner tijd zal dit voorschrift worden verwerkt in de omgevingsvergunning.  
 
 



Resultaten inspraak 

Er zijn twee inspraakreacties binnengekomen. Hieronder zijn de reacties samengevat en van een 
beoordeling voorzien.  
 
Inspraakreactie 1 
Samenvatting: 
Inspreker geeft aan dat door de keuze van het bouwvlak op bedoeld perceel met zich meebrengt 
dat het vrije zicht van inspreker grotendeels verdwijnt. Inspreker geeft aan dat als de huizen 

anders worden gesitueerd binnen het bouwvlak dan wel het bouwvlak meer richting nr. 130 te 
verplaatsen of het bouwvlak te verkleinen dan zal de aanmerkelijk negatieve invloed op de 
kwaliteit van wonen en leven voor nr. 118 en 120 in ieder geval verminderd worden.  
Antwoord: 
Wanneer de woningen zouden worden gekanteld, komt de woning niet 15 meter, maar 10 meter 
diep te liggen. Dit zal een mogelijke verbetering van het zicht vanuit nr. 118 en nr. 120 tot gevolg 

hebben. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt blijft er zo sprake van een aansluiting op het bestaande 
lint, maar dit leidt wel tot een verschuiving in zuidelijke richting, hetgeen het uitzicht van nr. 35 en 
nr. 124 verder zou inperken.  
Het verplaatsen van één of beide woningen meer ten zuiden op hetzelfde perceel, waarmee ze 
komen te grenzen aan het bedrijf op nr. 130. Dit zou een aanzienlijke vermindering van het 
zichteffect voor de woningen op nr. 120 en nr. 118 tot gevolg hebben. Echter, dit brengt een groter 
zichtverlies voor nr. 124 en nr. 35 met zich mee, alsmede een negatief effect op de bedrijfsvoering 

van Maas & Van Stein op nr. 130 indien binnen 30 meter van het agrarische bouwvlak wordt 
gebouwd. Voorts ontstaat er bij een verplaatsing van de woningen in zuidelijke richting een gat in 
het lint. Een dergelijk onderbroken lint is vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk.  
De woningen te verplaatsen naar een andere locatie. Het zichteffect vervalt volledig voor de 
woningen op nr. 120 en nr. 118. Het uitwijken naar een andere locatie is - gezien de 
locatieafweging zoals die is opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan (paragraaf 2.3 
t/m 2.5) - qua landschap en stedenbouwkundige inpassing en het effect op het beschikbare 

bollenareaal minder optimaal.  

Op basis van voorgaande uiteenzetting van de afwegingen, wordt naar aanleiding van deze 
inspraakreactie het bouwvlak niet verkleind of verplaatst en worden de woningen binnen het 
bouwvlak niet anders gesitueerd. 
 
Samenvatting: 

Door de situering van het bouwvlak in het plan geeft inspreker aan dat de mogelijkheid bestaat dat 
er een bijgebouw voor een groot deel van nr. 120 komt te staan en het vrije uitzicht voor een nog 
groter deel teniet gedaan wordt. Inspreker geeft aan dat een deel van deze negatieve effecten voor 
inspreker en voor andere omwonenden redelijk eenvoudig zijn te voorkomen. Inspreker merkt op 
dat het verplaatsen van de ondergrondse leidingen in het plan wordt weggezet als economisch niet 
uitvoerbaar. Inspreker leest dit als dat er niet geïnvesteerd gaat worden in het minder belasten van 
omwonenden. Inspreker vraagt of de gemeente hier een bijdrage in kan leveren. Inspreker geeft 

aan dat het zeer goed mogelijk is om zowel de indiener van het plan als degenen die hun woon- en 
leef kwaliteit aanzienlijk aangetast zien worden tegemoet te komen.  

Antwoord: 
De mogelijkheid van het verplaatsen van het leidingtracé van Dunea is onderzocht, waarbij de 
woningen dichter bij de weg kunnen komen te staan. Uit informatie van Dunea blijkt dat de kosten 
hiervan worden geschat op € 110.000,--. Deze kosten zijn te hoog om het project financieel 
haalbaar te maken en geven dus geen oplossing om de woningen verder naar de weg te 

verplaatsen. Voorts is het niet gebruikelijk dat de gemeente een bijdrage levert aan het particuliere 
initiatief om het financieel haalbaar te maken. Verder heeft de transportwaterleiding die parallel 
loopt aan de 3e Loosterweg aan weerszijden een belemmeringenstrook van 4 meter. Contact met 
Dunea heeft uitgewezen dat in deze zone niet mag worden gebouwd en slechts beperkt mag 
worden gegraven. De bouwvlakken voor de woningen mogen daarom niet in de 
belemmeringenstrook liggen. Gelet hierop liggen de bouwvlakken - in het voorliggende plan - tegen 

deze stroken aan.  
 
Samenvatting: 
Verder geeft inspreker aan dat de alternatieve bouwlocaties op eenzelfde manier worden 

weggeschoven als in 2014/2015. Het in het voorontwerpbestemmingsplan voorgestelde perceel is 
naar de mening van inspreker op het gebied van vrij zicht op de bollenvelden de meest 
ongewenste keuze voor bebouwing. De andere opties die door inspreker destijds zijn aangegeven 

en met name de optie ten zuiden van nummer 130 zou aanzienlijk minder belastend zijn voor 
omwonenden en het landschap. Inspreker geeft aan dat de argumentatie om dat niet te doen 
alleen de lintbebouwing zou zijn. Het is volgens inspreker niet onmogelijk om hier vanaf te wijken. 



Gevraagd wordt nog eens te kijken naar de situatie met daarbij de argumenten (zie ook de 

zichtlijnen) die in 2014/2015 zijn aangedragen door inspreker en omwonenden.  
Antwoord: 
Ten aanzien van hetgeen inspreker stelt op het gebied van vrij zicht en dat de voorgestelde locatie 
voor bebouwing voor inspreker de meest ongewenste keuze is, wordt verwezen naar de eerder 
gegeven antwoorden omtrent de locatieafwegingen.  
De beoogde locatie ten noorden van nr. 130 sluit aan op een bestaand bebouwingslint, hierdoor is 
sprake van een netto toename van de ruimtelijke kwaliteit. Ook vindt hier geen afname van de 

rendabele teeltgronden plaats. Waardoor dit ook vanuit landbouwkundig oogpunt de 
voorkeurslocatie is. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat deze locatie op de aspecten 
landschappelijke kwaliteit, bollenareaal en stedenbouwkundige inpassing de meest wenselijke 
locatie is. Bij de regels van de voormalige provinciale Ruimte voor ruimte-regeling dient er sprake 
te zijn van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Ook de huidige, herijkte Verordening 
Ruimte van de provincie Zuid-Holland stelt dat de ruimtelijke kwaliteit tenminste gelijk moet blijven 

bij als “aanpassing” gekwalificeerde ontwikkelingen (artikel 2.2.1). Bij de voorgenomen 
ontwikkeling wordt de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit behaald door de sloop van de 
bedrijfsbebouwing en het rooien van de opgaande beplanting op het perceel 3e Loosterweg 126, 
waardoor landschappelijke karakteristieken als de openheid worden versterkt. Het verbeteren van 
de ruimtelijke kwaliteit komt tot uiting in de volgende kenmerken: 
 bebouwingspatroon: toename van de omvang van het onbebouwd gebied; 
 waarneembaarheid van de openheid: aanwezigheid van zichtlijnen en toename van de 

zichthoeken.  
 
Inspraakreactie 2 
Samenvatting: 
Inspreker geeft aan dat de bouwvlakken dusdanig naar achteren zijn gesitueerd dat het uitzicht dat 
inspreker nu heeft vanuit de serre en achtertuin compleet zal verdwijnen. Het handhaven van een 
deel van het bollenland achter de voorgenomen percelen (een wijziging ten opzichte van het eerder 

vernietigde bestemmingsplan) resulteert volgens inspreker geenszins in zichtbehoud. Inspreker 

geeft aan dat er bovendien geen regels worden opgesteld (behoudens de hoogtebepaling) over het 
inkleden van de woningen aan de kant van het laantje, dat direct aan hun persceel grenst. 
Inspreker geeft aan dat het in theorie zou kunnen dat hun vrije uitzicht wordt belemmerd door 
stenen/houten schuttingen.  
Antwoord: 

Het realiseren van een erf-/terreinafscheiding is op basis van de planregels mogelijk met een 
maximale hoogte van 2 meter.  
 
