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1

Inleiding

1.1 A a n l e i d i n g

Het voornemen bestaat om in de bestaande watertoren te Hillegom een kenniscentrum te
realiseren. In figuur 1.1 wordt de ligging van het plangebied in de omgeving weergegeven.
De beoogde ontwikkeling bestaat enerzijds uit het transformeren van de watertoren naar
kantoren voor start-up bedrijven, verhuurbare werk- en vergaderplekken, een kantine, een
koffiebar, een presentatiezaal en een serverstation. Anderzijds bestaat de beoogde
ontwikkeling uit een gedeelte nieuwbouw, rondom de watertoren op het maaiveld. Dit
nieuwe bouwdeel, één bouwlaag in hoogte, beslaat circa 800 m2 grondoppervlak. De
aanbouw biedt ruimte voor een kantoor en ontvangstruimte, en zal tevens voorzien in een
groen dak.
Het vigerende bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen', dat op 23 januari 2014 is vastgesteld
door gemeente Hillegom, voorziet niet in de beoogde herontwikkeling. Om de ontwikkeling
planologisch juridisch mogelijk te maken zal een omgevingsvergunning voor het afwijken
van het bestemmingsplan moeten worden verleend. Bij het deel van het plan dat betrekking
heeft op transformatie van de bestaande toren is sprake van binnenplanse afwijking
waarvoor een reguliere procedure Wabo wordt doorlopen. Het deel van het plan om een
aanbouw te realiseren, betreft een buitenplanse afwijking en behoeft een uitgebreide Wabo
procedure. Voor laatstgenoemde is voorliggende ruimtelijke onderbouwing opgesteld om
te kunnen aantonen dat met de realisatie van het plan een goede ruimtelijke ordening kan
worden gewaarborgd.
1.2 L i g g i n g v a n h e t p l a n g e b i e d

Het plangebied is gelegen aan de N208 (Leidsestraat/Heereweg). De ligging van het
plangebied is weergegeven in figuur 1.1. Direct langs het plangebied is het VeenenburgElsbroekkanaal gelegen. In de directe omgeving van het plangebied zijn voornamelijk
bedrijven en agrarische landen gesitueerd.
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f1.1 Ligging plangebied (bron luchtfoto: Google Earth)

1.3 V i g e r e n d b e s t e m m i n g s p l a n

Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen', dat op
23 januari 2014 is vastgesteld door gemeente Hillegom. In figuur 1.2 is een uitsnede
weergegeven van de verbeelding van het bestemmingsplan.
Conform het bestemmingsplan kent het plangebied de bestemmingen 'Bedrijventerrein',
'Verkeer', en de bestemming 'Gemengd' voor de watertoren zelf. De watertoren kent de
specifieke bouwaanduiding 'Monument 2'. Tevens kent het gebied een dubbelbestemming
'Waarde Archeologie 2' en een dubbelbestemming 'Leiding-Riool'.
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f1.2 Uitsnede vigerend bestemmingsplan waarop plangebied met blauwe lijn is aangegeven

Enkelbestemming 'Verkeer'

Conform het vigerende bestemmingsplan mogen de gronden met bestemming 'verkeer'
worden gebruikt voor wegen, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, kunstwerken, en
andere infrastructuur. Enkel bouwwerken ten dienste van dit gebruik zijn toegestaan,
waarbij uitsluitend binnen het bouwvlak kan worden gebouwd.
Enkelbestemming 'Bedrijventerrein'

Voor bestemming 'bedrijventerrein' geldt dat bouwwerken kunnen worden gebouwd enkel
ten dienste van de bestemming. Naast bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 4.1 uit de
Staat van Bedrijfsactiviteiten, voorziet de bestemming in bedrijfsgebonden kantoren. Slechts
wanneer de aanduiding 'kantoor' is gegeven kunnen de daarmee aangegeven gronden
tevens worden gebruikt voor zelfstandige kantoren – in voorliggend geval is dit niet ter
sprake. Bouwwerken mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd; met een
afstand tot zijdelingse alsmede de achterste perceelsgrens van minimaal 3 meter (B en W is
bevoegd daarvan binnenplans af te wijken); en het bouwoppervlak mag niet meer bedragen
dan 60% van het bouwperceel.
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Dubbelbestemmingen 'Waarde Archeologie 2' en 'Leiding-Riool'

De gronden met dubbelbestemming 'Waarde Archeologie 2' zijn mede bestemd voor het
behoud en de bescherming van archeologische waarden. Er mogen hier alleen gebouwen
worden gerealiseerd voor de primaire bestemming ter plaatse wanneer voor de
werkzaamheden een vergunning wordt aangevraagd wanneer met het roeren van grond de
vrijstellingsgrenswaarden worden overschreden (hiervoor wordt verwezen naar paragraaf
4.4, Archeologie).
Voor de dubbelbestemming 'Leiding-Riool' geldt dat er uitsluitend bouwwerken zijn
toegestaan ten dienste van de aanleg en instandhouding van riooltransportleidingen. Het is
tevens verboden op of in deze gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren. Voor de
beoogde ontwikkeling ten aanzien van de aanwezige rioolleiding in het plangebied heeft
derhalve afstemming plaatsgevonden met de rioolbeheerder (zie paragraaf 4.7, Water).
1.3.1 A f w i j k i n g b e s t e m m i n g s p l a n

Het vigerende bestemmingsplan voorziet niet in de beoogde ontwikkeling: enerzijds gaat dit
om het realiseren van een nieuw bouwwerk welke afwijkt van de bouwregels; anderzijds om
de beoogde functie (kantoor) welke afwijkt van de geldende gebruiksregels. Om de
ontwikkeling planologisch juridisch mogelijk te maken zal buitenplans moeten worden
afgeweken ten behoeve van het verkrijgen van een omgevingsvergunning op basis van de
uitgebreide Wabo Procedure. Hieronder volgt een opsomming van de punten waarop de
beoogde ontwikkeling afwijkt van het vigerende bestemmingsplan.
Voor de gronden thans bestemd als 'bedrijventerrein' dient er:
1. afwijking bestemmingsregels te worden vergund voor de beoogde functie (zelfstandig,
niet bedrijfsgebonden) kantoor;
2. afwijking bouwregels te worden vergund om het beoogde bouwwerk te kunnen
realiseren.
Voor de gronden thans bestemd als 'verkeer' dient er:
3. afwijking bestemmingsregels te worden vergund voor de beoogde functie (zelfstandig
kantoor);
4. afwijking bouwregels te worden vergund om het beoogde bouwwerk te kunnen
realiseren.
Voor de gronden met dubbelbestemming 'Leiding-Riool' dient er:
5. afwijking bouwregels te worden vergund om te voorzien in het beoogde bouwwerk en
de uitvoering van de daartoe benodigde werkzaamheden;
Dit document vormt de ruimtelijke onderbouwing die voor de procedure ter afwijking van
het vigerende bestemmingsplan nodig is, waarin wordt aangetoond dat de realisatie van het
plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.
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1.4 L e e s w i j z e r

Deze ruimtelijke onderbouwing is opgebouwd uit vijf hoofdstukken. In dit inleidende
hoofdstuk komt de aanleiding, ligging van het plangebied en het vigerende
bestemmingsplan aan bod. In hoofdstuk 2 'Planbeschrijving' wordt het plan verder
toegelicht, waarin zowel de huidige als de toekomstige situatie wordt besproken.
Vervolgens geeft hoofdstuk 3 'Beleidskader' een overzicht van het relevante beleid
betreffende deze ruimtelijke onderbouwing. Hoofdstuk 4 'Omgevingsaspecten' is gewijd aan
de impact van de ontwikkeling op de omgeving. Onder andere de aspecten luchtkwaliteit,
water, bedrijven en milieuzonering, externe veiligheid, archeologie, ecologie,
bodemkwaliteit, en verkeer en parkeren zullen hier worden behandeld. Tot slot zal
hoofdstuk 5 ingaan op de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid.
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2

Planomschrijving

2.1 H u i d i g e s i t u a t i e p l a n g e b i e d

Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 3.305 m 2. De watertoren gesitueerd in het
midden van het plangebied, is de enige bebouwing die thans aanwezig is. Het bouwvlak van
de watertoren beslaat een oppervlakte van circa 104 m 2. Het terrein van het plangebied is
deels verhard en er is enkele begroeiing aanwezig. De locatie is gelegen aan de Leidsestraat
(N208) en maakt deel uit van het bedrijventerrein 'Bedrijventerrein Hillegom-Zuid'.
f2.1 Luchtfoto waarop de huidige situatie ter plaatse van het plangebied zichtbaar is (bron: Sebastiaan van der Knijf)

2.2 T o e k o m s t i g e s i t u a t i e p l a n g e b i e d

Het plan bestaat, naast het realiseren van nieuwe functies in de watertoren zelf, om een
nieuwbouw gedeelte te realiseren. Deze aanbouw zal op het maaiveld aangrenzend zijn aan
de toren, ongeveer 800 m2 beslaan en 1 bouwlaag in hoogte zijn. Hierin zal kantoorruimte
worden gerealiseerd. De aanbouw voorziet in een groen dak. In figuur 2.2 wordt een
impressie gegeven van de beoogde ontwikkeling.
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f2.2 Impressie beoogde ontwikkeling(bron: Lars Bouwman Architect)

Het terrein zal tevens voorzien worden van parkeerplaatsen gesitueerd aan de zuidzijde, een
bloemenweide aan de noordzijde. De begane grond voorziet in een centraal gedeelte,
rondom de bestaande watertoren, waarin een centrale ontmoetingsfunctie wordt beoogd,
genaamd het Watertorenplein.
f2.3 Plattegrond beoogde situatie (bron: Lars Bouwman Architect)
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3

Beleidskader

3.1 A l g e m e e n

In de volgende paragrafen wordt het relevante rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk
beleid ten aanzien van de ruimtelijke en de functionele structuur omschreven. Gezien het
kleinschalige karakter van de beoogde ontwikkeling wordt volstaan met een bescheiden
weergave van het beleidskader.
3.2 R i j k s b e l e i d

3.2.1 S t r u c t u u r v i s i e I n f r a s t r u c t u u r e n R u i m t e ( 2 0 1 2 )

De 'Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte', welke op 13 maart 2012 is vastgesteld door de
minister van Infrastructuur & Milieu, geeft een totaalbeeld van beleid op gebied van
infrastructuur en ruimte op rijksniveau. In lijn met deze structuurvisie dient bestaand en
nieuw rijksbeleid afgestemd te worden.
Het Rijk streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. In de visie
worden de hoofdlijnen geformuleerd voor het halen van deze doelstelling. Alleen voor een
beperkt aantal onderwerpen worden algemene regels ingezet, veel van de Rijkstaken zijn
gedecentraliseerd en worden dus overgelaten aan lagere overheden. De uitwerking van de
structuurvisie vindt plaats middels het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Hierin is
opgenomen dat nieuwe stedelijke ontwikkelingen gemotiveerd moeten worden in de lijn
van de 'ladder voor duurzame verstedelijking'.
De ladder voor duurzame verstedelijking

In oktober 2012 is 'de ladder voor duurzame verstedelijking' toegevoegd aan het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro). De ladder ondersteunt gemeenten en provincies in vraaggerichte
programmering van hun grondgebied, het voorkomen van overprogrammering en de
keuzes die daaruit volgen.
Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door
een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Het Rijk wil met de introductie
van de ladder vraaggerichte programmering bevorderen. De ladder beoogt een zorgvuldige
afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Bij
nieuwe stedelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld kantoorlocaties, woningbouwlocaties of
andere stedelijke voorzieningen) moet in het bestemmingsplan worden gemotiveerd hoe
een zorgvuldige afweging is gemaakt van het ruimtegebruik.
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De (per 1 juli 2017 herziene) ladder voor duurzame verstedelijking (vanaf heden 'Ladder')
werkt volgens twee stappen:
− beschrijving/beoordeling van de behoefte aan de nieuwe stedelijke ontwikkeling die het
bestemmingsplan mogelijk maakt;
− indien de ontwikkeling buiten het bestaand stedelijk gebied plaatsvindt, een motivering
waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.
Voordat wordt getoetst aan de Ladder dient te worden vastgesteld of het plan voorziet in
een nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in art. 3.1.6 lid 2 Bro. Indien hierin niet wordt
voorzien kan een uitgebreide toetsing namelijk achterwege blijven. Dit neemt echter niet
weg dat ook wanneer de Ladder niet van toepassing is, de behoefte aan een ontwikkeling in
het kader van de uitvoerbaarheid gemotiveerd zal moeten worden. Uiteindelijk draagt deze
'Ladder' bij aan een zorgvuldige ruimtelijke afweging van nieuwe ontwikkelingen. Het
bevoegd gezag heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke afweging van
een nieuwe ontwikkeling.
Het voorliggende initiatief betreft een geheel binnen de gemeente Hillegom gelegen
ontwikkeling, zonder grote nationale belangen. De transformatie van de watertoren past
binnen de kaders van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Van een nieuwe stedelijke
ontwikkeling is in het beginsel sprake als een nieuw ruimtelijk besluit meer bebouwing
mogelijk maakt dan er op grond van het voorheen geldende planologische regime aanwezig
was, of kon worden gerealiseerd. Dit is in voorliggende situatie het geval. Het plan past
binnen de systematiek van de Ladder, aangezien er behoefte is aan de beoogde
ontwikkeling. Dit zal verder worden toegelicht in hoofdstuk 4 'Omgevingsaspecten'
(paragraaf 4.10).
3.3 P r o v i n c i a a l b e l e i d

3.3.1 O m g e v i n g s v i s i e e n O m g e v i n g s v e r o r d e n i n g p r o v i n c i e Z u i d - H o l l a n d ( 2 0 1 9 )

Het Omgevingsbeleid van Zuid-Holland omvat al het provinciale beleid voor de fysieke
leefomgeving. Het bestaat uit twee kaderstellende instrumenten: de Omgevingsvisie en de
Omgevingsverordening. Aanvullend aan het beleid verzorgt de provincie ook verschillende
uitvoeringsprogramma's om operationele doelstellingen te bewerkstelligen. In de
Omgevingsvisie (dd) worden de opgaves, ambities en sturingsprincipes van het het
ruimtelijk beleid uitgezet. In de Omgevingsverordening van de provinciale staten van
Zuid-Holland (20 februari 2019) zijn de regels over het beschermen en benutten van de
fysieke leefomgeving opgesteld.