Verder vat inspreker het zo op dat de gemeente niet bereid is om te investeren in het woon- en 
leefgenot van direct omwonenden, omdat het verleggen van de leidingen al snel enkele tonnen 
moet gaan kosten. Volgens inspreker zit de oplossing in het verplaatsen van de bouwvlakken meer 
naar voren en/of de bouwvlakken en woonpercelen te verkleinen, hetgeen de leefbaarheid van de 

direct omwonenden vergroot.  
Antwoord: 

In dit kader wordt verwezen naar de gegeven antwoorden op inspraakreactie 1.  
 
Inspreker is geschrokken van de mogelijkheid die nieuwe bewoners krijgen tot het wettelijk 
vergunningsvrij bouwen op de locatie, zoals de bouwvlakken nu zijn gesitueerd. Inspreker geeft 
aan dat naast het feit dat hun uitzicht in het geheel lijkt te verdwijnen het nu ook goed mogelijk is 

dat zij vanuit de serre en achtertuin richting een extra bouwobject gaan kijken. Door de eerder 
voorgestelde oplossing zou dit verholpen kunnen worden (ondanks de investering die hiervoor 
nodig is) aldus inspreker.  
Antwoord: 
De wettelijke regeling voor vergunningsvrij bouwen geldt voor deze locatie, maar ook voor de 
locatie van inspreker zelf. Voor de verdere beantwoording wordt in dit kader verwezen naar de 

gegeven antwoorden op inspraakreactie 1.  
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1 Inleiding 

 
 
Het ontwerpbestemmingsplan en de ingediende zienswijzen 

Overeenkomstig de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) heeft het 
ontwerpbestemmingsplan ‘3e Loosterweg 130 e.o., Hillegom’ met de daarbij behorende stukken van 24 juni tot en met 4 augustus 2020 ter inzage 

gelegen. Binnen deze termijn kon een ieder zijn/haar zienswijze schriftelijk of mondeling kenbaar maken. In totaal zijn drie schriftelijke zienswijzen 
ingediend. Van dit aantal zijn twee zienswijzen binnen de termijn ingekomen. Dit betekent dat die zienswijzen ontvankelijk zijn. Eén zienswijze is 

buiten de termijn ingediend, hetgeen betekent dat deze zienswijze niet ontvankelijk is. 

 

De zienswijzen en de vaststelling van het bestemmingsplan 

Twee zienswijzen, ingediend door omwonenden, zijn naderhand ingetrokken. Initiatiefnemer is namelijk in overleg getreden met deze omwonenden 

en heeft privaatrechtelijk afspraken gemaakt om overeenstemming te bereiken.  

 

De overgebleven zienswijze is van Dunea. In deze nota wordt de zienswijze samengevat en voorzien van een reactie. Aan het einde van deze 

zienswijze wordt geconcludeerd of deze (gedeeltelijk) gegrond of (gedeeltelijk) ongegrond is en/of de ingediende zienswijze leidt tot een aanpassing 

van het bestemmingsplan.  

 

Het gemeentebestuur legt het ontwerpbestemmingsplan met een beantwoording van de zienswijzen aan de gemeenteraad voor met het voorstel 

het bestemmingsplan (met de voorgestelde wijzigingen) vast te stellen.  

 

Mogelijkheid van beroep tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan worden vervolgens ter inzage gelegd, waarbij degene die een zienswijze bij de gemeente 

heeft ingediend desgewenst ook beroep in kan stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen de wijzigingen bij vaststel-

ling van het bestemmingsplan kan een ieder beroep instellen. Personen die aantoonbaar kunnen maken dat ze niet in staat zijn geweest over het 

ontwerpbestemmingsplan een zienswijze in te dienen, kunnen alsnog beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Dit kan alleen in uitzonderlijke situaties.  
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2 Overzicht ingediende zienswijzen 

 
Zienswijzen zijn ingediend door: 

1. Dunea Duin & Water, Postbus 756, 2700 AT  ZOETERMEER, zienswijze is ingekomen op 30 juni 2020 en is ontvankelijk; 

2. Omwonende a, zienswijze is ingekomen op 4 augustus 2020 en is ontvankelijk, maar naderhand ingetrokken bij e-mailbericht d.d. 21 oktober 

2020;  

3. Omwonende b, zienswijze is ingekomen op 12 augustus 2020 en is niet ontvankelijk, naderhand ook ingetrokken bij e-mailbericht d.d. 

16 november 2020. 

 

 

  

3 Samenvatting zienswijzen en reactie gemeente 

 
Indiener 1, Dunea Duin & Water, Postbus 756, 2700 AT  ZOETERMEER 

 

Samenvatting zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 

 

Beantwoording gemeente Conclusie 

1. In de zienswijze wordt aangegeven dat de 
transportleidingen (de paarse leidingen op de 
aangeleverde tekening van Dunea) dienen te worden 
opgenomen in het bestemmingsplan, met daarbij een 
leidingstrookgrootte afhankelijk van de diameter van 
de leiding. Dunea stuurt een digitaal bestand toe met 

daarop enkel de transportleiding.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

1. De transportleiding aan de oostkant is reeds 
correct opgenomen in het 
ontwerpbestemmingsplan door middel van een 
dubbelbestemming Leiding – Water. Hierbij is 
gecontroleerd of de leidingstrookbreedte juist is. 
Dit is het geval en hoeft niet te worden 

aangepast.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit onderdeel van de 

zienswijze geeft geen 

aanleiding het be-

stemmingsplan aan te 

passen.  
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2. Dunea geeft aan dat de blauwe leidingen op de 
aangeleverde tekening hoofdleidingen zijn (kleinere 
leidingen) deze hoeven niet te worden opgenomen in 
het bestemmingsplan. Dunea geeft aan dat het erop 
lijkt alsof de blauwe leidingen wel zijn opgenomen in 
het ontwerpbestemmingsplan.  

 
         Aangeleverde tekening Dunea 

2. Dunea heeft correct geconstateerd dat de 
hoofdleidingen (de blauwe leidingen) zijn 
opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. 
Gelet hierop zal aan de noordkant de 
dubbelbestemming Leiding – Water komen te 
vervallen. Ook aan de oostkant zal één van de 
twee aldaar neergelegde dubbelbestemmingen 

Leiding- Water komen te vervallen.  

 

Dit onderdeel van de 

zienswijze geeft 

aanleiding het be-

stemmingsplan aan te 

passen en gewijzigd 

vast te stellen. 

 

 

Conclusie: deze zienswijze is gedeeltelijk ongegrond en gedeeltelijk gegrond.  
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4 Wijzigingen bestemmingsplan 

 
De ingewilligde zienswijze heeft de volgende aanpassingen aan het bestemmingsplan tot gevolg:  

 

Verbeelding:  

De dubbelbestemming Leiding – Water aan de noordkant vervalt.  

Ook aan de oostkant vervalt één van de twee aldaar neergelegde dubbelbestemmingen Leiding – Water.  

 

Verder is het ontwerpbestemmingsplan nog ambtshalve gewijzigd, omdat: 

 

Vanaf 15 oktober jl. een nieuwe release van de AERIUS Calculator beschikbaar is gekomen (versie 2020). Omdat er vooralsnog geen 

overgangsrecht op grond van de Regeling Natuurbescherming is, houdt dit in dat wanneer er voor 15 oktober 2020 geen besluit is genomen, de 

eerder uitgevoerde AERIUS-berekeningen moeten worden geïmporteerd in de AERIUS Calculator versie 2020. Als gevolg van deze nieuwe release 

bestaat er namelijk de mogelijkheid dat de uitkomsten kunnen afwijken van de uitkomsten van de vorige versie. Gelet hierop is voor dit 

bestemmingsplan een nieuwe AERIUS-berekening uitgevoerd. Geconcludeerd kan worden dat de nieuwe berekeningen geen problemen opleveren.  

Een aangepaste memo met nieuwe berekeningen zijn aan het bestemmingsplan toegevoegd:  

 

Bijlage bij de toelichting: 

 

Bijlage 8: berekening stikstofdepositie bestaande uit een memo d.d. 6-4-2020 van Rho Adviseurs met bijbehorende berekeningen is vervangen voor 

een nieuwe bijlage 8: memo d.d. 11-11-2020 van Rho Adviseurs met bijbehorende berekeningen.  

 

 

5 Ambtshalve wijzigingen  

 
In het op 15 oktober 2020 vastgestelde “Parapluplan Wonen, Hillegom” zijn de begrippen “(bedrijfsmatige) kamerverhuur”, “huishouden”, “wonen” 

en “woning of wooneenheid” voorzien van een nieuwe begripsbepaling. Tevens is in dat verband een specifieke gebruiksregel toegevoegd dat er in 

een (bedrijfs)woning en/of wooneenheid één huishouden is toegestaan.  

Naar aanleiding hiervan is het voorliggende bestemmingsplan “3e Loosterweg 130 e.o., Hillegom” aangepast, te weten: 

 

Regels: 

Onder artikel 1 Begrippen:  

 Begripsbepaling “woning of wooneenheid” aangevuld met de zin: 

“………; hieronder worden tevens zorgwoningen en bedrijfs/dienstwoningen verstaan”.  
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 Begripsbepaling “(bedrijfsmatige) kamerverhuur” is toegevoegd met de volgende omschrijving: “een samenstel van verblijfsruimten, uitsluitend 

of mede bestemd of gebruikt om daarin aan anderen dan de rechthebbende en de personen behorende tot diens huishouden, woonverblijf, niet 

in de zin van zelfstandige woongelegenheid, te verschaffen, al dan niet met gehele of gedeeltelijke verzorging; een en ander kan onder meer 

blijken uit het feit dat voor de kamers afzonderlijk huur wordt berekend en/of betaald en elke kamer zelfstandig wordt bewoond, waarbij al dan 

niet sprake is van enkele gemeenschappelijke voorzieningen”. 

 Begripsbepaling “wonen” is toegevoegd met de volgende omschrijving: “huisvesting in een woning waarbij de bewoner(s) gezamenlijk één 

afzonderlijk huishouden vormen.” 

 
Onder artikel 6 Wonen: 

 Specifieke gebruiksregels, toegevoegd dat: “het gebruik van (bedrijfs)woningen en/of wooneenheden anders dan voor één huishouden is niet 

toegestaan”.   

 

 

Toelichting 

Ook de toelichting is op dit onderdeel onder paragraaf 6.3 Bestemmingsregels Wonen, aangevuld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan “3e 

Loosterweg 130 e.o., Hillegom”. Gelet hierop is het bestemmingsplan “3e Loosterweg 130 e.o., Hillegom” in overeenstemming gebracht met het 

“Parapluplan Wonen, Hillegom”.  

 

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
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Hoofdstuk 1    Inleidende regels 

 
Artikel 1    Begrippen 

1.1    plan 

het  bestemmingsplan  3e  Loosterweg  130  e.o.,  Hillegom  met  identificatienummer 
NL.IMRO.0534.bp3eLoosterweg130‐VA01 van de gemeente Hillegom. 

1.2    bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.   

1.3    aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels 
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.   

1.4    aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.   

1.5    aan‐ en uitbouw 

een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat  in bouwkundig opzicht  te onderscheiden  is van het 
hoofdgebouw. 

1.6    aan‐huis‐gebonden beroep 

een dienstverlenend beroep, dat in een woning door de bewoner wordt uitgeoefend, waarbij de woning 
in overwegende mate de woonfunctie behoudt en voor zover deze beroepen een ruimtelijke uitstraling 
hebben die met de woonfunctie in overeenstemming is. 

1.7    afhankelijke woonruimte 

een bijgebouw dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin een gedeelte van 
de huishouding uit het oogpunt van mantelzorg gehuisvest is. 

1.8    agrarisch bedrijf 

een bedrijf, gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of 
het houden van dieren, nader te onderscheiden in: 
a. akker‐ en vollegrondstuinbouw: de teelt van gewassen op open grond, daaronder niet begrepen sier‐

, fruit‐ en bollenteelt; 
b. bollenteelt:   

1. de teelt van bloembollen, bolbloemen en knolgewassen; 
2. de  teelt  van  snijbloemen  en  van  vergelijkbare  laag  blijvende  eenjarige  en  vastbloeiende 

tuinplanten; 
3. de teelt van vollegronds tuinbouwproducten als eenjarige wisselteelt; 

niet zijnde sierteelt, boomkwekerij/‐teelt, fruitteelt en bosbouw; 
4. broeierijen als onderdeel van een grondgebonden bollenteeltbedrijf; 
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c. boomkwekerij/‐teelt: de teelt van bomen al dan niet gecombineerd met de verhandeling daarvan;   
d. bosbouw: de teelt van bomen ten behoeve van de houtproductie; 
e. fruitteelt: de teelt van fruit op open grond; 
f. gemengd teeltbedrijf: een bedrijf dat in gelijke mate zowel gericht is op het duurzaam en intensief 

telen  van bloembollen, bolbloemen,  snijbloemen  en  van  vergelijkbare  laagblijvende  eenjarige  en 
vastbloeiende  tuinplanten  in  zowel  de  volle  grond  als  onder  glas,  alsmede  van  vollegronds 
tuinbouwproducten als eenjarige wisselteelt en dat ten minste 3.000 m² glas duurzaam  in gebruik 
heeft; 

g. stekbedrijven: bedrijven die nagenoeg geheel gericht zijn op het vermeerderen van vaste planten tot 
het stadium van uitgangsmateriaal en dat ten minste 3.000 m² glas duurzaam in gebruik heeft; 

h. grondgebonden veehouderij: het houden van melk‐ en ander vee (nagenoeg) geheel op open grond, 
waaronder ook begrepen het fokken van paarden en het houden van geiten en schapen; 

i. glastuinbouw: de teelt van gewassen (nagenoeg) geheel met behulp van kassen; 
j. intensieve kwekerij: de teelt van gewassen of dieren (anders dan bij wijze van intensieve veehouderij) 

(nagenoeg) zonder gebruik te maken van daglicht; 
k. 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; 
l. sierteelt: de teelt van wintergroene siergewassen, alsmede sierstruiken en sierbomen. 

1.9    agrarisch hulpbedrijf 

een bedrijf dat rechtstreeks ten dienste staat van agrarische bedrijven en gericht is op het opslaan van 
goederen en het leveren van goederen en/of diensten aan agrarische bedrijven (agrarische handels‐ en 
exportbedrijven daaronder niet begrepen). 

1.10    agrarisch loonbedrijf 

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. 

1.11    archeologisch onderzoek 

onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning beschikt. 

1.12    archeologische waarde 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijfselen uit 
oude tijden. 

1.13    bebouwing 

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

1.14    bedrijf 

een onderneming gericht op het produceren, bewerken, herstellen,  installeren,  inzamelen, verwerken, 
verhuren, opslaan en/of distribueren van goederen. 

1.15    (bedrijfsmatige) kamerverhuur 

een samenstel van verblijfsruimten, uitsluitend of mede bestemd of gebruikt om daarin aan anderen dan 
de  rechthebbende en de personen  tot diens huishouden, woonverblijf, niet  in de zin van zelfstandige 
woongelegenheid, te verschaffen, al dan niet met gehele of gedeeltelijke verzorging; een en ander kan 
onder meer blijken uit het feit dat voor de kamers afzonderlijke huur wordt berekend en/of betaald en 
elke  kamer  zelfstandig wordt bewoond, waarbij al dan niet  sprake  is  van enkele gemeenschappelijke 
voorzieningen. 
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1.16    bedrijfs‐ of dienstwoning 

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, vanwege de bestemming van het 
gebouw of het terrein. 

1.17    bestaande afstands‐, hoogte‐, inhouds‐ en oppervlaktematen 

afstands‐, hoogte‐, inhouds‐ en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan 
tot stand zijn gekomen of tot stand zullen komen met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.18    bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak.   