FM 16060-2-RA-002 13

Het centrale doel van het omgevingsbeleid is het verbeteren van de omgevingskwaliteit.
Daarbij streeft de provincie naar een optimale wisselwerking tussen gewenste ruimtelijke
ontwikkelingen en een goede leefomgevingskwaliteit. Bij 'omgevingskwaliteit' gaat het om
een samenvoeging van ruimtelijke kwaliteit (belevingswaarde, gebruikswaarde en
toekomstwaarde) en milieukwaliteit (gezondheid en veiligheid). De ambities van de
provincie ten aanzien van de fysieke leefomgeving zijn:
1. naar een klimaatbestendige delta
2. naar een nieuwe economie
3. naar een levendige meerkernige metropool
4. energievernieuwing
5. best bereikbare provincie
6. gezonde en aantrekkelijke leefomgeving
Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving (RGBL)

Als verdere uitwerking op het omgevingsbeleid, met name aansluitend bij ambitie 6 en
aansluitend bij de groenblauwe thema's, worden de opgaven en ambities in concrete
programma's gebiedsgericht uitgewerkt in de uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe
Leefomgeving (RGBL). Hier worden vier verschillende gebieden gehanteerd met hun eigen
gebiedsagenda.
Voorliggende locatie valt binnen het gebied 'Hollandse duinen'. Speerpunten uit de
gebiedsagenda ten aanzien van dit gebied worden hieruit benoemd. Voor het overstijgende
thema Verduurzaming landbouw wordt in dit gebied gewerkt aan een groene cirkel voor de
Bollenstreek, om de bollenteelt circulair en emissieloos te maken. Voor het thema
aantrekkelijk en gezond verbinden uit het RGBL wordt er in het gebied 'Hollandse duinen'
gewerkt aan het sturen van bezoekersstromen en zonering van recreatie en toerisme om de
natuur te beschermen. Door magneetgebieden wordt getracht de recreatiedruk af te leiden
en de beleving tussen stad en groengebieden te optimaliseren. Ook wordt ingezet op
aantrekkelijke routes en ondernemers die als 'gastheer van het landschap' kunnen bijdragen.
Voor het thema natuurrijk Zuid-Holland wordt gericht op circulaire landbouw, de
economische rendabiliteit van landgoederen, nieuwe drinkwaterwinning, meer biodiversiteit
en het versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van het landschap en minder
CO2-uitstoot. Dit betreft voornamelijk het gebied tussen Den Haag en Leiden.
Gebiedsprofiel Duin- en Bollenstreek

Ook heeft de provincie Zuid-Holland 16 gebiedsprofielen gedefinieerd. Een gebiedsprofiel
beschrijft randvoorwaarden en ambities voor de gewenste ruimtelijke kwaliteit.
Voorliggende locatie ligt in het gebied 'Duin- en Bollenstreek'. In dit gebied wordt
onderscheid gemaakt tussen drie delen, het deel Hollandse Kust, het deel Bollentapijt, en
het deel Woonlandschap. Voor de beoogde ontwikkeling zijn de laatste twee relevant, zoals
hieronder toegelicht.
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Voor het deel Bollentapijt wordt nagestreefd dat de specifieke kwaliteiten van het landschap
als bollentuin wordt versterkt door zones open te houden en groene randen langs de
bollentuinkamers op de strandwallen te maken; dat oost-west wegen de verschillende
landschappen zichtbaar maken; en dat er een accent ligt op entrees en randen van het
bollentapijt. Voor het deel Woonlandschap zijn de ambities: te voorkomen dat de kernen
aan elkaar groeien; het behouden en versterken van de diversiteit van het woonlandschap;
en het benutten bouwopgave voor het versterken van de landschapsstructuur.
De beoogde ontwikkeling is passend binnen deze kaders.
De ontwikkeling is een voorbeeld van het bereiken van een goede balans tussen een
ruimtelijke ontwikkeling en een goede leefomgevingskwaliteit. Enerzijds heeft het plan als
ruimtelijke ontwikkeling een positieve economische impact. Anderzijds wordt de
omgevingskwaliteit verbeterd, met name door de ruimtelijke upgrade die het bestaande
gebouw ondergaat, waardoor met de realisatie van diverse functies de gebruikswaarde
enorm wordt vergroot. De aanbouw is daar een essentieel onderdeel in. Tegelijkertijd draagt
het plan bij aan de belevingswaarde van de omgeving, omdat het de toegankelijkheid en
zichtbaarheid van het landschap vergroot. Door tijdige integratie van alle milieuaspecten in
de planvorming is de milieukwaliteit gewaarborgd (gezondheid en veiligheid). Daarmee
draagt de ontwikkeling bij aan de ambitie van de provincie voor een gezonde, aantrekkelijke
leefomgeving.
Ook past de ontwikkeling binnen de doelstellingen uit de Uitvoeringsagenda Rijke
Groenblauwe Leefomgeving (RGBL). De strategische positie van het plangebied draagt bij
aan het realiseren van zonering en routes voor recreatie en toerisme. Er wordt een nieuwe
bestemming als 'gastheer van het landschap' gecreëerd, op een route tussen stad en
groengebied. Hiermee wordt de beleving van, en educatie over, de natuur bewerkstelligd.
Voor wat betreft de gebiedsprofielen geldt dat ten gevolge van de ontwikkeling de
specifieke kenmerken van het bollentapijt niet worden ingeboet. Juist wordt bijgedragen
aan het leggen van accent op de randen van de bollentapijten. Voor het onderdeel
Woonlandschap geldt dat het plan geen woonfunctie betreft, echter past het wel bij de
ambitie voor het versterken van de landschapsstructuur en is er ook geen sprake van een
uitbreiding van stedelijk gebied waardoor kernen aan elkaar groeien.
3.4 R e g i o n a a l b e l e i d

Holland Rijnland is een samenwerking van vijftien gemeenten in de Randstad. Binnen
Holland Rijnland wordt samengewerkt om de kwaliteit van wonen, werken, leren en leven
van inwoners, ondernemers en instellingen te verbeteren. Op 24 juni 2009 heeft het
Algemeen Bestuur van Holland Rijnland de 'Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland'
vastgesteld, waarop op 28 maart 2012 een partiële herziening volgde.
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De Regionale Structuurvisie geeft de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen tot 2020 weer in
de regio Holland Rijnland. Deze structuurvisie heeft geen formele juridische status maar is
zelfbindend richting de gemeenten, bijvoorbeeld bij het opstellen van structuurvisies
bestemmingsplannen. De kernpunten uit de structuurvisie zijn:
− Holland Rijnland is een topwoonregio;
− Leiden vervult een regionale centrumfunctie;
− Concentratie van stedelijke ontwikkelingen;
− Groen-blauwe kwaliteit staat centraal;
− Twee speerpunten voor economische ontwikkeling: kennis en Greenport;
− Verbetering van de regionale bereikbaarheid.
In de structuurvisie zijn ook deelvisies voor de vier verschillende, karakteristieke
landschappen van de regio geformuleerd: de Aaneengesloten Stedelijke Agglomeratie, de
Kustzone, de Bollenstreek en de Veenweide en Plassen.
Het voorliggende plangebied is gelegen in het deelgebied de Bollenstreek.
Deelvisie Bollenstreek

Het doel voor het gebied van de Bollenstreek is gedefinieerd als het herstructureren en
versterken van een vitaal bollencomplex en de landschappelijke kwaliteit, inclusief
glastuinbouw, en tevens het in stand houden van het dorpskarakter en de sociale structuur.
De uitdaging is daarbij de druk van woningbouw en overige ruimteclaims, zoals
bedrijventerreinen, veeteelt en detailhandel op het open gebied, welke een bedreiging
vormen voor de bollenteelt en de bereikbaarheid negatief kunnen beïnvloeden.
De gestelde keuzes uit de structuurvisie voor de Bollenstreek, die in voorliggend kader
relevant zijn, zijn als volgt:
− Bevestiging van de afspraak gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek: 2.625
hectare bollengrond;
− Ontwikkeling van de Greenport Duin- en Bollenstreek heeft de voorkeur bij de afweging
van de ruimtelijke ontwikkeling;
− Ruimte voor de Greenport-gerelateerde bedrijvigheid;
− Ruimte bieden aan het herstel van de cultuur-historische landschappelijk waarde
(dorpskarakter);
− Investeren in het open landschap met nadruk op de open vensters en tegengaan van de
verrommeling;
− Bereikbaarheid van de Bollenstreek verbeteren;
− Graslanden met grote natuurwaarden behouden (Polder Elsgeest en Polder Hogeweg);
− Betere profilering van recreatieve en toeristische mogelijkheden in de Bollenstreek
(bijvoorbeeld congrescentrum Leeuwenhorst).
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Regionaal Groenprogramma 2010-2020

Om natuur- en landschapswaarden als uitgangspunt te kunnen laten dienen voor verdere
ruimtelijke ontwikkelingen en de kwaliteit van het landschap te waarborgen heeft Holland
Rijnland tevens het Regionaal Groenprogramma 2010-2020 vastgesteld. Met dit programma
wil de regio de kwaliteiten van de groene ruimte beschermen, versterken en ontwikkelen,
met de nadruk op:
− Het versterken van de grote landschappen en het realiseren van verbindingszones
daartussen voor natuur, water en/of recreatie;
− Het behouden van de openheid van het landelijk gebied, inclusief de zichtlijnen en
heldere stadsrandzones;
− Het versterken van de samenhang en herkenbaarheid van cultuurhistorische elementen
waarmee de cultuurhistorische waarde van een gebied wordt vergroot;
− Het verbeteren van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van (delen
van) het landelijk gebied voor recreatief medegebruik met aandacht voor de stad-land
relatie.
De beoogde ontwikkeling strookt derhalve goed met de visie en uitgangspunten zoals
geformuleerd in het regionale beleid voor het deelgebied de Bollenstreek. Het plan sluit aan
bij het uitgangspunt om de cultuurhistorische landschappen te behouden en herstellen,
voor een impuls aan zowel de fysieke kwaliteit als vanuit economisch oogpunt. Daarmee
draagt het indirect bij aan de recreatieve mogelijkheden in het gebied. Zoals benoemd in de
toetsing aan het provinciale beleidskader heeft de ontwikkeling, met het realiseren van
nieuwe functies inclusief een panorama-uitkijk, een positieve bijdrage aan de beleving van
het landschap en de relatie tussen stad en land vanwege de locatie. De ontwikkeling vindt
plaats binnen bestaand stedelijk gebied en veroorzaakt geen afname aan bollengrond of
waardevol grasland. Het plan is tevens niet in strijd met overige uitgangspunten, zoals de
focus op ontwikkeling voor de Greenport, Greenport-gerelateerde bedrijvigheid, en
bereikbaarheid.
3.5 G e m e e n t e l i j k b e l e i d

3.5.1 O m g e v i n g s v i s i e H i l l e g o m 2 0 3 0

Op 22 februari 2018 is door Burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom de
Omgevingsvisie Hillegom 2030 'Heerlijk Hillegom, duurzame (proef)tuin van Holland'
(gewijzigd) vastgesteld. In de omgevingsvisie wordt de koers van Hillegom in hoofdlijnen
uitgezet, waarin duurzaamheid een leidend principe is. Verdere uitwerking daarvan geschied
via 6 deelgebieden, gebaseerd op de kwaliteiten en identiteit van elk gebied.
De koers

Een belangrijk doel van de omgevingsvisie is om de kracht van Hillegom in de toekomst te
behouden en waar mogelijk te versterken. Hierbij wordt het belang van de cultuurhistorie,
de gunstige ligging, het bijzondere landschap in de omgeving van Hillegom, het brede
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voorzieningenniveau, de hechte samenleving, en het dorpse woonkarakter van de
gemeente benoemt. Er wordt gestreefd deze identiteit zoveel mogelijk te behouden. Ook
heeft de gemeente ten doelen gesteld in 2030 energieneutraal te zijn en in 2050
klimaatneutraal. De nadruk wordt tevens gelegd op zowel de sociale, fysieke, en
economische dimensie van duurzame ontwikkeling.
Koers deelgebied: Werkplaats Hillegom

De beoogde ontwikkeling, gesitueerd op het bedrijventerrein 'Hillegom Zuid', valt in het
deelgebied Werkplaats Hillegom. Hierbij worden de volgende aspecten benoemd:
1. Passende bedrijvigheid
Voor de werkplaatsgebieden wordt gezocht naar beter passende bedrijvigheid ten opzichte
van omliggende (woon)functies, waarbij het uitgangspunt is om deze gebieden te
transformeren naar woon-werkgebieden. Hierin is Hillegom Zuid een uitzondering omdat
het bedrijventerrein door zijn goede ontsluiting zeer geschikt voor bovenlokale
bedrijvigheid, ook voor bedrijven die het nodige (vracht)verkeer genereren.
2. Vergroening, kwaliteitsverbetering en verduurzaming
Er wordt ingezet op kwaliteitsverbetering van de bedrijventerreinen om een aantrekkelijk
werkklimaat te creëren. Op het gebied van duurzaamheid spelen de werkplaatsgebieden
een rol, zoals middels het toepassen van zonnepanelen op bedrijfsdaken en het stimuleren
van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De werkplaatsgebieden dienen een
bijdrage te leveren op het gebied van de ruimtelijke kwaliteit en een gezonde, veilige en
duurzame leefomgeving. De verkeersveiligheid op het betreffende terrein en in de rest van
Hillegom dient in de toekomst te worden gewaarborgd.
De beoogde ontwikkeling valt binnen deze kaders omdat het geen bedrijf met risicovolle
activiteiten en/of hoge verkeersaantrekking betreft. Met de fysieke aanpassing van de
watertoren wordt de ruimtelijke kwaliteit van de toren, het plangebied en de directe
omgeving verhoogd. Ook de beoogde functiemenging (toevoegen van kantoorfunctie en
kleinschalige publieke voorzieningen) past binnen het voornemen om te werken aan de
herprofilering van bedrijventerreinen.
Koers deelgebied: Levendige Linten