1.19    bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.20    Bevi‐inrichting 

bedrijf zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 

1.21    bevoegd gezag 

bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.22    bollencomplex 

de  clusters  van  teeltbedrijven,  veilingen,  afzetorganisaties,  handels‐  en  exportbedrijven,  en 
tuinbouwtoeleveranciers. 

1.23    bouwgrens 

de grens van een bouwvlak. 

1.24    bouwperceel 

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

1.25    bouwperceelgrens 

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 gebouw zijnde, zijn toegelaten. 

1.27    bouwwerk 

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

1.28    bijgebouw 

een vrijstaand of aangebouwd gebouw dat  in functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt  is aan 
een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw. 

1.29    broeierij 

het in geconditioneerde omstandigheden opwerken van bollen tot bloemen. 
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1.30    cultuurhistorische waarde 

de  aan  een  bouwwerk  of  gebied  toegekende  waarde  in  verband  met  ouderdom  en/of  historische 
gaafheid. 

1.31    deskundige 

een door het bevoegd gezag aan  te wijzen onafhankelijke deskundige of  commissie van deskundigen 
inzake archeologie. 

1.32    detailhandel 

het  bedrijfsmatig  te  koop  aanbieden  (waaronder  de  uitstalling  ten  verkoop),  verkopen,  verhuren  en 
leveren  van  goederen  aan  personen  die  die  goederen  kopen  of  huren  voor  gebruik,  verbruik  of 
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf.   

1.33    duurzaam in gebruik zijnde teeltgronden 

gronden die in eigendom zijn of voor een periode van ten minste 5 jaar gepacht of gehuurd worden en 
die gelegen zijn in de Greenport inclusief de zuidelijke en noordelijke uitloper. 

1.34    extensieve dagrecreatie 

niet‐gemotoriseerde  recreatieve  activiteiten,  zoals  wandelen,  fietsen,  skaten,  paardrijden,  vissen, 
zwemmen en natuurobservatie. 

1.35    geluidgevoelige objecten 

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

1.36    hoofdgebouw 

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als het belangrijkste 
bouwwerk valt aan te merken. 

1.37    huishouden 

persoon of groep personen die een huishouding voert, waarbij sprake is van onderlinge verbondenheid 
en continuïteit in de samenstelling ervan; bedrijfsmatige kamerverhuur wordt daaronder niet begrepen. 

1.38    kantoor 

voorziening gericht op het verlenen van diensten op administratief, financieel, architectonisch, juridisch 
of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte 
mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen. 

1.39    kas 

een bouwwerk 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. 

1.40    kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 

activiteiten die in een woning door een bewoner op bedrijfsmatige wijze worden uitgeoefend, voor zover 
sprake  is  van  een  inrichting  type  A,  zoals  bedoeld  in  het  Besluit  algemene  regels  voor  inrichtingen 
milieubeheer (Activiteitenbesluit) waarbij de woning in overwegende mate zijn woonfunctie behoudt met 
een ruimtelijke uitstraling die daarbij past. 

1.41    kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen 

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

de  aan  een  gebied  toegekende  waarde  met  betrekking  tot  het  waarneembare  deel  van  de 
aardoppervlakte,  die  wordt  bepaald  door  de  herkenbaarheid  en  de  identiteit  van  de  onderlinge 
samenhang tussen levende en niet‐levende natuur. 

1.43    natuurwaarde 

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

1.44    nevenfunctie 

naast de hoofdfunctie van een agrarisch bedrijf  functionerende  tak, welke dient bij  te dragen aan het 
inkomen van het agrarische bedrijf, ondergeschikt dient te zijn aan de agrarische hoofdfunctie van het 
bedrijf in inkomsten, oppervlakte en/of tijdsbesteding en verbonden dient te zijn aan de teeltgrond en/of 
het bouwvlak (erf en/of overige gronden). 

1.45    niet‐permanente verblijfsrecreatie 

verblijfsrecreatie  waarbij  uitsluitend  van  seizoensgebonden  standplaatsen  voor  kampeermiddelen 
gebruik wordt gemaakt. 

1.46    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. 

1.47    overkapping   

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een dak. 

1.48    peil 

a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg; 
b. in  andere gevallen en  voor bouwwerken, geen  gebouwen  zijnde: de gemiddelde hoogte  van het 

aansluitende afgewerkte maaiveld, op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan. 

1.49    pension 

een  woning,  waarin  op  kleine  schaal  tegen  vergoeding  nachtverblijf  al  dan  niet met  ontbijt  wordt 
verstrekt, zonder exploitatie van zaalaccommodatie; een en ander mits niet meer dan één of twee kamers 
door de bewoner of eigenaar/bewoner van een woning aan niet meer dan in totaal vier personen worden 
verhuurd, dit mits de gezamenlijke woonvloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 30% van het totale 
woonvloeroppervlakte van de woning, zulks met een maximum van 40 m². 

1.50    platte afdekking   

een horizontaal vlak, ter afdekking van een gebouw, dat meer dan tweederde van de grondoppervlakte 
van het gebouw beslaat. 

1.51    plattelandswoning 

een bedrijfswoning, behorend tot of voorheen behorend tot een agrarisch bedrijf, die niet meer wordt 
bewoond door (het huishouden van) een persoon wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het 
gebouw  of  terrein  noodzakelijk  is,  en  die  voor  de  toepassing  van  de  Wet  algemene  bepalingen 
omgevingsrecht en de daarop  rustende bepalingen wordt beschouwd als onderdeel van dat agrarisch 
bedrijf. 

1.52    verkoopvloeroppervlakte 

de vloeroppervlakte van voor het publiek toegankelijke winkelruimten. 
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1.53    voorgevel 

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als belangrijkste gevel 
kan worden aangemerkt. 

1.54    Wgh‐inrichting 

bedrijven,  zoals  bedoeld  in  artikel 2.1  lid 3  van  het  Besluit  omgevingsrecht,  die  in  belangrijke mate 
geluidhinder kunnen veroorzaken. 

1.55    wonen 

huisvesting in een woning waarbij de bewoner(s) gezamenlijk één afzonderlijk huishouden vormen. 

1.56    woning of wooneenheid 

een complex van ruimten, dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is voor de huisvesting van niet 
meer dan één huishouden; hieronder worden tevens zorgwoningen en bedrijfs/dienstwoningen verstaan. 

1.57    zijerf 

de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn aan de zijkant(en) van dat hoofdgebouw 
tussen de denkbeeldige lijnen in het verlengde van de voor‐ en achtergevel. 

1.58    escortbedrijf 

de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in een omvang alsof 
zij bedrijfsmatig was prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt 
uitgeoefend 

1.59    seksinrichting 

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch‐pornografische 
aard plaatsvinden. Onder seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, 
seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een 
erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar 

1.60    seksbioscoop 

een inrichting, bestemd voor het doen plaatsvinden van film‐ en/of video‐voorstellingen van erotische 
en/of pornografische aard. 

1.61    seksautomaat 

een inrichting, bestemd voor het door middel van automaten doen plaatsvinden van films‐ en/of 
videovoorstellingen van erotische en/of pornografische aard. 

1.62    prostitutiebedrijf 

een gebouw, voer‐ of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk bestemd, dan wel 
in gebruik voor het daar uitoefenen van prostitutie. 

1.63    prostitutie 

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 
vergoeding. 
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Artikel 2    Wijze van meten 
Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1    afstand 

de afstand tussen bouwwerken onderling en de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen worden 
daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn. 

2.2    bouwhoogte van een antenne‐installatie 

a. ingeval van een vrijstaande (schotel)antenne‐installatie: tussen het peil en het hoogste punt van de 
(schotel)antenne‐installatie; 

b. ingeval van een op of aan een bouwwerk gebouwde (schotel)antenne‐installatie: tussen de voet van 
de (schotel)antenne‐installatie en het hoogste punt van de (schotel)antenne‐installatie. 

2.3    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. 

2.4    breedte, lengte en diepte van een gebouw 

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidingsmuren. 

2.5    dakhelling 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak 

2.6    goothoogte van een bouwwerk 

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

2.7    hoogte van een windturbine 

vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine. 

2.8    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. 

2.9    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. 

2.10    vloeroppervlakte 

de gebruiksoppervlakte volgens NEN2580. 
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Hoofdstuk 2    Bestemmingsregels 

Artikel 3    Agrarisch ‐ Bollenteelt ‐ Bollenzone 2 

3.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch ‐ Bollenteelt ‐ Bollenzone 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. de uitoefening van een bollenteeltbedrijf zoals genoemd in artikel 1 lid 1.8 onder b; 
b. behoud en versterking en herstel van de voorkomende natuur‐,  landschaps‐ en cultuurhistorische 

waarden, in de vorm van: 
1. bollenvelden; 
2. openheid; 
3. kenmerkende landschapsstructuur; 
4. natuur‐ en  landschapselementen  in de vorm van houtwallen en  ‐singels, geriefhoutbosjes en 

overige groenvoorzieningen; 
c. de  bij  deze  bestemming  behorende  voorzieningen  zoals  groen,  water  op  perceelsniveau, 

nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, laad‐ en losvoorzieningen en toegangswegen; 
met daaraan ondergeschikt: 
d. de  in  tabel  3.1  genoemde  toegestane  nevenfuncties  met  bijbehorend  maximaal aantal m²  aan 

bebouwing en gronden, die in gebruik mogen worden genomen ten dienste van de nevenfunctie. 
 
Tabel 3.1    Nevenfuncties die bij recht zijn toegestaan   

nevenfunctie  maximaal aantal m² 

  gronden in gebruik 

voor nevenfunctie 

bestaande 

bebouwing in 

gebruik voor 

nevenfunctie 

agrarisch natuur‐ en landschapsbeheer    alle gronden  100 

3.2    Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. op deze gronden mogen uitsluitend tijdelijke kweektunnels en erf‐ en terreinafscheidingen worden 

gebouwd; 
b. overigens geldt het volgende: 
  max. 

oppervlak 

max.   

inhoud 

max. goot‐ 

hoogte 

max. bouw‐ 

hoogte 

erf‐ of terreinafscheidingen: 
‐ voor de voorgevel   
‐ overige plaatsen 

‐  ‐  ‐   
1 m 
2 m 

overige  bouwwerken,  geen 
gebouw zijnde 

‐  ‐  ‐  ‐ 
3 m 

‐ = Niet van toepassing. 
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3.3    Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels: 
a. de teelt van ruwvoeder anders dan gras is niet toegestaan; 
b. paardenbakken zijn niet toegestaan; 

3.4    Wijzigingsbevoegdheden 

3.4.1    Ten behoeve van nieuwe natuur 

Burgemeester en wethouder zijn bevoegd om de bestemming Agrarisch ‐ Bollenteelt ‐ Bollenzone 2 te 
wijzigen in de bestemming Natuur, met inachtneming van het volgende: 
a. een  besluit  tot  planwijziging  wordt  niet  eerder  genomen  dan  nadat  de  betrokken  gronden  in 

eigendom  zijn  overgedragen  aan  een  terreinbeherende  instantie  of  contractueel  afspraken  zijn 
gemaakt over een  inspanningsverplichting en  vergoedingen om  tot bepaalde natuurdoeltypen  te 
komen; 

b. er mogen geen onevenredige beperkingen ontstaan als gevolg van de wijziging voor omringende 
bestaande bestemmingen. 
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Artikel 4    Tuin 

4.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. tuinen behorende bij hoofdgebouwen; 
b. bij  deze  bestemming  behorende  voorzieningen,  zoals  erven,  nutsvoorzieningen, 

parkeervoorzieningen, water en toegangswegen. 

4.2    Bouwregels 

Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, niet zijnde gebouwen of overkappingen, worden 
gebouwd en gelden de volgende bepalingen: 
a. de hoogte van erf‐ en terreinafscheidingen voor de voorgevel bedraagt ten hoogste 1 m;   
b. de hoogte van overige erf‐ en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m; 
c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde bedraagt ten hoogste 2,5 m. 
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Artikel 5    Verkeer 

5.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wegen met  ten hoogste 2 x 1 doorgaande  rijstrook,  alsmede opstelstroken, busstroken,  voet‐  en 

fietspaden; 
b. bij  deze  bestemming  behorende  voorzieningen,  zoals  geluidswerende  voorzieningen,  groen, 

parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, reclame‐uitingen en water op perceelsniveau. 

5.2    Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, worden gebouwd; 
b. de  bouwhoogte  van  bouwwerken,  geen  gebouw  zijnde,  anders  dan  ten  behoeve  van  de 

verkeersregeling, de wegaanduiding, de verlichting of geluidswerende voorzieningen, bedraagt ten 
hoogste 3 m.   
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Artikel 6    Wonen 

6.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. het  wonen  daaronder  begrepen  aan‐huis‐gebonden  beroepen  en  kleinschalige  bedrijfsmatige 

activiteiten; 
b. bij  deze  bestemming  behorende  voorzieningen,  zoals  erven,  nutsvoorzieningen, 

parkeervoorzieningen, tuinen, water en toegangswegen. 

6.2    Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen binnen het bouwvlak te worden 

gebouwd, met uitzondering van erf‐ en terreinafscheidingen; 
b. per bouwvlak is maximaal 1 woning toegestaan; 
c. de voorgevel van hoofdgebouwen dient  in en evenwijdig aan de aanduiding  'gevellijn'  te worden 

gebouwd;   
d. overigens geldt het volgende: 
  max. 

oppervlak 

max.   

inhoud 

max. goot‐ hoogte  max. bouw‐ 

hoogte 

woning  (inclusief  aan‐ 
uitbouwen) 

  750 m³  6 m  9 m 

bijgebouwen en overkappingen 50 m² per woning    3 m  5 m 
erf‐ of terreinafscheidingen: 
‐ voor de voorgevel   
‐ overige plaatsen 

‐  ‐  ‐   
1 m 
2 m 

overige  bouwwerken,  geen 
gebouw zijnde 

‐  ‐  ‐  3 m 

 
Met dien verstande dat:   
e. de omgevingsvergunning voor de bouw van de woning worden verleend onder de voorwaarde dat 

aan  de  zuidzijde  en  de  oostzijden,  van  het  plangebied  de  1,5  m  hoge  bladhoudende  haag  is 
gerealiseerd, zoals opgenomen in bijlage 1 bij de regels. 

6.3    Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels: 
a. het gebruik van (bedrijfs)woningen en/of wooneenheden anders dan voor één huishouden is niet 

toegestaan; 
b. de vloeroppervlakte ten behoeve van aan‐huis‐gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige 

activiteiten bedraagt ten hoogste 25% van de vloeroppervlakte van de betrokken woning met een 
maximum van 40 m²;   

c. paardenbakken zijn niet toegestaan. 
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Artikel 7    Leiding ‐ Water 

7.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding ‐ Water' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar voorkomende 
bestemming(en) – mede bestemd voor een waterleiding met een diameter van ten hoogste 50 cm. 

7.2    Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
a. op  deze  gronden  mogen  ten  behoeve  van  de  in  lid 7.1  genoemde  bestemming  uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3 m; 
b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met inachtneming 

van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – uitsluitend worden gebouwd, 
indien het bouwplan betrekking heeft op  vervanging,  vernieuwing of  verandering  van bestaande 
bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en 
gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering. 

7.3    Afwijken van de bouwregels 

Bij  een omgevingsvergunning  kan worden  afgeweken  van  lid 7.2 onder b,  indien de bij de betrokken 
bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en het belang van de leiding(en) door de 
bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad. 

7.4    Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

7.4.1    Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding ‐ Water zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden uit 
te voeren: 
a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 
b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen; 
c. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is aangegeven, en 

het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 
d. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
e. het  uitvoeren  van  grondbewerkingen,  waartoe  worden  gerekend  afgraven,  woelen,  mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 
f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 
 
7.4.2    Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van lid 7.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 
a. noodzakelijk  zijn  voor  de  uitvoering  van  een  bouwplan  waarvoor  een  omgevingsvergunning  is 

verleend, zoals in lid 7.3 bedoeld; 
b. normaal onderhoud en beheer betreffen; 
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 
 
7.4.3    Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 7.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het leidingbelang 
daardoor niet onevenredig wordt geschaad.   
 