De beoogde ontwikkeling, gelegen aan de Leidsestraat, valt tevens binnen het deelgebied
Levendige Linten. Hierbij worden de volgende aspecten benoemd:
1. Kwaliteitsverbetering
De levendigheid van de linten waarbij verschillende functies samenkomen moet worden
behouden. Ontwikkelingen dienen te zorgen voor een kwaliteitsverbetering (cultuurhistorisch, landschappelijk, ecologisch, recreatief en/of op het gebied van duurzaamheid,
gezondheid, zorg, etcetera). Ruimtelijk uitgangspunt is dat ontwikkelingen bijdragen aan het
versterken van de karakteristieken en kwaliteiten van het betreffende type lint.
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2. Verhogen cultuurhistorisch-landschappelijke waarde
Het versterken van de cultuurhistorisch-landschappelijke karakteristiek draagt bij aan het
eigen karakter en de uitstraling van de verschillende typen lint. Ook wordt er gestreefd de
openheid en doorzichten naar de bollenvelden te behouden, welke ook als toeristische
uitzichtpunten benut kunnen worden. Het plangebied in voorliggende situatie ligt aan het
type lint 'zandnederzettingslint', waarbij uitgangspunten voor ruimtelijke ontwikkelingen als
volgt zijn (hierbij is aangesloten bij het provinciale beleid 'Gebiedsprofiel Duin- en
Bollenstreek'):
− in stand houden en versterken van de grote variatie aan bebouwingstypen en -structuren;
− in stand houden van de relatie met het landschap en de zicht op de bollenvelden door
het koesteren van onbebouwde kavels of doorzichten tussen de lintbebouwing;
− koesteren van kenmerkende bebouwing zoals oude bollenschuren en arbeiderswoningen;
− de doorgaande linten op de voormalige strandwallen beplanten met laanbeplanting;
− linten langs lokale wegen beplanten met een enkele bomenrij en hagen.
Het plan past binnen deze ruimtelijke kaders. Met de locatie op de hoofdroute tussen Lisse
en Hillegom, dient deze als accent voor het tegenoverliggende open landschap. Dit wordt
gedaan door het toevoegen van functie en het toegankelijk maken van de toren, wat de
beleving van de omgeving op deze plek vergroot, met name door het realiseren van het
educatiecentrum met een panoramauitkijk bovenin de toren. Tezamen met de publieke
functie op de begane grond wordt daarmee bijgedragen aan de recreatieve ontsluiting van
het landschap en haar zichtbaarheid. Ruimtelijk gezien wordt de ambitie om
landschappelijke karakteristieken te behouden niet verstoord. De toren is gesitueerd aan de
rand van een bedrijventerrein en wordt met de beoogde ontwikkeling slechts zeer beperkt
uitgebreid. De relatie met groen in de omgeving wordt daarbij juist benadrukt door het dak
uit te voeren als vegetatiedak, waarmee door de zorgvuldige vormgeving van de aanbouw,
de beeldkwaliteit van het nabijgelegen productielandschap wordt gerespecteerd.
De menging en variatie van de bebouwingstypen en -structuren blijft behouden. De
beoogde fysieke aanpassing respecteert zowel het bestaande gebouw als de ruimtelijke
lintbebouwingsstructuur, en door het toekennen van een nieuwe functie wordt de
bijzonderheid van de ruimtelijke eigenschappen en cultuurhistorische waarde van de toren
juist weer aan het licht gebracht.
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f3.1 Omgevingsvisiekaart Hillegom (bron: Gemeente Hillegom, 2019)

plangebied
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4

Omgevingsaspecten

4.1 A l g e m e e n

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de impact van de beoogde ontwikkeling op
omgeving. De beschouwde milieuaspecten zijn luchtkwaliteit, water, bedrijven
milieuzonering, externe veiligheid, archeologie, ecologie, bodemkwaliteit, en verkeer
parkeren. Eventuele effecten worden getoetst aan de van toepassing zijnde wetregelgeving.

de
en
en
en

4.2 B e d r i j v e n e n m i l i e u z o n e r i n g

4.2.1 A l g e m e e n

De beoogde ontwikkeling omvat het realiseren van een 1 tot 2-laagse aanbouw aan de voet
van een bestaande watertoren, waarin een kantoorruimte gerealiseerd wordt. Hierbij moet
rekening worden gehouden dat de beoogde functies op een passende afstand van
omliggende bedrijvigheid wordt gesitueerd. Tevens kan de beoogde ontwikkeling van deze
functies, een impact op de omgeving hebben en dient op een passende afstand tot
omliggende functies gesitueerd te worden, indien bijvoorbeeld sprake is van
milieugevoelige bestemmingen. In deze paragraaf zal dit aspect nader worden toegelicht.
4.2.2 W e t t e l i j k k a d e r

Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een passende locatie in de nabijheid van
milieugevoelige functies krijgen en dat milieugevoelige functies op een verantwoorde
afstand van bedrijven gesitueerd worden. In de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering'
(editie 2009) worden de bedrijfsactiviteiten van bedrijven ingedeeld in bepaalde
milieucategorieën. Deze handreiking beveelt per standaard bedrijfstype een afstand aan tot
woningen of andere 'gevoelige' functies. De afstand hangt onder meer af van de aard van de
omgeving: een rustige woonwijk verdient een hoger beschermingsniveau dan een gebied
waar al enige hinder kan optreden ten gevolge van bedrijven of infrastructuur (gemengd
gebied).
Indicatieve richtafstanden (voor de milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar) voor
milieugevoelige functies in de twee te onderscheiden 'omgevingen' bij verschillende
bedrijfstypes (ingedeeld in milieucategorieën) zijn weergegeven in tabel 4.1.
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t4.1 Indicatieve afstand in meters tot omgevingstype (bron: VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering')
Categorie

Rustige woonwijk en rustig buitengebied

Gemengd gebied

1

10

0

2

30

10

3.1

50

30

3.2

100

50

4.1

200

100

4.2

300

200

5.1

500

300

5.2

700

500

5.3

1000

700

6

1500

1000

Volgens de voornoemde VNG-publicatie is de definitie van het omgevingstype gemengd
gebied als volgt: 'Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke
functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca
en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en
andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct
langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd
gebied'. Het plangebied kan worden getypeerd als gemengd gebied, aangezien sprake is
van een menging van functies, te weten bedrijventerrein, agrarische doeleinden
(subbestemming bollencultuur), maatschappelijke voorzieningen, en woningen.
De in tabel 4.1 weergegeven afstanden betreffen de afstanden tussen de perceelgrens van de
activiteiten (niet de bebouwingsgrens) en de gevel van de (geluid)gevoelige bestemming. De
afstanden zijn volgens de VNG-brochure algemene richtafstanden en geen harde
afstandseisen. Gemotiveerd afwijken van deze afstanden is mogelijk, zo volgt ook uit
jurisprudentie.
4.2.3 O n d e r z o e k

De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van een kantoor ten behoeve van de
transformatie van een bestaande watertoren. Conform de VNG-publicatie wordt onder
milieugevoelige functies verstaan woningen, ziekenhuizen en scholen, waaronder de beoogde
functies niet vallen. Conform het provinciaal beleid wordt een kantoorgebouw wel als een
(beperkt) gevoelig object beschouwd voor de aspecten 'geur' en 'gevaar'. In de omgeving van
het plangebied zijn een aantal bedrijven gesitueerd. Volgens het vigerende bestemmingsplan
'Bedrijventerreinen' is tot maximaal categorie 4.1 toegestaan.
Anderzijds vallen kantoren ('bedrijfs- en werknemersorganisaties') conform de VNG-publicatie
onder mogelijk milieubelastende activiteiten, te weten onder de laagste categorie (1).
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Daarmee zal enerzijds de situering van de beoogde functies ten opzichte van omliggende
bedrijvigheid worden beoordeeld voor het aspect geur en gevaar. Vervolgens zal de ligging
van de beoogde ontwikkeling in relatie tot omliggende milieugevoelige functies worden
beschouwd.
Omliggende bedrijfsactiviteiten

In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet worden beoordeeld of bedrijven in de
omgeving worden belemmerd door de ontwikkeling. Op het bedrijventerrein zijn bedrijven
conform het geldende bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen' tot maximaal categorie 4.1
toegestaan. Een kantoorgebouw wordt als een gevoelig object gedefinieerd met betrekking
tot het aspect 'geur' en 'gevaar'. Voor bedrijven zal daarom rekening moeten worden
gehouden met de kantoren in de directe omgeving.
In de omgeving van het plangebied bevindt zich de firma Xella Nederland BV (zie ook
figuur 4.2). Volgens de VNG-uitgave valt deze fabriek onder sBI-code 2661.2, punt 2
(kalkzandsteenfabriek met een capaciteit van meer dan 100.000 ton/jaar). Voor dit bedrijf geldt
een hindercontour van 30 m voor geur en 30 meter voor gevaar. Tevens bevindt er zich een
op- en overslagbedrijf (firma Otte Lisse BV) van zand, grind, menggranulaat, en meststoffen
t.b.v. de binnenvaart. Dit is een bedrijf met een sBI-code 6311.2 waarvoor een hinderzone geldt
van 50 m voor geur en 50 meter voor gevaar.
De beoogde ontwikkeling, gemeten vanaf de gevel tot inrichtinggrens, is gelegen op circa
36 meter van de firma Xella BV. De afstand tot het bedrijf Otte Lisse bedraagt circa 140 meter.
Hiermee wordt voldaan aan de richtafstanden met betrekking tot geur en gevaar. Voor
toekomstige bedrijven geldt dat deze rekening moeten houden met het kantoor wanneer
geur van toepassing in de gevoerde bedrijfsactiviteiten. In de huidige situatie is dit ook al
het geval. Derhalve is het aannemelijk dat bedrijven niet worden belemmerd in
bedrijfsvoering.
Afstand ten opzichte van omliggende woningen

In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet worden beoordeeld of ter plaatse van
gevoelige functies, zoals woningen, sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Met
de beoogde ontwikkeling is sprake van een kantoorfunctie waarvoor beide zoals reeds
benoemd de VNG-milieucategorie 1 geldt. De richtafstand voor kantoorfunctie tot de gevels
van milieugevoelige functies (woningen) bedraagt 10 meter, waarbij het aspect geluid het
enige relevante aspect is. Gezien de aard en schaal van de beoogde ontwikkeling, zullen de
mogelijk milieubelastende activiteiten naar verwachting niet of zeer beperkt aanwezig zijn.
De meest nabijgelegen woningen is de woning gelegen aan de Heereweg 2 op circa
160 meter afstand, zie ook figuur 4.2. Daarmee wordt ruim voldaan aan de
VNG-richtafstanden voor de inpassing van de beoogde functies ten opzichte van
omliggende milieugevoelige bestemmingen. Een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van
de omliggende woningen wordt behouden.
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f4.2 Ligging plangebied ten opzichte van omliggende woningen en bedrijven (bron luchtfoto: Google Earth)

4.2.4 C o n c l u s i e

De beoogde ontwikkeling is wat betreft het aspect bedrijven en milieuzonering inpasbaar in
de omgeving. De beoogde functie voldoet aan de richtafstand voor het relevante aspect
geur en gevaar ten opzichte van omliggende bedrijvigheid. Bedrijfsvoering wordt daarmee
niet belemmerd. Anderzijds is de ontwikkeling gelegen op passende afstand ten opzichte
van omliggende woningen, waarmee daar naar verwachting een goed woon- en leefklimaat
wordt behouden.
4.3 L u c h t k w a l i t e i t

4.3.1 A l g e m e e n

De beoogde ontwikkeling leidt tot een verkeersgeneratie, waarvan ten opzichte van de
huidige situatie geheel geen sprake is vanwege de huidige planologische bestemming (het
overgrote deel is bestemd als verkeer) en de feitelijke afwezigheid van functies binnen het
plangebied. Als gevolg van motorvoertuigbewegingen vindt emissie van de
verbrandingsproducten fijnstof (PM 10/PM2,5) en stikstofoxiden (NO 2) plaats. De uitstoot van
deze stoffen heeft een negatieve invloed op de lokale luchtkwaliteit. In deze paragraaf wordt
het effect van de beoogde ontwikkeling op de luchtkwaliteit inzichtelijk gemaakt.
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4.3.2 W e t t e l i j k k a d e r

De belangrijkste wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit (toetsingskader) is vastgelegd in
titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer, ook wel de Wet luchtkwaliteit
genoemd. In de Wet luchtkwaliteit en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn regels en
grenswaarden opgenomen voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende
deeltjes, lood, koolmonoxide en benzeen. In tabel 4.1 zijn de grenswaarden voor de
luchtkwaliteit bepalende verbindingen stikstofdioxide (NO 2) en fijnstof (PM 10) opgenomen.
t4.1 Grenswaarden conform Wet milieubeheer

Stof

Omschrijving

Concentratie in μg/m3

PM10

Jaargemiddelde

40

Daggemiddelde dat 35 keer per jaar mag worden overschreden

50

Jaargemiddelde

40

Uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden overschreden

200

NO2

De overige in de Wet milieubeheer opgenomen verbindingen vormen geen probleem meer
in Nederland. De concentraties van deze verbindingen vertonen een dalende trend en zijn
dermate laag, dat overschrijdingen van de daarvoor geldende grens- of richtwaarden
redelijkerwijs uitgesloten zijn. Deze verbindingen worden dan ook niet nader beschouwd.
Niet in betekenende mate

Onderdeel van de Wet milieubeheer is het begrip 'niet in betekenende mate' (Besluit NIBM).
Indien een nieuw initiatief in niet-betekenende mate bijdraagt aan de heersende
achtergrondconcentratie kan toetsing aan de wettelijke grenswaarden achterwege blijven.
Kleine projecten waarvan vooraf duidelijk is dat ze de luchtkwaliteit 'niet in betekenende
mate' (NIBM) verslechteren, hoeven niet meer op luchtkwaliteit te worden getoetst. Dit is
opgenomen in het Besluit niet in betekenende mate bijdrage luchtkwaliteitseisen. Het gaat
daarbij om projecten die leiden tot een maximale bijdrage van 3% van de grenswaarde voor
NO2 en PM10.
4.3.3 O n d e r z o e k

De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van een aanbouw van één bouwlaag waarin
een kantoorfunctie wordt gehuisvest. In de huidige situatie is geen sprake van een
verkeersaantrekkende werking gezien de huidige planologische bestemming (verkeer) en de
feitelijke afwezigheid van functies. Vanwege de aard en omvang zal het plan in zeer
beperkte mate bijdragen aan de lokale luchtkwaliteit. Toetsing aan grenswaarden is daarbij
niet noodzakelijk. De beoogde ontwikkeling wordt derhalve getoetst aan het NIBMcriterium.
Om het effect van de beoogde ontwikkeling op de luchtkwaliteit in beeld te kunnen
brengen dient de verkeersaantrekkende werking van de beoogde functies binnen het
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plangebied bepaald te worden. Uitgegaan wordt van een te realiseren oppervlakte van circa
800 m2 aan kantoorfunctie.
Aan de hand van CROW-kencijfers is de verkeersgeneratie van de beoogde ontwikkeling
bepaald. Deze kencijfers gelden voor een locatie in de rest van de bebouwde kom, in een
matig stedelijke gemeente. Vanwege de goede bereikbaarheid van het plangebied met het
openbaar vervoer (bus) zijn de minimale kentallen aangehouden.
De beoogde ontwikkeling van de aanbouw kent op basis van CROW-kentallen daarmee een
verkeersgeneratie van circa 51 verkeersbewegingen per etmaal, zie ook tabel 4.3.
t4.3 Berekening van de verkeersgeneratie tgv de beoogde ontwikkeling
Functie