7.4.4    Advies leidingbeheerder 

Burgemeester en wethouders winnen  ten behoeve van de beoordeling van het bepaalde  in art. 7.4.1 
schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder. 
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Artikel 8    Waarde ‐ Archeologie 5 

8.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor  'Waarde  ‐ Archeologie 5' aangewezen gronden zijn  ‐ behalve voor de andere aldaar geldende 
bestemming(en) ‐ mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden.   

8.2    Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 
a. op  deze  gronden  mogen  ten  behoeve  van  de  in  lid 8.1  genoemde  bestemming  uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3 m; 
b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag ‐ met inachtneming 

van de voor de betrokken bestemming(en) geldende  (bouw)regels ‐ uitsluitend worden gebouwd, 
indien: 
1. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport heeft overgelegd van 

een  archeologisch  onderzoek,  zoals  gesteld  in  de  kwaliteitsnorm  voor  de  Nederlandse 
Archeologie, waarin de archeologische waarde van de betrokken  locatie naar het oordeel van 
het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld, dan wel anders dan met een archeologisch 
onderzoek, kan aantonen dat de grond zodanig is verstoord dat er geen archeologische waarden 
te verwachten zijn; 

2. de  betrokken  archeologische  waarden,  gelet  op  dit  rapport,  door  de  bouwactiviteiten  niet 
worden  geschaad  of  mogelijke  schade  kan  worden  voorkomen  door  aan  de 
omgevingsvergunning voor het bouwen voorschriften en beperkingen te verbinden, gericht op: 
 het behoud van de archeologische resten in de bodem; 
 het doen van opgravingen;   
 het begeleiden van het bouwrijp maken en van de bouwactiviteiten door een archeologische 

deskundige; 
c. het bepaalde in lid 8.2 onder b1 en b2 is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft 

op een of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken: 
1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor 

zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en/of waarbij gebruik wordt gemaakt van 
de bestaande fundering; 

2. er  geen  grondwerk  wordt  verricht  dieper  dan  30 cm  onder  maaiveld  en  er  geen  hei‐  en 
schroefwerkzaamheden zullen worden verricht óf het te bouwen oppervlak een omvang heeft 
die kleiner is dan 250 m²; 

8.3    Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

8.3.1    Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde ‐ Archeologie 5' zonder of in afwijking 
van  een  omgevingsvergunning  voor  het  uitvoeren  van  werken,  geen  bouwwerk  zijnde,  of  van 
werkzaamheden  van  het  bevoegd  gezag  de  volgende  werken,  geen  bouwwerken  zijnde,  of 
werkzaamheden uit te voeren: 
a. het ophogen van de bodem met 0,5 m; 
b. grondwerkzaamheden,  waartoe  worden  gerekend  afgraven,  woelen,  mengen,  diepploegen, 

egaliseren, ontginnen, alsmede het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en 
andere wateren en aanleggen van drainage; 

c. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen; 
d. het verlagen of verhogen van het waterpeil; 
e. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd; 
f. het  aanleggen,  verbreden  of  verharden  van  wegen,  voet‐,  ruiter‐  of  rijwielpaden,  banen  of 

parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen; 
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g. het  aanleggen  van  ondergrondse  kabels  en  leidingen  en  het  aanbrengen  van  daarmee  verband 
houdende constructies, installaties of apparatuur. 

 
8.3.2    Uitzondering op het aanlegverbod 

Het verbod van 8.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden, die: 
a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 8.2 in acht is genomen; 
b. de werken en/of werkzaamheden het gewone onderhoud betreffen, met inbegrip van onderhouds‐ 

en  vervangingswerkzaamheden  van  bestaande  bestratingen  en  beplantingen  binnen  bestaande 
tracés van kabels en leidingen; 

c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan; 
d. ten dienste van het archeologisch onderzoek worden uitgevoerd; 
e. werkzaamheden in de bodem betreffen tot een diepte van 30 cm onder het maaiveld óf het gebied 

van de werken een omvang heeft, die kleiner is dan 250 m²; 
 
8.3.3    Voorwaarden voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden 

De werken en werkzaamheden, zoals  in  lid 8.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar,  indien de aanvrager 
van  de  omgevingsvergunning  voor  het  uitvoeren  van  werken,  geen  bouwwerk  zijnde,  of  van 
werkzaamheden aan de hand van archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken  locatie 
geen  archeologische waarden  aanwezig  zijn.  Voorts  zijn  de werken  en werkzaamheden  toelaatbaar, 
indien: 
a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, 

of van werkzaamhedenaanleg een rapport heeft overgelegd van een archeologisch onderzoek zoals 
gesteld in de kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie, waarin de archeologische waarde van 
de  betrokken  locatie  naar  het  oordeel  van  burgemeester  en wethouders  in  voldoende mate  is 
vastgesteld,  dan wel  anders  dan met  een  archeologisch  onderzoek,  kan  aantonen  dat  de  grond 
zodanig is verstoord dat er geen archeologische waarden te verwachten zijn; 

b. de  betrokken  archeologische  waarden,  gelet  op  dit  rapport,  door  de  activiteiten  niet  worden 
geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden voorschriften en beperkingen 
te verbinden, gericht op: 
1. het behoud van de archeologische resten in de bodem; 
2. het doen van opgravingen;   
3. het begeleiden van het bouwrijp maken en van de bouwactiviteiten door een archeologische 

deskundige. 

8.4    Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen met toepassing van artikel 3.6 1e lid onder a van de Wet ruimtelijke 
ordening, geheel of gedeeltelijk de verbeelding van het bestemmingsplan te wijzigen door: 
a. op de verbeelding de aanduiding 'Waarde ‐ Archeologie 5' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen of 

van  omvang  te  veranderen  indien  op  basis  van  een  definitief  goedgekeurd  archeologisch 
onderzoeksrapport is aangetoond, dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) 
aanwezig zijn, dan wel er niet langer archeologische bescherming of zorg nodig is; 

b. op gronden alsnog de aanduiding 'Waarde ‐ Archeologie 5' te leggen indien op basis van een definitief 
goedgekeurd  archeologisch  onderzoeksrapport  blijkt,  dat  ter  plaatse  archeologische  waarden 
aanwezig zijn. 
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Artikel 9    Waarde ‐ Archeologie 7 

9.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor  'Waarde  ‐ Archeologie 7' aangewezen gronden zijn  ‐ behalve voor de andere aldaar geldende 
bestemming(en) ‐ mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden.   

9.2    Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 
a. op  deze  gronden  mogen  ten  behoeve  van  de  in  lid 9.1  genoemde  bestemming  uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3 m; 
b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag ‐ met inachtneming 

van de voor de betrokken bestemming(en) geldende  (bouw)regels ‐ uitsluitend worden gebouwd, 
indien: 
1. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport heeft overgelegd van 

een  archeologisch  onderzoek,  zoals  gesteld  in  de  kwaliteitsnorm  voor  de  Nederlandse 
Archeologie, waarin de archeologische waarde van de betrokken  locatie naar het oordeel van 
het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld, dan wel anders dan met een archeologisch 
onderzoek, kan aantonen dat de grond zodanig is verstoord dat er geen archeologische waarden 
te verwachten zijn; 

2. de  betrokken  archeologische  waarden,  gelet  op  dit  rapport,  door  de  bouwactiviteiten  niet 
worden  geschaad  of  mogelijke  schade  kan  worden  voorkomen  door  aan  de 
omgevingsvergunning voor het bouwen voorschriften en beperkingen te verbinden, gericht op: 
 het behoud van de archeologische resten in de bodem; 
 het doen van opgravingen;   
 het begeleiden van het bouwrijp maken en van de bouwactiviteiten door een archeologische 

deskundige; 
c. het bepaalde in lid 9.2 onder b1 en b2 is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft 

op een of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken: 
1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor 

zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en/of waarbij gebruik wordt gemaakt van 
de bestaande fundering; 