Verkeersgeneratiekental

Eenheid

Aantal

Verkeersgeneratie
(mvt/weekdag)*

Kantoor (zonder baliefunctie)

6,3

Totaal

2

100 m bvo

800 m

2

51
51

* mvt = motorvoertuigbeweging per weekdag

Met behulp van de NIBM-tool is beoordeeld of de beoogde ontwikkeling daarmee leidt tot een
in betekenende mate bijdrage aan de luchtkwaliteit. Onderstaande figuur 4.4 geeft de uitkomst
van de gevolgen voor de luchtkwaliteit weer.
f4.4 Uitsnede uitkomst NIBM-tool

De beoogde ontwikkeling kent slechts een beperkte verkeersaantrekkende werking,
waardoor deze aan de NIBM-criteria voldoet. Verdere toetsing is dan ook niet noodzakelijk.
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In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt wel de heersende generieke
achtergrond-concentraties van PM 10, PM2,5 en NO2 inzichtelijk gemaakt. Ter hoogte van het
dichtstbijzijnde meetpunt 15839199, representatief aan het plangebied, was in 2017
(conform de NSL-monitoringstool) sprake van een generieke achtergrondconcentratie van
19,1 μg/m3 voor PM10, 10,8 μg/m3 voor PM2,5 en 23,9 μg/m3 voor NO2. Hiermee wordt
ruimschoots aan de geldende grenswaarden voldaan.
4.3.4 C o n c l u s i e

De beoogde ontwikkeling voldoet aan het NIBM-criterium waarmee het aspect luchtkwaliteit
geen belemmeringen oplevert voor de realisatie van de beoogde ontwikkeling.
4.4 A r c h e o l o g i e

4.4.1 A l g e m e e n

Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling zal grond worden geroerd. Derhalve wordt in
deze paragraaf het aspect 'Archeologie' nader toegelicht middels de archeologische
beleidskaarten en de Erfgoedverordening van de gemeente Hillegom.
4.4.2 W e t t e l i j k k a d e r

Door de ondertekening van het Verdrag van Malta (Valletta, 1992) heeft Nederland zich verplicht
tot het beschermen van het archeologisch erfgoed. Uitgangspunt van het verdrag is het
archeologische erfgoed waar mogelijk te behouden. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd en op 1
september 2007 via de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd.
Eveneens zijn gemeenten vanuit de Erfgoedwet verplicht bij het opstellen of wijzigen van
bestemmingsplannen rekening te houden met archeologie.
De gemeente Hillegom heeft hun archeologisch beleid vastgelegd in de Erfgoedverordening
gemeente Hillegom 2010 (vastgesteld op 17 juni 2010) en beleidskaarten. Het archeologisch
beleid van gemeente Hillegom is gebaseerd op de archeologische waarden- en
verwachtingenkaart (Schute, mei 2007, RAAP-rapport 1459). De vernieuwde archeologische
waardenkaart is vastgesteld in 2014 (Wink, K., 2014: Archeologische verwachtings(waarden)kaart
en beleidskaart gemeenten Katwijk, Noordwijk, Lisse, Teylingen en Hillegom (Raap-rapport 2852).
Deze documenten vormen het afwegingskader voor ruimtelijke plannen met betrekking tot
archeologie.
4.4.3 O n d e r z o e k

Omdat voorliggende onderbouwing ter afwijking is van het vigerende bestemmingsplan wordt
getoetst aan het gemeentelijk archeologiebeleid. In het gebied waarin de beoogde ontwikkeling
is gesitueerd geldt volgens het archeologiebeleid van de gemeente een verwachtingswaarde
categorie 8. (zie ook figuur 4.5). Dit betekent dat er sprake is van een (lage) archeologische
verwachtingswaarde. Conform de Erfgoedverordening van de gemeente is het verboden om de
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bodem te verstoren in een archeologisch verwachtingsgebied. Een uitzondering op dit verbod
geldt indien aangetoond kan worden dat de archeologische waarde van de te verstoren bodem
naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld en dat i) het behoud
van de archeologische waarden in voldoende mate kan worden geborgd; of ii) de archeologische
waarden door de verstoring niet onevenredig worden geschaad; of iii) in het geheel geen
archeologische waarden aanwezig zijn. Bovendien is dit verbod niet van toepassing wanneer de
vrijstellingsgrens voor het gebied niet wordt overschreden bij de beoogde werkzaamheden.
Zoals in de renvooi van de archeologische kaart is opgenomen ligt deze grens in voorliggend
geval bij het roeren van grond over een oppervlakte van maximaal 1000 m 2 en een diepte van
maximaal 30 cm.
f4.5 Uitsnede uit: Archeologische verwachtings(waarden)kaart en beleidskaart gemeenten Katwijk, Noordwijk,
Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen en Hillegom, Raap-rapport 2852 (bron: Wink, 2014), waarop het plangebied blauw is
omcirkeld.

Met de beoogde ontwikkeling is sprake van het beperkt roeren van de grond ter plaatse van het
plangebied. Bij de werkzaamheden wordt over niet meer dan 1000 m2 (te weten 585 m2) meer
dan 30 cm grond geroerd, zoals tevens in figuur 4.6 inzichtelijk is gemaakt. Hiermee voldoet het
plan aan de vrijstellingsvoorwaarden conform het archeologiebeleid en is er geen sprake van
verdere (onderzoeks)verplichtingen in het kader van archeologie.
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f4.6 Plattegrond waarop het grondwerk dieper dan 30 cm in het plangebied met rood is aangegeven (bron: Lars Bouwman
Architect)

4.4.4 C o n c l u s i e

De beoogde ontwikkeling is gelegen is een gebied met een lage archeologische
verwachtingswaarde. Met de beoogde ontwikkeling zal een dermate beperkte hoeveelheid
grond worden geroerd (circa 585 m2) dat er wordt voldaan aan de op deze locatie geldende
vrijstellingsgrenswaarden (te weten 1.000 m2 voor verstoringen dieper dan 30 cm) voor het
verrichten van nader archeologisch onderzoek conform het gemeentelijk archeologiebeleid. Een
nader archeologisch onderzoek is derhalve niet noodzakelijk.
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4.5 E c o l o g i e

4.5.1 A l g e m e e n

De beoogde ontwikkeling bevindt zich op een bedrijventerrein in de schil van stedelijk gebied.
Aan de voorzijde van de watertoren in een onbebouwd grasland gelegen. Langs de noordzijde
van het plangebied loopt het Elsbroekkanaal. Op basis van enkel het omgevingstype kan
vooralsnog niet worden uitgesloten dat de beoogde ontwikkeling gevolgen heeft voor de flora
en fauna ter plaatse van de omgeving van het plangebied. Deze paragraaf zal in het kader van de
Wet natuurbescherming de impact van de beoogde ontwikkeling op de ecologie beschouwen.
4.5.2 W e t t e l i j k k a d e r
Wet natuurbescherming

Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming ingegaan. Deze wet heeft
3 wetten samengevoegd: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en
faunawet. Door hier één wet van te maken wordt deze makkelijker en duidelijker om toe te
passen. Voor eenvoudige activiteiten (bijvoorbeeld reguliere onderhoudswerkzaamheden) is
er voortaan een meldplicht. Voor activiteiten waar een omgevingsvergunning nodig blijft,
moet die binnen 13 weken worden gegeven. Bovendien bepalen vanaf 1 januari 2017 de
provincies wat wel en niet mag in de natuur in hun gebied. Ook zorgen de provincies vanaf
deze datum voor vergunningen en ontheffingen.
Veel verschillende planten- en diersoorten zorgen ervoor dat de natuur tegen een stootje
kan. Sommige soorten, zoals vleermuizen, gierzwaluwen en steenuilen zijn kwetsbaar,
goede natuurbescherming is daarom belangrijk. Wanneer het met de natuur goed gaat, is er
ook meer ruimte voor economische en andere maatschappelijke activiteiten. In de Wet
natuurbescherming is er sprake van een brede soortenbescherming van dieren en planten,
ook buiten de aangemelde beschermingszones. Er geldt een algemene zorgplicht voor alle
planten- en diersoorten.
Voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan of bij een plan tot afwijking van het
bestemmingsplan dient alvorens onderzoek verricht te worden naar het effect hiervan op
beschermde flora en fauna. Hierbij wordt onderzocht welke soorten, dieren en planten,
aanwezig zijn in het plangebied. Wanneer planten- en diersoorten, dan wel hun nesten of
rustplaatsen worden aangetast kan ontheffing aangevraagd worden conform artikel 3 van
de Wet natuurbescherming. In bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden kan er
ook vrijstelling verleend worden.
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Natura 2000-gebieden

Specifieke gebieden, genaamd Natura 2000-gebieden worden beschermd op basis van
Europese richtlijnen. Voor deze juridisch beschermde gebieden gelden per gebied specifieke
instandhoudingsdoelen voor de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. Voor
activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor beschermde natuur is een vergunning nodig.
De beoogde ontwikkeling ligt niet in of nabij een gebied dat is aangewezen in het kader van
de natuurbeschermingswet.
Ecologische hoofdstructuur

Gebieden behorend tot het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) worden beschermd via
regelgeving onder de Wet ruimtelijke ordening. Het rijksbeleid ten aanzien van de
begrenzing en de bescherming van het NNN is vastgelegd in de Nota Ruimte. De beoogde
ontwikkeling ligt niet in een gebied dat is aangewezen als beschermd gebied.
4.5.3 O n d e r z o e k
Gebiedsbescherming

Het plangebied ligt op circa 3,7 km afstand van het stikstofgevoelige Natura 2000-gebied
Kennemerland-Zuid. Met de beoogde ontwikkeling komt een toename van het aantal
verkeersbewegingen van en naar het plangebied ten opzichte van de huidige situatie tot stand.
De bijhorende toename aan emissies is relevant voor de optredende stikstofdepositie ter plaatse
van de Natura 2000-gebieden. Om dit effect inzichtelijk te maken is een
stikstofdepositieberekening uitgevoerd door Peutz (rapportage FM 16060-4-NO, zie bijlage 7)
middels de AERIUS Calculator. Hierin werd voor zowel de aanleg- als de gebruiksfase van de
ontwikkeling geen depositie hoger dan 0,00 mol/ha/jaar berekend ter plaatse van
Natura 2000-gebieden. Het aspect stikstofdepositie vormt derhalve geen belemmering voor de
beoogde ontwikkeling.
De afstand van het plangebied tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN) bedraagt 370 m. De
afstand tot het weidevogelgebied bedraagt 4,4 km. Het plangebied is niet gelegen in de
strategische reservering natuur. Negatieve effecten op deze gebieden zijn gezien de zeer
beperkte externe invloed redelijkerwijs uit te sluiten.
Flora

Volgens de bestemmingsplantoelichting kunnen er in de omgeving van het plangebied
beschermde flora voorkomen. Hierbij is de algemene zorgplicht van toepassing. Verder wordt
enkel vaatplanten genoemd als mogelijk aanwezige zwaarder beschermde soort in het
bestemmingsplansgebied. Hierbij worden voornamelijk taluds, oevers van watergangen, en
braakliggende terreinen genoemd als mogelijke groeiplaats aangemerkt. In voorliggende
situatie kent de oever van het Elsbroekkanaal weinig begroeiing, waardoor de aanwezigheid van
vaatplanten onwaarschijnlijk wordt geacht. Tevens is middels de Effectenindicator Soorten van
het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 1 een indicatie gegeven van de
1 https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/default.aspx?main=natura2000
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waarschijnlijkheid van aanwezige beschermde soorten, zoals Rode Lijst Vaatplanten, in het
plangebied van de beoogde ontwikkeling. Hieruit volgde dat er ten aanzien van de geplande
activiteiten in het plangebied, geen schadelijke effecten voor beschermde soorten worden
verwacht.
Fauna

In de bestemmingsplantoelichting is middels een globaal vooronderzoek naar het gehele
bestemmingsplangebied vastgesteld dat er naar verwachting alleen algemene beschermde
soorten grondgebonden zoogdieren voorkomen in het gebied (zoals bosmuis, huisspitsmuis,
kleine marterachtigen, haas, mol en egel). Voor deze soorten is een algemene
vrijstellingsregeling van kracht bij ruimtelijke ontwikkelingen. Juridisch zwaarder beschermde
grondgebonden zoogdier soorten worden niet in deze omgeving verwacht.
Alsmede is, zoals genoemd in de reactie vooroverleg, gezien de massieve constructie van de
watertoren ter plaatse van het plangebied, niet aannemelijk dat beschermde vleermuizen
en/of vogelsoorten hun verblijfplaatsen hebben aan/in de watertoren. Voor eventuele
aanwezigheid van vogelsoorten binnen het plangebied geldt dat er zal worden voldaan aan
de algemene zorgplicht. Wel dient de naastgelegen watergang mogelijk als vliegroute en/of
foerageergebied voor vleermuizen. Wanneer sprake is van foerageergebied geldt dat deze
zijn beschermd als het van significant belang is. Sprake van significant belang is indien bij
aantasting de functionaliteit van een verblijfplaats (in de omgeving) in het geding komt.
Gezien de ligging en maatvoering van de beoogde bebouwing ten opzichte van de
watergang, is er naar waarschijnlijkheid geen sprake van aantasting. Daartoe dienen ook de
aandachtspunten van de gemeente.
Er kan sprake zijn van tot broeden komende vogels. Werkzaamheden welke verstorend zijn voor
broedende vogels, zoals rooi- en sloopwerkzaamheden, dienen bij voorkeur buiten de
broedperiode (half maart tot half juli, soortspecifiek) gestart te worden. Indien binnen de
broedperiode gestart wordt met verstorende activiteiten, moet aantoonbaar worden vastgesteld
dat er geen broedende vogels in en direct rond het plangebied aanwezig zijn.
4.5.4 C o n c l u s i e

Gezien de omvang van het project en de ligging ten opzichte van beschermde gebieden,
kunnen negatieve effecten op deze gebieden redelijkerwijs worden uitgesloten. Voor wat
betreft flora en fauna zijn geen bijzonderheden geconstateerd op basis waarvan nader
onderzoek noodzakelijk is. Gezien de beperkte aanwezigheid van groen en de aanwezigheid
van reeds ten dele verhard oppervlakte van het plangebied kan redelijkerwijs worden
aangenomen dat de beoogde ontwikkeling geen significant effect heeft op de flora en
fauna. Voor de mogelijke aanwezigheid van een vliegroute van vleermuizen boven de
watergang, worden de aandachtspunten van de gemeente in acht genomen.
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Voor eventuele beschermde soorten die kunnen voorkomen in dit bestemmingsplangebied
zoals genoemd in de bestemmingsplantoelichting, geldt de algemene zorgplicht. Derhalve
wordt geconcludeerd dat het aspect ecologie geen belemmeringen oplevert voor de
beoogde ontwikkeling.
4.6 B o d e m

4.6.1 A l g e m e e n

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient met betrekking tot de bodem rekening gehouden te
worden met de bodemkwaliteit in relatie tot de toekomstige functies. In deze paragraaf zal
de bodemkwaliteit ter plaatse van het plangebied inzichtelijk gemaakt worden.
4.6.2 W e t t e l i j k k a d e r

Zoals in de beleidsvisie Bodem en Ondergrond van Zuid-Holland is gedefinieerd is de
provinciale hoofdopgave een schonere bodem en optimaal bodemgebruik. Bij het opstellen
van een bestemmingsplan of bij het plan tot afwijken van het bestemmingsplan dient
rekening gehouden te worden met de bodemkwaliteit. Bij de aanvraag om een
omgevingsvergunning voor het bouwen moet een onderzoeksrapport betreffende de
bodemgesteldheid worden overgelegd, aldus artikel 2.4 van de Regeling omgevingsrecht.
De nieuwe bestemming moet immers passend zijn in relatie tot de bodemkwaliteit. Bij
ruimtelijke ontwikkelingen dient een bodemonderzoek verricht te worden, dit vloeit voort
uit artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Er dient onderzoek verricht te
worden naar de bestaande toestand, en of deze aansluit op de toekomstige toestand. Op
sterk verontreinigde grond zijn er beperkingen met betrekking tot nieuwbouw. Er moet
duidelijk rekening gehouden worden met de bodemkwaliteit in relatie tot toegelaten
functies.
4.6.3 O n d e r z o e k

In het kader van de beoogde ontwikkeling dient beoordeeld te worden of de bodemkwaliteit
passend is voor het toekomstige gebruik. Uit eerder uitgevoerd onderzoek (milieuadviesbureau
Tjaden met kenmerk M99.013/SG en datum 27 januari 1999) bleek dat in een strook rondom de
watertoren een laag puin/betonresten aanwezig is. De niet puinhoudende grond is licht
verontreinigd met PAK. Het grondwater is licht verontreinigd met arseen en VOCl (per). Vanwege
de aanwezigheid van puin is de bodem aangemerkt als asbestverdacht. In 2009 is een Volledige
Asbestinventarisatie gedaan door Grondvitaal BV (zie bijlage 2) om de constructie van de
watertoren zelf te onderzoeken op aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Hierbij
werden geen asbestverdachte of asbesthoudende materialen aangetroffen.
Onderzoeksgegevens van eerstgenoemde onderzoek zijn verouderd. Ten behoeve van de
beoogde ontwikkeling is derhalve een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740/A1
uitgevoerd door ingenieursbureau Mol (zie de volledige rapportage in de bijlagen). Doel van het
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onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en
grondwater) om te bepalen of er op de locatie sprake is van een bodemverontreiniging. Een
bodemverontreiniging kan hierbij mogelijk belemmeringen opleveren voor de beoogde
ontwikkeling. Met het uitgevoerde onderzoek werden enige verontreinigingen aangetoond.
De aangetroffen gehaltes zijn echter dermate laag dat nader onderzoek niet benodigd is. Uit het
verkennend asbestonderzoek volgt dat er geen asbestverdachte materialen zijn waargenomen
op of in de grond. Voor het aanwezige puingranulaat is reeds aangegeven door de
initiatiefnemer dat dit onder certificaat is geleverd en voldoet aan de vigerende normen voor
onder andere asbest. In het verkennend bodemonderzoek wordt concludeerd dat er vanuit
milieuhygiënisch oogpunt geen bezwaren worden verwacht voor het verstrekken van een
omgevingsvergunning.
De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot verder onderzoek en gesteld kan worden
dat de bodemkwaliteit passend is voor het beoogde gebruik.
Enkel wordt opgemerkt dat, indien de grond afgegraven wordt en van de locatie wordt
afgevoerd, deze grond niet zonder meer elders toepasbaar is.
4.6.4 C o n c l u s i e

Het aspect bodem levert geen belemmeringen op voor de beoogde ontwikkeling.
4.7 W a t e r

4.7.1 A l g e m e e n

In deze paragraaf zal het aspect water nader inzichtelijk worden gemaakt. Hierbij wordt
gekeken naar de impact van de beoogde ontwikkeling op het lokale watersysteem.
4.7.2 W e t t e l i j k k a d e r
Europees beleid

In het jaar 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water vastgesteld met als doel het bereiken
van een goede toestand in de wateren in de gemeenschap en het bijdragen aan de
beschikbaarheid van voldoende oppervlaktewater en grondwater van een goede kwaliteit
voor een duurzaam, evenwichtig en billijk gebruik van water. Verder is het doel van de
Grondwaterrichtlijn het vaststellen van specifieke maatregelen ter voorkoming en
beheersing van grondwaterverontreinigingen vastgesteld als bedoeld in artikel 17 van de
KRW. Dit betekent dat de interne samenhang tussen oppervlaktewater en grondwater, zowel
waar het kwaliteits- als kwantiteitsaspecten betreft, als uitgangspunten genomen worden.
Daarnaast betekent de integrale benadering dat diverse beleidsterreinen, waaronder de
ruimtelijke ordening, door de richtlijn worden bestreken.
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Rijksbeleid

Het Nationaal Waterplan is de rijksnota voor het nationale waterbeleid en wordt op basis van
de Waterwet eens per 6 jaar opgesteld. In het Nationaal Waterplan, opgesteld in december
2015, zijn de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale waterbeleid in de periode
2016-2021, met een vooruitblik richting 2050 opgenomen. Het Nationaal Waterplan streeft
naar het robuust en toekomstgericht inrichten van ons watersysteem, gericht op een goede
bescherming tegen overstromingen, het voorkomen van wateroverlast en droogte en het
bereiken van een goede waterkwaliteit en een gezond ecosysteem als basis voor welzijn en
welvaart. Ook worden de maatregelen genoemd die hiervoor worden genomen. Op basis
van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten
de status van structuurvisie.
Provinciaal

Zuid-Holland heeft een regionaal waterplan 2016-2021 opgesteld. Dit plan bepaalt het
waterbeleid betreffende waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en een robuust en
veerkrachtig watersysteem. Het provinciaal waterplan gaat in op de kernopgaven van de
provincie op het gebied van integraal waterbeheer. Het provinciaal waterplan is uitgewerkt
in het actieprogramma water waarin staat wat de provincie concreet doet en gaat doen.
De provincie herziet dit Waterplan eens in de 6 jaar. De provincie Zuid-Holland heeft in
afwachting van de Omgevingswet geen nieuw waterbeleidsplan opgesteld, maar heeft het
bestaande beleid enigszins aangepast voor het waterbeleid voor de periode 2016-2021.
Hoogheemraadschap van Rijnland

Het plangebied valt binnen het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Het algemeen bestuur van Rijnland heeft op 9 maart 2016 het nieuwe Waterbeheerplan
(WBP5) vastgesteld, voor de periode 2016 tot en met 2021. In dit document staan de
ambities voor deze periode met betrekking tot het watersysteem. De strategie voor de
uitvoering van de kerntaken voor de komende jaren staan hierin beschreven. Het plan
beschrijft de doelen voor het waterbeheer en de financiële consequenties daarvan. Het
Hoogheemraadschap van Rijnland streeft naar een toekomstbestendig watersysteem.
Kerntaken zijn hierbij de waterveiligheid, het waterbeheer, de waterkwaliteit en
afvalwaterverwerking.
Elk waterschap hanteert naast de Waterwet haar eigen regionale regels. Deze regels zijn
opgenomen in de Keur. Daarmee kan worden bepaald of voor een bepaalde activiteit een
watervergunning aangevraagd dan wel een watermelding ingediend moet worden. Voor
bepaalde activiteiten zijn een aantal algemene regels opgesteld. Wanneer wordt voldaan aan de
in de algemene regels gestelde voorwaarden zijn deze activiteiten vrijgesteld van de
watervergunningplicht.
Een instrument wat bij ruimtelijke plannen aandacht vraagt is de watertoets, waarin
aandacht is voor de kwaliteit en kwantiteit van water. De watertoets is verplicht voor alle
overheden die ruimtelijke plannen hebben die invloed hebben op waterhuishoudkundige
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aspecten. Eveneens komt de watertoets aan de orde bij particulier initiatief bij afwijking van
het bestemmingsplan. Een ruimtelijk plan dient een waterparagraaf te bevatten waarin
aandacht wordt gegeven aan de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van het
waterbeheer en waarin staat beschreven hoe de watertoets is vormgegeven.
f4.7 Uitsnede legger, waarin plangebied is aangegeven (blauw)

4.7.3 O n d e r z o e k

Het plangebied is gelegen nabij meerdere watergangen, zie ook de uitsnede van de legger
van het hoogheemraadschap in figuur 4.7. Langs de oostzijde van het plangebied loopt de
primaire watergang van het Kanaal Veenenburg-Elsbroek. Ten zuiden van het plangebied is
een kleinere watergang gelegen. Verder is het terrein gedeeltelijk verhard. Met de beoogde
ontwikkeling wordt er een aanbouw gerealiseerd van 1 bouwlaag hoogte, waarvan het dak
als groen dak zal worden uitgevoerd. Op het terrein zullen tevens parkeerplaatsen worden
gerealiseerd. Deze handelingen kunnen impact hebben op het lokale watersysteem.
Toename verhard oppervlak

Ten eerste is met de beoogde ontwikkeling sprake van een toename aan het verhard
oppervlakte binnen het plangebied. Bij ruimtelijke ontwikkelingen waarbij het verhard
oppervlak toeneemt en/of waarbij het waterbergend vermogen afneemt moeten
maatregelen getroffen worden om de negatieve gevolgen te beperken. Een toename van
verhard oppervlak kan de versnelde afvoer van hemelwater veroorzaken, waardoor grotere
peilstijgingen kunnen plaatsvinden. Dit kan op termijn wateroverlast ten gevolg hebben.
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Met de beoogde ontwikkeling is sprake van het realiseren van verhard oppervlakte van circa
2.198 m2. Daarvan is het te realiseren dakoppervlak van de aanbouw circa 800 m 2, en
verzorgen de overige verhardingen binnen het plangebied het resterende aandeel.
Op het te realiseren verhard oppervlak wordt het reeds verhard oppervlakte van de huidige
situatie in mindering gebracht. In de huidige situatie is reeds een deel van het terrein met
zand/grind verhard. In het kader van de waterbeoordeling wordt dit niet als verharding
beschouwd aangezien deze de infiltratie van water in de bodem niet dermate verhinderd.
Daarmee is in voorliggende situatie sprake van een toename van verhard oppervlak van
circa 2.198 m2. Ook van belang is het beoogde hemelwaterafvoersysteem van de beoogde
ontwikkeling. In voorliggend plan is gekozen voor hemelwaterafvoer welke de neerslag
vallend op het dakvlak gescheiden opvangt en afvoert naar het oppervlaktewater
(Elsbroekkanaal)2.
Onder voorliggende omstandigheden (hemelwater direct afvoeren naar oppervlaktewater
en toename van verharding van boven de 500 m 2) is er sprake van een versnelde afvoer van
hemelwater naar het oppervlaktewatersysteem. Conform de Keur dient er dan ter
compensatie water gegraven te worden. Voor het aanleggen van verhard oppervlak geldt
geen vergunningplicht.
Conform de Keur dient het oppervlak van het ter compensatie aan te leggen water, minimaal
15 procent van het oppervlak van de toename van verharding te bedragen. Daarmee is het
te graven oppervlak 329,7 m 2. Het water dat ter compensatie wordt gegraven, dient bij te
dragen aan de waterberging in het betreffende gebied. Daartoe dient het water in open
verbinding te staan met de rest van het oppervlaktewatersysteem.
Dempen watergang

Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling wordt een deel van de aanwezige watergang
gedempt om terrein beschikbaar te maken voor de beoogde parkeerplaats (zie ook
figuur 1.1). Het te dempen oppervlak bedraagt circa 320 m 2. Dempingen van meer dan
100 m2 kunnen aanzienlijke beperkingen van de aan en afvoer van water opleveren,
afhankelijk van de locatie van de demping en de locatie van de ontgraving, ten opzichte van
het afvoerende gemaal. Dit vraagt om maatwerkafweging en derhalve geldt voor deze
handeling in het watersysteem een vergunningplicht.
Uitvoer watercompensatie

Ten gevolge van zowel het dempen van de watergang en het realiseren van een toename
aan verhard oppervlakte binnen het plangebied dient er (320 + 329,7) 649,7 m 2 nieuw water
te worden gegraven. Het Hoogheemraadschap heeft op 19 augustus 2019 (zie tevens
bijlage 3) de watervergunning verleend voor de beoogde demping. Daarbij heeft zij ook
2 Opgemerkt wordt dat ter voorkoming van verontreiniging van het hemelwater derhalve geen uitloogbare
materialen worden toegepast binnen het plan.
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toegestemd met het aangeleverde plan voor het aanbrengen van de beoogde verharding en
het graven van nieuw oppervlaktewater ter compensatie. De watercompensatie is reeds
uitgevoerd. Het betreft een totaal van 2070 m 2 3 nieuw water, door het breder graven van
drie bestaande watergangen ter plaatse van de Oude Zandsloot te Lisse, zie ook figuur 4.8.
Hierbij is voldaan aan de regels van het Hoogheemraadschap van Rijnland zoals bevestigd in
diens brief van 27 september 2019 (zie bijlage 4).
f4.8 Kaart met de uitvoer van de watercompensatie: breder graven van drie bestaande watergangen te Lisse