2. er  geen  grondwerk  wordt  verricht  dieper  dan  100  cm  onder maaiveld  en  er  geen  hei‐  en 
schroefwerkzaamheden zullen worden verricht óf het te bouwen oppervlak een omvang heeft 
die kleiner is dan 500 m²; 

9.3    Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

9.3.1    Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde ‐ Archeologie 7' zonder of in afwijking 
van  een  omgevingsvergunning  voor  het  uitvoeren  van  werken,  geen  bouwwerk  zijnde,  of  van 
werkzaamheden  van  het  bevoegd  gezag  de  volgende  werken,  geen  bouwwerken  zijnde,  of 
werkzaamheden uit te voeren: 
a. het ophogen van de bodem met 0,5 m; 
b. grondwerkzaamheden,  waartoe  worden  gerekend  afgraven,  woelen,  mengen,  diepploegen, 

egaliseren, ontginnen, alsmede het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en 
andere wateren en aanleggen van drainage; 

c. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen; 
d. het verlagen of verhogen van het waterpeil; 
e. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd; 
f. het  aanleggen,  verbreden  of  verharden  van  wegen,  voet‐,  ruiter‐  of  rijwielpaden,  banen  of 

parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen; 
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g. het  aanleggen  van  ondergrondse  kabels  en  leidingen  en  het  aanbrengen  van  daarmee  verband 
houdende constructies, installaties of apparatuur. 

 
9.3.2    Uitzondering op het aanlegverbod 

Het verbod van 9.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden, die: 
a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 9.2 in acht is genomen; 
b. de werken en/of werkzaamheden het gewone onderhoud betreffen, met inbegrip van onderhouds‐ 

en  vervangingswerkzaamheden  van  bestaande  bestratingen  en  beplantingen  binnen  bestaande 
tracés van kabels en leidingen; 

c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan; 
d. ten dienste van het archeologisch onderzoek worden uitgevoerd; 
e. werkzaamheden in de bodem betreffen tot een diepte van 100 cm onder het maaiveld óf het gebied 

van de werken een omvang heeft, die kleiner is dan 500 m²; 
 
9.3.3    Voorwaarden voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden 

De werken en werkzaamheden, zoals  in  lid 9.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar,  indien de aanvrager 
van  de  omgevingsvergunning  voor  het  uitvoeren  van  werken,  geen  bouwwerk  zijnde,  of  van 
werkzaamheden aan de hand van archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken  locatie 
geen  archeologische waarden  aanwezig  zijn.  Voorts  zijn  de werken  en werkzaamheden  toelaatbaar, 
indien: 
a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, 

of van werkzaamhedenaanleg een rapport heeft overgelegd van een archeologisch onderzoek zoals 
gesteld in de kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie, waarin de archeologische waarde van 
de  betrokken  locatie  naar  het  oordeel  van  burgemeester  en wethouders  in  voldoende mate  is 
vastgesteld,  dan wel  anders  dan met  een  archeologisch  onderzoek,  kan  aantonen  dat  de  grond 
zodanig is verstoord dat er geen archeologische waarden te verwachten zijn; 

b. de  betrokken  archeologische  waarden,  gelet  op  dit  rapport,  door  de  activiteiten  niet  worden 
geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden voorschriften en beperkingen 
te verbinden, gericht op: 
1. het behoud van de archeologische resten in de bodem; 
2. het doen van opgravingen;   
3. het begeleiden van het bouwrijp maken en van de bouwactiviteiten door een archeologische 

deskundige. 

9.4    Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen met toepassing van artikel 3.6 1e lid onder a van de Wet ruimtelijke 
ordening, geheel of gedeeltelijk de verbeelding van het bestemmingsplan te wijzigen door: 
a. op de verbeelding de aanduiding 'Waarde ‐ Archeologie 7 ' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen of 

van  omvang  te  veranderen  indien  op  basis  van  een  definitief  goedgekeurd  archeologisch 
onderzoeksrapport is aangetoond, dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) 
aanwezig zijn, dan wel er niet langer archeologische bescherming of zorg nodig is; 

b. op gronden alsnog de aanduiding 'Waarde ‐ Archeologie 7 ' te leggen indien op basis van een definitief 
goedgekeurd  archeologisch  onderzoeksrapport  blijkt,  dat  ter  plaatse  archeologische  waarden 
aanwezig zijn. 
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Artikel 10    Waarde ‐ Archeologie 8 

10.1    Bestemmingsomschrijving 

De voor  'Waarde  ‐ Archeologie 8' aangewezen gronden zijn  ‐ behalve voor de andere aldaar geldende 
bestemming(en) ‐ mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden.   

10.2    Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 
a. op  deze  gronden  mogen  ten  behoeve  van  de  in  lid 10.1  genoemde  bestemming  uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3 m; 
b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag ‐ met inachtneming 

van de voor de betrokken bestemming(en) geldende  (bouw)regels ‐ uitsluitend worden gebouwd, 
indien: 
1. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport heeft overgelegd van 

een  archeologisch  onderzoek,  zoals  gesteld  in  de  kwaliteitsnorm  voor  de  Nederlandse 
Archeologie, waarin de archeologische waarde van de betrokken  locatie naar het oordeel van 
het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld, dan wel anders dan met een archeologisch 
onderzoek, kan aantonen dat de grond zodanig is verstoord dat er geen archeologische waarden 
te verwachten zijn; 

2. de  betrokken  archeologische  waarden,  gelet  op  dit  rapport,  door  de  bouwactiviteiten  niet 
worden  geschaad  of  mogelijke  schade  kan  worden  voorkomen  door  aan  de 
omgevingsvergunning voor het bouwen voorschriften en beperkingen te verbinden, gericht op: 
 het behoud van de archeologische resten in de bodem; 
 het doen van opgravingen;   
 het begeleiden van het bouwrijp maken en van de bouwactiviteiten door een archeologische 

deskundige; 
c. het bepaalde in lid 10.2 onder b1 en b2 is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft 

op een of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken: 
1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, voor 

zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en/of waarbij gebruik wordt gemaakt van 
de bestaande fundering; 

2. er  geen  grondwerk  wordt  verricht  dieper  dan  30  cm  onder  maaiveld  en  er  geen  hei‐  en 
schroefwerkzaamheden zullen worden verricht óf het te bouwen oppervlak een omvang heeft 
die kleiner is dan 1.000 m²; 

10.3    Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

10.3.1    Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde ‐ Archeologie 8' zonder of in afwijking 
van  een  omgevingsvergunning  voor  het  uitvoeren  van  werken,  geen  bouwwerk  zijnde,  of  van 
werkzaamheden  van  het  bevoegd  gezag  de  volgende  werken,  geen  bouwwerken  zijnde,  of 
werkzaamheden uit te voeren: 
a. het ophogen van de bodem met 0,5 m; 
b. grondwerkzaamheden,  waartoe  worden  gerekend  afgraven,  woelen,  mengen,  diepploegen, 

egaliseren, ontginnen, alsmede het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en 
andere wateren en aanleggen van drainage; 

c. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen; 
d. het verlagen of verhogen van het waterpeil; 
e. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd; 
f. het  aanleggen,  verbreden  of  verharden  van  wegen,  voet‐,  ruiter‐  of  rijwielpaden,  banen  of 

parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen; 
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g. het  aanleggen  van  ondergrondse  kabels  en  leidingen  en  het  aanbrengen  van  daarmee  verband 
houdende constructies, installaties of apparatuur. 