Hemelwaterafvoer en droogweerafvoer

Met de beoogde ontwikkeling is sprake van een toename aan verhard oppervlak, een
demping van een watergang en een toename van droogweerafvoer. Dit heeft mogelijk
impact op de werking van het huidig gemeentelijke rioolstelsel. In het rioolontwerp van het
plan wordt het afvalwater van de nieuwe functies aangesloten op het bestaand DWA-stelsel
en een deel van de terreinrichting prikt middels een nieuw RWA-riool in op het huidig
RWA-riool. De ontwikkeling mag niet leiden tot een hydraulische verslechtering ten opzichte
van de huidige situatie, in zowel de HWA- en DWA-riolering. Op basis van het rapport van
Royal Haskoning DHV (rapportage opgenomen in bijlage 6) is het rioolontwerp van de
beoogde ontwikkeling gefinaliseerd. Hierbij is tevens rekening gehouden met de
beschermingszone van de rioolbuisleiding door deze te verleggen en wordt voor het deel
HWA-riolering dat het grondgebied van derden betreft, juridische regeling getroffen. Het
rioolontwerp is afgestemd met de rioolbeheerder (Rob Zegers van HLT samen).
3 Deze vergunning is gecombineerd aangevraagd, tezamen met een naastgelegen aan het plangebied
voorgenomen ontwikkeling. De watercompensatie is gezamenlijk behandeld, vergund en uitgevoerd. Dit betreft
een totaal van 2070 m2 nieuw gegraven water.
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4.7.4 C o n c l u s i e

De beoogde ontwikkeling brengt een aantal veranderingen aan het watersysteem teweeg.
− Het verharde oppervlakte binnen het plangebied neemt ten gevolge van de beoogde
ontwikkeling toe. Tezamen met het beoogde hemelwatersysteem (directe afvoer van
neerslag op dakoppervlakte naar het oppervlaktewater) leidt dit tot een versnelde afvoer
van hemelwater. Ook zorgt de beoogde demping voor een afname aan oppervlaktewater.
Derhalve dient compensatie te worden uitgevoerd. Dit is reeds door het
Hoogheemraadschap van Rijnland toegestemd en vervolgens uitgevoerd, hierbij is
voldaan aan de regels uit de Keur. De benodigde watervergunning voor de beoogde
demping is reeds verleend.
− De HWA- en DWA-riolering is uitgewerkt op basis van het advies van Royal Haskoning
DHV. Er heeft afstemming plaatsgevonden met de rioolbeheerder.
Derhalve wordt geconcludeerd dat de beoogde ontwikkeling geen belemmering vormt voor
het functioneren van het watersysteem en het bergend vermogen. De waterkwaliteit,
waterkwantiteit en waterveiligheid in de omgeving blijft gewaarborgd.
4.8 E x t e r n e v e i l i g h e i d

4.8.1 A l g e m e e n

In deze paragraaf zal het aspect externe veiligheid nader inzichtelijk worden gemaakt. De
externe veiligheidsrisico's ter plaatse van het plangebied zullen hier aan bod komen.
4.8.2 W e t t e l i j k k a d e r

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving ten gevolge
van:
− het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water, spoor en door buisleidingen;
− het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen);
− het luchtvaartverkeer.
Er zijn twee situaties waarbij externe veiligheid een rol speelt, namelijk bij het ontplooien
van een risicovolle activiteit (zoals hiervoor omschreven) en bij het realiseren van een
(beperkt) kwetsbaar object binnen het invloedsgebied van een dergelijke 'activiteit'.
Met betrekking tot de risico's voor de externe veiligheid zijn in het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi), Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe
veiligheid buisleidingen (Bevb) richtafstanden en grenswaarden opgesteld betreffende de
afstand tot kwetsbare objecten.
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4.8.3 O n d e r z o e k

Voor de beoogde ontwikkeling zelf geldt dat er geen sprake is van ontplooiing van nieuwe
risicovolle activiteiten. Wel is naar verwachting na de beoogde ontwikkeling sprake van een
verandering in de hoeveelheid aanwezige personen ter plaatse van het plangebied.
Met de beoogde ontwikkeling is sprake van realisatie van een beperkt kwetsbaar object in
het kader van externe veiligheid ('kantoorgebouwen met een bruto vloeroppervlak van
minder of gelijk aan 1.500 m 2 per object') conform Bevi. Derhalve zijn de risicovolle
activiteiten en inrichtingen uit de omgeving geïnventariseerd, zie hiervoor tevens de
uitsnede van de risicokaart in figuur 4.9.
f4.9 Uitsnede risicokaart (bron: https://www.risicokaart.nl/ )

Er is enkel één risicobron in de omgeving van het plangebied aanwezig. De inrichting P.J.
van der Veek, Tuinbouwartikelen B.V. aan de Heereweg 3 is gelegen op circa 150 meter
afstand. Het betreft een groothandelsbedrijf in bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen
(SBI code 5155.2). Hier is sprake van de binnenopslag van gewasbeschermingsmiddelen,
waarvoor een 10-6 risicocontour van 90 meter geldt. Daarmee is de beoogde ontwikkeling
ruim buiten de risicocontour gelegen, zoals zichtbaar in figuur 4.9. Verder bevinden zich in
de nabije omgeving van het plangebied geen risicovolle inrichtingen, buisleidingen, of
routes ten behoeve van het transport van gevaarlijke stoffen. Het gebied is derhalve niet
gelegen in het invloedsgebied van de voornoemde veiligheidsrisico's.
4.8.4 C o n c l u s i e

Het plan ligt op ruime afstand van de risicocontour van de inrichting Van der Veek
Tuinbouwartikelen B.V. waar gewasbeschermingsmiddelen worden opgeslagen. Er is geen
sprake van andere risicobronnen in de omgeving. Externe veiligheid vormt derhalve geen
belemmering voor het plan.
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4.9 V e r k e e r e n p a r k e r e n

4.9.1 A l g e m e e n

De beoogde ontwikkeling dient niet te leiden tot verkeerskundige knelpunten en er dient in
voldoende parkeergelegenheid te worden voorzien. De beoogde ontwikkeling heeft een
eigen parkeervraag die opgevangen dient te worden. Ten opzichte van de huidige situatie is
er een toename in de verkeersgeneratie en parkeerbehoefte aangezien het plangebied
thans niet in gebruik is. In deze paragraaf wordt de impact van de ontwikkeling op het
aspect verkeer en parkeren nader inzichtelijk gemaakt.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat voor beide aspecten (zowel de vermeerderde
parkeerbehoefte als de impact op de verkeerskundige situatie) de beoogde ontwikkeling
van de aanbouw in praktische zin onderdeel is van de gehele herontwikkeling met inbegrip
van zowel de transformatie van de watertoren, als de realisatie van de aanbouw. Omdat voor
de verschillende beoogde functies in het plangebied een gezamenlijke parkeervoorziening
en verkeersontsluiting zal worden aangelegd kan er lastig eenzelfde functioneel
onderscheid worden gemaakt voor het aspect verkeer en parkeren. In deze paragraaf wordt
daarom de totale herontwikkeling (transformatie én nieuwbouwdeel) van het gebied
beschouwd.
4.9.2 W e t t e l i j k k a d e r

In het beleidsplan Hillegomse Verkeer- en Vervoerplan (het HVVP) uit 2009 is de
gemeentelijke visie uitgezet ten aanzien van het optimaliseren van de verkeersveiligheid,
bereikbaarheid en leefbaarheid. De nota Parkeerbeleid Hillegom, vastgesteld op 15 april
2016, is hier een uitwerking van. Het stelt het uitgangspunt helder, uitnodigend en
betrouwbaar beleid te voeren dat zorgt voor een optimale verdeling van schaarse ruimte.
De bij de nieuwe parkeernota horende deelnota's Deelnota Hillegom (betreffende de nietcentrumgebieden) en Deelnota Parkeernormen, zijn in het kader van de beoogde
ontwikkeling relevant.
In de Deelnota Hillegom worden de werkgebieden toegelicht, waarvan Bedrijventerrein
Hillegom-Zuid deel is. Voor deze gebieden wordt de goede parkeersituatie behouden door
bij opheffen van parkeerplaatsen te compenseren (bij hoge parkeerdruk) en bij nieuwbouwontwikkelingen nieuwe parkeerplaatsen te realiseren (dit dient op eigen terrein van de
bedrijven te gebeuren). Er moet sprake zijn van een acceptabele parkeersituatie, hiervoor
wordt in de werkgebieden een bezettingsgraad van 90% overdag aangehouden.
Voor het bepalen van de te realiseren hoeveelheid parkeerplaatsen bij een ontwikkeling
wordt in de Deelnota Parkeernormen de meest recent parkeernormen uit het ASVV 2012
(ook wel bekend als CROW-normen) als basis gehanteerd. De parkeernorm is afhankelijk van
de functie(s) die in het (ver)bouwplan worden ondergebracht en van de locatie van de

FM 16060-2-RA-002 41

ontwikkeling. De in de deelnota opgenomen parkeernormen zijn minimumnormen. Dit
betekent dat tenminste het aantal aangegeven parkeerplaatsen gerealiseerd moet worden.
4.9.3 O n d e r z o e k

In het gemeentelijke parkeerbeleid (deelnota Parkeernormen) wordt beschreven hoe de
CROW-indeling toe te passen. In de gemeente dient de stedelijkheidsgraad matig stedelijk
(3) te worden aangehouden. Tevens wordt de voorliggende locatie herkent als het gebied
'overig Hillegom' waarbij de CROW stedelijke zone 'rest bebouwde kom' geldt. Dit is
aangegeven in figuur 4.10.
f4.10 Gebiedsindeling parkeerbeleid gemeente Hillegom (bron: Nota Parkeernormen Hillegom, 2016)

plangebied

Op basis van de gemeentelijke parkeernorm kan de parkeereis voor de beoogde
ontwikkeling worden bepaald, zie tabel 4.2.
t4.2 Berekening parkeereis
Functie

Parkeernorm

Eenheid
2

Beoogde hoeveelheid
2

Parkeereis

Kantoor aanbouw

2,1

100 m bvo

800 m

Koffiebar

6,0

100 m2 bvo

123 m2

7,4

2

4,2

Kantoor/presentatie ruimte toren

2

16,8

2,1

100 m bvo

200 m

Kantine toren

geen extra verkeer

-

-

-

Installatieruimten

geen extra verkeer

-

-

-

ICT ruimten

geen extra verkeer

-

-

-

Verkeersruimten

geen extra verkeer

-

-

Totaal

30
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De ontwikkeling kent daarmee een parkeereis van 30 parkeerplaatsen. Van het in mindering
brengen van de parkeerbehoefte ten aanzien van huidige gebruik van het plangebied, zoals
bij sloop/nieuwbouw en functiewijziging van toepassing is, is in voorliggende situatie geen
sprake. Uitgaande van de plantekeningen (Lars Bouwman Architect) worden er 44
parkeerplaatsen gerealiseerd binnen het plangebied, zie ook figuur 2.3 op bladzijde 11.
Verkeerskundige inpassing van het plan geschiedt via een toegangsweg via de zuidwestzijde
van het plangebied. De maatvoering van de ingetekende parkeerplaatsen en
ontsluitingsweg is correct gedimensioneerd. De geprojecteerde functie (enkel de aanbouw)
kent in de aan te vragen situatie een verkeersgeneratie van circa 51 voertuigen per etmaal
(zie paragraaf Luchtkwaliteit 4.3). De verkeersgeneratie zal, gezien de ligging van het
plangebied op een bedrijventerrein en direct gelegen aan de N208 en nabij de N207,
worden opgenomen in het heersende verkeersbeeld en derhalve wordt geen relevant effect
op de plaatselijke verkeerskundige situatie verwacht.
4.9.4 C o n c l u s i e

De toekomstige parkeervraag ten gevolge van de geprojecteerde functies wordt
opgevangen. Er wordt voorzien in een parkeervoorziening met een capaciteit van 44
parkeerplaatsen waarmee aan de parkeereis van 30 parkeerplaatsen, conform gemeentelijk
parkeerbeleid, wordt voldaan. Met de beoogde ontwikkeling is sprake van een geringe
verandering op het aspect verkeer. Gezien de ligging van het plan en de te verwachten
verkeersgeneratie zal de beoogde ontwikkeling niet leiden tot verkeerskundige knelpunten.
Voor het aspect verkeer en parkeren is de ontwikkeling daarmee inpasbaar in de omgeving.
4.10 D u u r z a m e v e r s t e d e l i j k i n g

4.10.1 A l g e m e e n

'De ladder voor duurzame verstedelijking' uit het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) beoogt
een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en
infrastructurele besluiten. Bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen moet in het
bestemmingsplan worden gemotiveerd hoe een zorgvuldige afweging is gemaakt van het
ruimtegebruik.
4.10.2 W e t t e l i j k k a d e r

De beoogde ontwikkeling betreft het herbestemmen van een bestaand gebouw. Dit valt niet
onder een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Aangezien het voorliggende plan ook bestaat uit
een nieuwbouwgedeelte, valt de beoogde ontwikkeling wel onder het begrip nieuwe
stedelijke ontwikkeling conform de 'Ladder' gezien er sprake is van realisatie van meer dan
500 m2 bruto-vloeroppervlakte kantoren in de toevoeging van een gebouw (aanbouw).
Derhalve dient de toets uit de 'Ladder' te worden doorlopen. Het doel van deze afweging is

FM 16060-2-RA-002 43

een goede ruimtelijke ordening door een optimale benutting van de ruimte in stedelijke
gebieden.
Voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen dient te worden aangetoond dat er behoefte bestaat
aan de beoogde ontwikkeling door de 'Ladder' te doorlopen volgens de volgende twee
stappen:
− beschrijving/beoordeling van de behoefte (binnen het ruimtelijk verzorgingsgebied) aan
de nieuwe stedelijke ontwikkeling die het bestemmingsplan mogelijk maakt;
− indien de ontwikkeling buiten het bestaand stedelijk gebied plaatsvindt, een motivering
waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.
4.10.3 O n d e r z o e k

In voorliggende situatie is het ruimtelijk verzorgingsgebied waarin de ontwikkeling voorziet
in de behoefte, de gemeente. De aard en omvang van de ontwikkeling zijn leidend voor het
schaalniveau waarop de ruimtebehoefte moet worden afgewogen. Voorliggende
ontwikkeling betreft een kleinschalige ontwikkeling die geen gemeentegrens overstijgend
effect heeft. Regionale ontwikkelingen worden meegenomen om het kader te schetsen
waarin de meer lokale behoefte evolueert.
De gemeente Hillegom heeft de wil om de bedrijvigheid met de bevolkingsomvang in de
gemeente mee te laten groeien (voor bevolkingsgroei en het aantal bedrijven in de
gemeente zie figuur 4.11). De laatste jaren is een stijgende trend zichtbaar in het aantal
inwoners en het aantal bedrijven in de gemeente Hillegom. Werkgelegenheid door
agrarische en andere lokale bedrijvigheid is van belang om de woon/werk-balans in
evenwicht te houden. Bedrijvigheid op de bedrijventerreinen in de gemeente is de
banenmotor van Hillegom. Voor het hier betreffende Bedrijventerrein Hillegom-Zuid geldt
dat een divers aanbod aan werkplaatsen wordt beoogd.
f4.11 Statisitieken gemeente Hillegom voor bevolkingsomvang en aantal bedrijven per sector (bron:
allecijfers.nl/gemeente/hillegom)
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Vanuit de provincie Zuid-Holland is in een discussienota Kantoren in maart 2018 een
verduidelijking gegeven van de regionale en provinciale behoefte aan kantoren en
provinciale en regionale beleidskaders ten behoeve van kantoorruimte. Het huidige
kantorenbeleid is gericht op het concentreren van kantoren op de juiste plek, het reduceren
van plancapaciteit op kansarme plekken en het bevorderen van transformatie van
leegstaande kantoren. In de discussienota staat aangegeven dat er in de huidige situatie
kwantitatief voldoende voorraad is in de provincie Zuid-Holland. De toekomstige vraag naar
kantoren kent een bandbreedte tussen 1,6 miljoen en 4 miljoen m 2 tot en met 2030. Voor
het type kleinschalige kantoren < 1000m2 wil de provincie afwegingsruimte creëren voor de
gemeenten wanneer de eindgebruiker in beeld is. Volgens de discussienota is er een
capaciteit van 50.000-70.000 m2 vvo voor deze kantorenlocaties beschikbaar. Zoals
opgenomen in de gemeentelijke reactie vooroverleg, heeft in het kader van de beoogde
ontwikkeling reeds overleg plaatsgevonden met de provincie Zuid-Holland waaruit volgt dat
er capaciteit over is en de ontwikkeling aan de voorwaarden uit het provinciale beleid
voldoet om als maatwerk te worden beschouwd.
De Regionale Kantorenstrategie Rijnland constateert een trend van veranderende wensen
van kantoorgebruikers. Zij zijn de laatste jaren meer waarde gaan hechten aan kwaliteit,
bereikbaarheid en multifunctionaliteit (Regionale Kantorenstrategie Rijnland 2012). Ook al is
de kantorenmarkt een vervangingsmarkt, er is wél ruimte voor kwalitatieve toevoeging van
nieuwe meters. De meest recente actualisatie van de strategie (2019) benadrukt dat
kantoren belangrijke vestigingsplaatsen voor bedrijvigheid zijn en ruimte bieden voor
ondernemers om te groeien. Kantoren vertegenwoordigen dus niet enkel economische
waarde, maar ook sociale waarde. Bovendien huisvesten de kantoren naast toonaangevende
bedrijven ook veel start-ups en andere kleinere bedrijven, die 'bottom-up' de motor zijn
onder de lokale en regionale economie. Ook is een opkomst van flexibele kantoorconcepten,
bijzondere (industriële) locaties en mixed-use gebouwen zichtbaar. Zowel zzp'ers als
bedrijven zoeken flexibele opties in zogenaamde serviced offices en in gebouwen die zijn
ingericht op co-working. Flexibele kantoorconcepten groeien snel in aantal en marktaandeel
in de regio Holland Rijnland. De verwachting is dat het marktaandeel van dit soort flexibele
kantoorconcepten de komende jaren verder toeneemt.
Ondanks de typering als kantoorontwikkeling binnen de 'Ladder' valt de beoogde
ontwikkeling niet onder het begrip 'kantoor' in de meest gangbare zin. De beoogde
ontwikkeling is onlosmakelijk deel van de herontwikkeling van de toren, waarbij zowel
kantoorruimte als flexibele werkplekken, een kantine, een uitkijktoren, een
presentatieruimte, en een koffiebar worden gerealiseerd. Daarom is de beoogde
ontwikkeling in lijn met bovenstaande ontwikkelingen omtrent de veranderende
kantoorwensen en de behoefte de te verwachten groei aan bedrijvigheid te accommoderen.
De mixed-use ontwikkeling verzorgt een kwalitatieve toevoeging van kantoorruimte als een
ruimtelijke kwaliteitsslag en vervult een rol van economische en maatschappelijke waarde
binnen de lokale context. Dit wordt versterkt door de goede inpassing die de beoogde
ontwikkeling vindt in het kader van toerisme en recreatie, waarbij de landschappelijke en
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cultuurhistorische waarden een rol spelen zoals uitgezet in het gemeentelijk beleid. Dankzij
het (semi-)publieke karakter en de uniekheid van de beoogde ontwikkeling wordt hier aan
bijgedragen.
De ontwikkeling draagt bij aan verschillende provinciale en regionale doelstellingen, zoals in
hoofdstuk 3 beschreven, waardoor kan worden geconcludeerd dat er een behoefte is.
Opgemerkt wordt tevens dat het plan een relatief kleine oppervlakte betreft waarvoor de
huurder reeds bekend is. Aw Groep creëert zijn eigen behoefte aan kantoorruimte op eigen
grond. De beoogde ontwikkeling voldoet daarmee direct in een bestaande behoefte.
De beoogde ontwikkeling valt binnen bestaand stedelijk gebied. Derhalve is een motivatie
waarom niet binnen bestaand stedelijk gebied in de behoefte kan worden voorzien, niet van
toepassing.
4.10.4 C o n c l u s i e

In de voorliggende situatie is sprake van een stedelijke ontwikkeling, derhalve is de 'Ladder'
doorlopen. Kwalitatief is onderbouwd dat behoefte is aan de beoogde ontwikkeling. Deze
behoefte wordt bovendien binnen bestaand stedelijk gebied opgevangen.
4.11 D u u r z a a m h e i d

4.11.1 A l g e m e e n

Het klimaat staat steeds meer op de voorgrond van politieke en maatschappelijke discussie.
De toenemende hoeveelheid broeikasgassen (zoals CO 2 en methaangas) in de lucht
veroorzaakt een temperatuurstijging op aarde. Hierdoor verandert het klimaat, stijgt de
zeespiegel en kunnen planten of dieren verdwijnen. In het kader van duurzaamheid is het
dan ook van groot belang dat bij ontwikkelingen rekening wordt gehouden met het klimaat.
In de voorliggende paragraaf wordt nader toegelicht op welke wijze bij de beoogde
ontwikkeling rekening wordt gehouden met het aspect duurzaamheid.
4.11.2 W e t t e l i j k k a d e r

De gemeente Hillegom vindt het duurzaam ontwikkelen van het stedelijke gebied
belangrijk. Hillegom streeft ernaar bij elke ruimtelijke ontwikkeling de schade aan het milieu
en de menselijke gezondheid op korte en lange termijn zoveel mogelijk te beperken.
Duurzaamheid is als leidend principe opgenomen in de omgevingsvisie 2030 van de
gemeente Hillegom 'Heerlijk Hillegom, duurzame (proef)tuin van Holland'. In de
omgevingsvisie wordt de koers van Hillegom in hoofdlijnen uitgezet. Hierbij wordt de
nadruk gelegd op de sociale, fysieke en economische dimensie van duurzame ontwikkeling.
Hillegom neemt tevens deel aan het regionaal energieakkoord van Holland Rijnland. De
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gemeenteraad heeft vastgesteld dat Hillegom energieneutraal moet zijn in 2030 en geheel
klimaatneutraal in 2050.
Centraal afwegingskader

Initiatieven moeten niet alleen bijdragen aan de kernkwaliteit van het deelgebied, maar ook
aan een duurzame toekomst voor Hillegom en omgeving. Om initiatieven te beoordelen is
er een integraal afwegingskader opgezet waarin de doelen van de gemeente aangaande het
aspect duurzaamheid (sociale, fysieke, en economische) zijn opgenomen. Uitgangspunt is
dat ieder initiatief gemiddeld positief scoort – dan is sprake van een maatschappelijke
meerwaarde. Daarbij is ook van belang dat de initiatiefnemer in overleg treedt met
omwonenden en eventuele andere belanghebbenden en daarbij op zoek gaat naar
draagvlak voor het initiatief. De beoogde ontwikkeling is afgewogen aan het kader:
− Sociale duurzaamheid
Er is geen sprake van het ontplooien van risicovolle activiteiten of realisatie van gevoelige
bestemmingen. De ontwikkeling levert een bijdrage op maatschappelijk vlak middels het
verbeteren van de woon- en leefomgeving. Lichthinder wordt voorkomen en er wordt
rekening gehouden met zowel boven- als ondergrond.
− Fysieke duurzaamheid
De voorliggende ontwikkeling, zijnde deel van de herontwikkeling van bestaand
vastgoed, past binnen het kader van duurzaam ruimtegebruik. De beoogde ontwikkeling
draagt bij aan het versterken van de zichtbaarheid van het landschap. Met het ontwerp
van zowel het maaiveld (aanbouw) als de panorama-uitkijk wordt de omgeving
gerespecteerd en de zichtbaarheid versterkt. Door de watertoren, zijnde gemeentelijk
monument, toegankelijk te maken voor het publiek wordt ook de beleefbaarheid van
cultuurhistorische waarde vergroot. Duurzaamheid is geïntegreerd in het ontwerp door
middel van enkele toepassingen, zie hiervoor de toelichting onder gebiedsspecifiek
afwegingskader. Ten alle tijde wordt de omgeving gerespecteerd. Er worden geen
risicovolle activiteiten ontplooid, de bestaande lokale milieukwaliteit blijft in stand. Als
bijzondere toevoeging aan het bestaande bedrijventerrein draagt het bij aan de ambities
voor het deelgebied (zie hieronder). In het kader van toerisme/recreatie draagt het plan
tevens bij aan het versterken van de uitstraling van de entrees van Hillegom aan de N208.
− Economische duurzaamheid
De beoogde ontwikkeling heeft een positieve bijdrage op de economische dimensie van
duurzaamheid, omdat het nieuwe kantoorconcept een goede verbinding en
kruisbestuiving tussen het bedrijfsleven, kennis en de maatschappij stimuleert. Op het
gebied van mobiliteit werkt het plan als geheel bevorderend voor de recreatieve
infrastructuur. De verkeersveiligheid blijft gewaarborgd.
Gebiedsspecifiek afwegingskader: deelgebied Werkplaats Hillegom

Voor elk deelgebied zijn tevens aanvullende doelstellingen gesteld. Bij de
bedrijventerreinen (deelgebied 'Werkplaats Hillegom') in de gemeente wordt ingezet op
vergroening, kwaliteitsverbetering en verduurzaming.
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f4.12 Aanvullend afwegingskader voor deelgebied 'Werkplaats Hillegom'

− Leefbaarheid/kwaliteitsverbetering
De beoogde ontwikkeling draagt bij aan een verbeterde leefbaarheid van de omgeving.
Met het herontwerp van de watertoren wordt de leegstand opgeheven en de ruimtelijke
kwaliteit van de toren verhoogd. Hierbij wordt ook het landschappelijke karakter
gerespecteerd. Dit heeft een positief effect op de directe omgeving en draagt bij aan een
aantrekkelijk werkklimaat.
− Verduurzaming en vergroening
De ontwikkeling wordt met een groen dak uitgevoerd. Ook wordt duurzame energie
opgewekt door middel van zonnepanelen. Voor de verlichting van de watertoren wordt
energiezuinige verlichting toegepast.
− Profilering van het bedrijventerrein
De beoogde functie wijkt af van het type bedrijvigheid thans aanwezig op
bedrijventerrein Hillegom Zuid. Het beoogde kantoor, als deel van het te realiseren
mixed-use concept, past in die zin niet binnen een afwegingskader dat wordt toegepast
voor het bedrijventerrein met voornamelijk industriële functies. De ontwikkeling kan juist
gezien worden als bijzondere toevoeging aan het bedrijventerrein. Daarom draagt het
plan bij aan het kunnen huisvesten van diverse bedrijvigheid. Daarbij ontleent de
ontwikkeling ook zijn meerwaarde uit het bieden van publieke ruimte bij het
bedrijventerrein. Zo kunnen de koffiebar en presentatiezaal ook worden benut door de
bedrijven die er thans aanwezig zijn. Verder is geen sprake van de huisvesting van
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risicovolle bedrijven. Gesteld kan worden dat de ontwikkeling daarmee in lijn is met de
koers voor 'het ontwikkelen van passende bedrijvigheid' voor Hillegom Zuid.
− Verkeersveiligheid
Zoals tevens in paragraaf 4.9 toegelicht leidt de beoogde ontwikkeling, gezien de ligging
van het plan en de te verwachten verkeersgeneratie, niet tot verkeerskundige knelpunten.
De verkeersveiligheid op het betreffende terrein en in de rest van Hillegom blijft gelijk.
4.11.3 C o n c l u s i e

Zowel het algemene als het gebiedsspecifieke afwegingskader ten behoeve van de
duurzame ontwikkeling van Hillegom, zijn doorlopen. De beoogde ontwikkeling draagt bij
aan de ambities ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit en een gezonde, veilige en
duurzame leefomgeving.
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5

Uitvoerbaarheid

5.1 A l g e m e e n

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van het plan.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de maatschappelijke en de economische
uitvoerbaarheid.
5.2 E c o n o m i s c h e u i t v o e r b a a r h e i d

Bij de voorbereiding van ruimtelijke plannen dient op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) in de plantoelichting minimaal inzicht te worden gegeven in de
economische uitvoerbaarheid van het plan. Tevens bestaat op grond van de Wet ruimtelijke
ordening de verplichting om, indien sprake is van ontwikkelingen waarvoor de gemeente
redelijkerwijs kosten moet maken, deze moeten worden verhaald op de initiatiefnemer c.q.
ontwikkelaar. Een en ander dient te worden vastgelegd in privaatrechtelijke
overeenkomsten met iedere grondeigenaar. Als er met een grondeigenaar geen
overeenkomst is gesloten en het kostenverhaal niet anderszins is verzekerd, dient een
exploitatieplan te worden opgesteld welke gelijktijdig met het wijzigingsplan moet worden
vastgesteld.
De verantwoordelijkheid om de financiële uitvoerbaarheid te garanderen ligt bij de
initiatiefnemer. Deze zal geheel voor eigen rekening en risico overgaan tot de ontwikkeling
en realisatie van het plan.
5.3 M a a t s c h a p p e l i j k e u i t v o e r b a a r h e i d

Gezien de schaal van het beoogde plan en de aard van de beoogde activiteiten ter plaatse,
behoeft er geen verdere actie ondernomen te worden ten behoeve van het creëren van
maatschappelijk draagvlak. Gezien dat de beoogde ontwikkeling het realiseren van zeer
gangbare en kleinschalige activiteiten betreft, ter plaatse van een locatie waar reeds
allerhande bedrijvigheid gevestigd is, wordt het plan maatschappelijk uitvoerbaar geacht.