 
10.3.2    Uitzondering op het aanlegverbod 

Het verbod van 10.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden, die: 
a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 10.2 in acht is genomen; 
b. de werken en/of werkzaamheden het gewone onderhoud betreffen, met inbegrip van onderhouds‐ 

en  vervangingswerkzaamheden  van  bestaande  bestratingen  en  beplantingen  binnen  bestaande 
tracés van kabels en leidingen; 

c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan; 
d. ten dienste van het archeologisch onderzoek worden uitgevoerd; 
e. werkzaamheden in de bodem betreffen tot een diepte van 30 cm onder het maaiveld óf het gebied 

van de werken een omvang heeft, die kleiner is dan 1.000 m²; 
 
10.3.3    Voorwaarden voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 10.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de aanvrager 
van  de  omgevingsvergunning  voor  het  uitvoeren  van  werken,  geen  bouwwerk  zijnde,  of  van 
werkzaamheden aan de hand van archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken  locatie 
geen  archeologische waarden  aanwezig  zijn.  Voorts  zijn  de werken  en werkzaamheden  toelaatbaar, 
indien: 
a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, 

of van werkzaamhedenaanleg een rapport heeft overgelegd van een archeologisch onderzoek zoals 
gesteld in de kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie, waarin de archeologische waarde van 
de  betrokken  locatie  naar  het  oordeel  van  burgemeester  en wethouders  in  voldoende mate  is 
vastgesteld,  dan wel  anders  dan met  een  archeologisch  onderzoek,  kan  aantonen  dat  de  grond 
zodanig is verstoord dat er geen archeologische waarden te verwachten zijn; 

b. de  betrokken  archeologische  waarden,  gelet  op  dit  rapport,  door  de  activiteiten  niet  worden 
geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden voorschriften en beperkingen 
te verbinden, gericht op: 
1. het behoud van de archeologische resten in de bodem; 
2. het doen van opgravingen;   
3. het begeleiden van het bouwrijp maken en van de bouwactiviteiten door een archeologische 

deskundige. 

10.4    Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen met toepassing van artikel 3.6 1e lid onder a van de Wet ruimtelijke 
ordening, geheel of gedeeltelijk de verbeelding van het bestemmingsplan te wijzigen door: 
a. op de verbeelding de aanduiding 'Waarde ‐ Archeologie 8 ' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen of 

van  omvang  te  veranderen  indien  op  basis  van  een  definitief  goedgekeurd  archeologisch 
onderzoeksrapport is aangetoond, dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) 
aanwezig zijn, dan wel er niet langer archeologische bescherming of zorg nodig is; 

b. op gronden alsnog de aanduiding 'Waarde ‐ Archeologie 8 ' te leggen indien op basis van een definitief 
goedgekeurd  archeologisch  onderzoeksrapport  blijkt,  dat  ter  plaatse  archeologische  waarden 
aanwezig zijn. 
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Hoofdstuk 3    Algemene regels 

Artikel 11    Antidubbeltelregel 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven  of  alsnog  kan  worden  gegeven,  blijft  bij  de  beoordeling  van  latere  bouwplannen  buiten 
beschouwing. 
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Artikel 12    Algemene bouwregels 

12.1    Overschrijding bouwgrenzen 

De  bouwgrenzen,  niet  zijnde  bestemmingsgrenzen,  mogen  in  afwijking  van  aanduidingen, 
aanduidingsgrenzen en regels worden overschreden door: 
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, balkons, 

entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten hoogste 2,5 m bedraagt; 
b. tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding ten hoogste 2 m bedraagt; 
c. andere  ondergeschikte  onderdelen  van  gebouwen,  mits  de  overschrijding  ten  hoogste  1,5 m 

bedraagt.   

12.2    Bestaande maten 

a. Voor een bouwwerk, dat bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan 
worden en dat  in het plan  ingevolge de bestemming  is  toegelaten, maar waarvan de bestaande 
afstands‐, hoogte‐, inhouds‐ en oppervlaktematen afwijken van de bouwregels van de betreffende 
bestemming, geldt dat:   
1. bestaande maten, die meer bedragen dan  in hoofdstuk  2  is  voorgeschreven, mogen  als  ten 

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

toelaatbaar mogen worden aangehouden. 
b. Ingeval van herbouw is lid a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien de herbouw op dezelfde 

plaats plaatsvindt.   
c. Op een bouwwerk als hiervoor bedoeld,  is het Overgangsrecht bouwwerken als opgenomen  in dit 

plan niet van toepassing. 

12.3    Parkeren en laden of lossen 

a. Een  omgevingsvergunning  voor  het  bouwen  van  een  gebouw  wordt  slechts  verleend,  indien  is 
aangetoond dat wordt of zal worden voldaan aan het gemeentelijke parkeerbeleid. 

b. Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw waarvoor een behoefte bestaat voor 
ruimte voor het laden of lossen van goederen wordt slechts verleend, indien is aangetoond dat op 
het betreffende bouwperceel in voldoende mate ruimte voor het laden of lossen van goederen wordt 
of zal worden aangebracht. 

c. Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde onder a en/of b: 
1. voor zover op andere wijze in de benodigde parkeergelegenheid of laad‐ of losruimte wordt 

voorzien, dan wel; 
2. mits het voldoen aan deze regels door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren 

stuit, tot welke bijzondere omstandigheden in elk geval worden gerekend: 
 een te verwachten meer dan gemiddeld aantal gehandicapte gebruikers of bezoekers van 

het gebouw; 
 een te verwachten meer dan gemiddeld aantal klanten of bezoekers, indien het gebouw 

bestemd is voor de vestiging van één of meer detailhandelsbedrijven, dan wel openbare 
dienstverlening of vermakelijkheid; 

 een bestemming van het gebouw als parkeergarage, dan wel garagebedrijf. 
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Artikel 13    Algemene gebruiksregels 
a. Het gebruik van bijgebouwen als zelfstandige woning of afhankelijke woonruimte is niet toegestaan; 
b. Het gebruik van bedrijfswoningen, woningen en/of wooneenheden anders dan voor één huishouden 

is niet toegestaan. 
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van:   

1. een seksinrichting; 
2. een escortbedrijf; 

                is niet toegestaan.                               
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Artikel 14    Algemene afwijkingsregels 

14.1    Maten en bouwgrenzen 

Het  bevoegd  gezag  kan  – tenzij  op  grond  van  hoofdstuk  2  reeds  afwijking  mogelijk  is –  bij  een 
omgevingsvergunning afwijken van de regels voor: 
a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%; 
b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor 

een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband 
met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen ten hoogste 3 m bedragen en 
het bouwvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot. 

De omgevingsvergunning wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan 
de  ingevolge  de  bestemming  gegeven  gebruiksmogelijkheden  van  aangrenzende  gronden  en 
bouwwerken. 
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Artikel 15    Algemene wijzigingsregels 

15.1    Overschrijding bestemmingsgrenzen 

Burgemeester en wethouders kunnen de  in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten behoeve 
van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang  is voor een technisch betere 
realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de 
werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het 
bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot. 

15.2    Waarde archeologie 

Burgemeester en wethouders kunnen een of meer bestemmingsvlakken van de bestemming Waarde ‐ 
Archeologie geheel of gedeeltelijk verwijderen, indien: 
a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig 

zijn; 
b. het  op  grond  van  nader  archeologisch  onderzoek  niet meer  noodzakelijk wordt  geacht  dat  het 

bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden voorziet. 
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Artikel 16    Overige regels 

16.1    Werking wettelijke regelingen 

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

Artikel 17    Overgangsrecht 

17.1    Overgangsrecht bouwwerken 

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 
a. een bouwwerk dat op het  tijdstip van  inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of  in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 
en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na 
de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan; 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning verlenen 
voor het vergroten van de  inhoud van een bouwwerk als bedoeld  in dit  lid onder a met maximaal 
10%; 

c. dit  lid onder  a  is niet  van  toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het  tijdstip  van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

17.2    Overgangsrecht gebruik 

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 
a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het  tijdstip van  inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 
b. het  is  verboden  het met  het  bestemmingsplan  strijdige  gebruik,  bedoeld  in  dit  lid  onder a,  te 

veranderen  of  te  laten  veranderen  in  een  ander met  dat  plan  strijdig  gebruik,  tenzij  door  deze 
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind; 

c. indien het gebruik, bedoeld  in dit  lid onder a, na het tijdstip van de  inwerkingtreding van het plan 
voor een periode  langer dan een  jaar wordt onderbroken,  is het verboden dit gebruik daarna  te 
hervatten of te laten hervatten; 

d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 18    Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan 3e Loosterweg 130 e.o., Hillegom'. 
 
 



bijlagen bij de Regels
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Bijlage 1    Voorwaardelijke verplichting haag   
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