Zoetermeer,
Dit rapport bevat 50 pagina's en 8 bijlagen.
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INLEIDING

In opdracht van AW Vessies Infra is door Ingenieursbureau Mol op de locatie Watertoren te
Hillegom (naast N208) een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd gebaseerd op de NEN
5740/A1. Op 16 september 2019 is een eerste versie van het rapport uitgebracht. Deze komt
hierbij te vervallen.
De heer R. Noordman van Peutz B.V. is de contactpersoon namens de opdrachtgever Namens
Ingenieursbureau Mol zijn de werkzaamheden gecoördineerd door de heer O.M. Eversteijn.
Het terrein wordt onderzocht in verband met het aanvragen van een omgevingsvergunning.
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is vast te stellen of de concentraties van de
vermoede verontreinigende stof in de grond en het freatische grondwater boven respectievelijk de
achtergrondwaarde en de streefwaarde worden aangetroffen.
Ingenieursbureau Mol heeft als onafhankelijk BRL SIKB 2000 gecertificeerd adviesbureau geen
duurzame rechtsbetrekking met de eigenaar van de onderzoekslocatie, zodat onafhankelijkheid
van het uitgevoerde onderzoek is gewaarborgd.
In dit rapport is de gehanteerde onderzoeksmethode beschreven en worden de resultaten van het
veldwerk en laboratoriumonderzoek behandeld. De resultaten zijn getoetst aan de wettelijke
kaders. De rapportage wordt afgesloten met de conclusies van het onderzoek.
In de rapportage wordt gebruik gemaakt van (norm)documenten. Deze worden genoemd in
hoofdstuk 7.
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VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek is gebaseerd op de NEN 5725. Het doel van het vooronderzoek is inzicht te
verkrijgen in de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen in de bodem op de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de aard, mate, oorzaak en ligging van mogelijke
verontreinigingen. Op basis hiervan wordt een hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve
van het uit te voeren bodemonderzoek opgesteld.
Op 9 juli 2019 is historische informatie opgevraagd bij de Omgevingsdienst West Holland. Voornoemde instantie heeft op 9 juli 2019 aansluitend een omgevingsrapportage per e-mail verstuurd
met een overzicht van de historische informatie (zie bijlage H). Om basis van deze rapportage is
een aantal bodemonderzoeken opgevraagd bij de Omgevingsdienst. Deze dossiers zijn op 30 juli
2019 door Omgevingsdienst verzonden. Op 20 augustus 2019 is door Ingenieurs-bureau Mol een
locatiebezoek verricht.
2.1

Locatiebeschrijving

Het onderzoeksterrein is gelegen aan een zijweg van Achter de Watertoren te Hillegom en kadastraal bekend als gemeente Hillegom, sectie C, nummers 4112, 4643 (ged.), 4616, 4646 (ged.) en
4642, zoals weergeven in onderstaande afbeelding.

De watertoren in Hillegom is ontworpen door architect A.D. Heederik en werd gebouwd in 1925.
De watertoren heeft een hoogte van 45,25 meter en heeft één waterreservoir van 660 m3. De
toren staat naast de Provinciale weg 208.
Het oppervlak van de te onderzoeken locatie bedraagt circa 3.731 m². Ten tijde van het onderzoek
was het terrein in gebruik als watertoren, parkeer- en opslagterrein. Ter plaatse van perceel C4646
bevond zich een sloot. Deze is door de opdrachtgever gedempt met gebiedseigen grond. De
toekomstige bestemming betreft kantoren (inclusief een koffiebar), siertuin en parkeerterrein.
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Het terrein heeft de volgende topografische kenmerken: X= 99.235 en Y= 476.515. De ligging van
de locatie is weergegeven in bijlage A. In bijlage B is een situatietekening van het terrein
opgenomen en in bijlage F staan foto’s van de onderzoekslocatie die zijn genomen tijdens het
locatiebezoek en/of veldwerk.
Tijdens de locatie-inspectie zijn geen verzakkingen, ophogingen, verkleuringen, brandplekken
en/of asbestverdacht materiaal op de bodem aangetroffen. Wel is geconstateerd dat rondom de
watertoren graafwerkzaamheden waren verricht. Ter hoogte van het maaiveld is hier puin- en
grindhoudend materiaal waargenomen. Het perceel C4112, waar de watertoren zich bevindt, is
hoger gelegen dan de overige percelen.
Rondom de watertoren bevinden zich diverse kabels en leidingen. De aanwezigheid daarvan kan
van invloed zijn op de grondwaterstroming op de locatie alsmede op het verspreidingspatroon van
eventueel op het terrein aanwezige bodemverontreiniging.
2.2

Historische informatie

2.2.1 Archieven gemeente
Bodemarchief
Op en in de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn in het verleden een aantal bodemonderzoeken uitgevoerd. Een opsomming van de meest relevante onderzoeken is onderstaand
weergegeven.
▪

Verkennend bodemonderzoek terreinen Leidsestraat te Hillegom, Heidemij Advies, kenmerk
633/WA94/B002/22118, d.d. februari 1994.
Op het terrein rondom de watertoren zijn zintuiglijk bijmengingen met puin waargenomen in
de grond. De grond is licht verontreinigd met minerale olie, EOX, en PAK (overschrijding Awaarden).

▪

Aanvullend bodemonderzoek op de locaties Leidsestraat te Hillegom, Heidemij Advies,
kenmerk 633/WA95/5896/25350, d.d. 25 september 1995.
Dit onderzoek betreft een actualisatie onderzoek uit 1994. waarbij de analyseresultaten zijn
getoetst aan de normen uit 2001. Het blijkt dat de bovengrond licht verontreinigd is met cadmium, kwik, PAK en minerale olie. De kwaliteit van het slib van de watergangen is klasse 2.
Voor klasse 2 slib geldt in principe dat het mag worden uitgereden op het terrein. Het bevoegd
gezag dient hier mee in te stemmen.

▪

Verkennend bodemonderzoek Leidsestraat te Hillegom, Tjaden Milieu, opdrachtnummer
M99.013/SG, d.d. 27 januari 1999.
Rondom de watertoren zijn vanaf maaiveld tot 50 cm-mv bijmengingen met beton en puin
waargenomen. De bovengrond is licht verontreinigd met PAK. De ondergrond is niet verontreinigd. Het grondwater is licht verontreinigd met arseen en tetrachlooretheen.

▪

Grondonderzoek voor het indicatief vaststellen van de nulsituatie achter de Watertoren te
Hillegom, BK Ingenieurs, projectnummer 180076, d.d. 8 mei 2018.
De grond is niet verontreinigd met de onderzochte parameters. het grondwater is licht
verontreinigd met molybdeen, xylenen en naftaleen. Daarnaast is het grondwater sterk
verontreinigd met koper. Opgemerkt wordt dat deze peilbuis zich buiten de huidige onderzoekslocatie bevindt.
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Milieuarchief
In het milieuarchief is geen informatie terug te vinden over de onderzoekslocatie en directe
omgeving.
Tankarchief
Ter plaatse en in de directe omgeving zijn voor zover bekend geen ondergrondse tanks aanwezig
(geweest).
2.2.2

Bodemloket

Naast de archieven van de gemeente is eveneens de website bodemloket.nl geraadpleegd. Op
basis van deze website blijkt dat van de onderzoekslocatie en de directe omgeving geen
aanvullende informatie aanwezig is.
2.2.3

Kaartmateriaal

De volgende kaarten zijn geraadpleegd:
▪ Grote Historische Atlas van Nederland, schaal 1:50.000, d.d. 1839-1859;
▪ Grote Historische Atlas van Zuid-Holland, schaal 1:25.000, d.d. 1905;
▪ Grote Provincie Atlas, d.d. 1990.
Van de website www.topotijdreis.nl zijn meerdere historische kaarten gebruikt. De collectie beslaat
de periode 1815-2015 en bevat meerdere edities van de volgende kaartseries:
▪ Kleinschalig: Postroutekaart 1810, Algemene Kaart Nederland en Gemeentekaart;
▪ Semi-kleinschalig: Kraijenhoffkaart;
▪ Mid-schalig: Topografische Militaire Kaart, RD050 (1:50.000);
▪ Grootschalig: Bonnebladen en RD025 (1:25.000).
Daarnaast zijn de volgende luchtfotokaarten geraadpleegd:
▪ Luchtfoto Atlas Zuid-Holland, schaal 1:14:000, Uitgeverij 12 Provinciën, d.d. 2003;
▪ Google Earth (periode 2003 t/m heden).
Tenslotte de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het kadaster geraadpleegd.
Op basis van het kaart- en fotomateriaal blijkt het volgende:
▪ De onderzoekslocatie bevindt zich net ten noorden van het voormalige Haarlemmermeer;
▪ Ten noorden wordt het terrein begrensd door het Elsbroekkanaal. Op enige afstand naar het
zuiden bevindt zich de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder;
▪ Tot en met 2005 had het gebied rondom de watertoren een agrarische bestemming. Het
gebied is mogelijk rond het begin van de 20e eeuw ook nog gebruikt voor de bollenteelt;
▪ Rond 2017 is het gebied ten zuidoosten van de watertoren opgehoogd met puingranulaat.
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Geo(hydro)logisch onderzoek

Deze informatie is ontleend aan het onderzoek van BK Ingenieurs van 8 mei 2018 (kenmerk
180076). Voor de bodemgegevens en de geohydrologische informatie is gebruikgemaakt van de
Grondwaterkaart van Nederland opgesteld door de Dienst Grondwaterverkenning TNO) en het
Hydrogeologisch Model REGIS II van TNO-NITG. In tabel 1 zijn de regionale gegevens samengevat.
Tabel 1. Regionale bodemopbouw en geohydrologie
Diepte (m-NAP)

Geohydrologische samenstelling

Bodemkundige samenstelling

0 - 15

Formatie van Naaldwijk, laagpakket van
Wormer

Formatie van Naaldwijk, laagpakket van
Wormer

15 – 35

Formatie van Boxtel

Formatie van Boxtel

Het freatisch grondwater bevindt zich op een diepte van circa 1,00 meter minus maaiveld. De
stromingsrichting van het freatisch grondwater is op basis van de beschikbare informatie niet
éénduidig vast te leggen, maar wordt mogelijk sterk beïnvloedt door het Elsbroekkanaal en de
Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder.
Voor het gebied waarbinnen de onderzoekslocatie ligt is sprake van kwel.
De onderzoekslocatie valt niet binnen een grondwaterbeschermingsgebied. Er zijn geen
gegevens bekend met betrekking tot grondwateronttrekkingen binnen en/of in de directe
omgeving van de onderzoekslocatie.
2.4

Bodemkwaliteitskaart Omgevingsdienst West Holland

Omgevingsdienst West Holland heeft het bodembeleid omschreven in de Bodembeheernota
Omgevingsdienst West Holland. Deze nota bestaat uit deel A (algemeen beleid) en deel B (gebied
specifiek beleid). Gemeente Hillegom heeft deel A van de Bodembeheernota vastgesteld. Hierin
zijn de algemene beleidsregels beschreven die aansluiten bij het generieke beleid van het Besluit
bodemkwaliteit. Voor gemeente Hillegom is geen gebied specifiek beleid vastgesteld, maar een
Bodemfunctieklassenkaart. Volgens deze kaart ligt de onderzoekslocatie in zone ‘Industrie’. Op
basis hiervan kan worden verwacht dat de bodem niet, tot slechts licht verontreinigd zal zijn.
2.5

Archeologie

De locatie heeft een lage trefkans op archeologische resten (bron: Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (archeologieinnederland.nl))
2.6

Explosieven

Over het voorkomen van niet gesprongen, conventionele explosieven is geen informatie bekend.
2.7

Financieel – juridische aspecten

Als er een omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub
a Wabo, dan is artikel 8 lid 3 van de Woningwet van toepassing (net als voor de inwerkingtreding
van de Wabo) en kan er een bodemonderzoek worden geëist indien is voldaan aan de voorwaarden die in dit artikel worden genoemd.
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Volgens de Woningwet is er een bodemonderzoek vereist indien onder andere:
▪ het een bouwwerk betreft waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend (meer dan 2 uur per
(werk)dag) mensen verblijven;
▪ bouwwerken die de grond raken.
De aangetoonde verontreinigingen met zware metalen worden beschouwd als historisch, dat wil
zeggen ontstaan voor 1 januari 1987. De verontreinigingen worden gerelateerd aan het ophogen
dan wel verharden van het oorspronkelijke maaiveld. Dit ophogen gebeurde onder andere met
puin, koolas (houdend zand).
Conform het gestelde in de Wet bodembescherming is sprake van een geval vanernstige bodemverontreiniging indien in een bodemvolume van tenminste 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater,
de interventiewaarde wordt overschreden. In dat geval is sprake van een saneringsnoodzaak. De
spoedeisendheid van sanering of te wel het saneringstijdstip is afhankelijk vande aanwezig-heid
van actuele risico’s.
In bijlage A is de hypothecaire informatie opgenomen van het perceel waar de onderzoekslocatie
zich bevindt. Hieruit blijkt dat voor de percelen geen publieksrechtelijke beperkingen betreffende
de Wet bodembescherming zijn opgenomen.
2.8

Conclusies en onderzoekshypothese

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek wordt geconcludeerd dat op de onderzoekslocatie en directe omgeving zich geen bodembedreigende activiteiten hebben voorgedaan danwel
aanwezig zijn. Wel blijkt uit voorgaand onderzoek en het locatiebezoek dat rond de watertoren
puin in de bovengrond aanwezig kan zijn. In voorgaand onderzoek is tevens aangetoond dat de
bovengrond licht verontreinigd kan zijn met PAK, minerale olie en zware metalen. Het grondwater
overwegend licht verontreinigd met enkele individuele parameters.
Voor de onderzoekslocatie wordt de hypothese verdacht ten aanzien van het voorkomen van
bodemverontreiniging gehanteerd.
Het puingranulaat is volgens de opdrachtgever voorzien van een productcertificaat wat voldoet
aan alle wettelijk eisen. Dit puingranulaat valt niet onder de reikwijdte van onderhavig onderzoek.
Tijdens het bodemonderzoek heeft de opdrachtgever op eigen initiatief de sloot op perceel C4616
gedempt met zand en puingranulaat. De voormalige waterbodem van deze gedempte sloot valt
buiten de reikwijdte van onderhavig onderzoek
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ONDERZOEKSSTRATEGIE

Teneinde de hypothese te toetsen, zal het onderzoek worden gebaseerd op de NEN 5740:2009/
A1:2016 waarbij de strategie verdacht (VED-HE-NL) wordt gehanteerd. Aangezien de strategie
VED-HE-NL zich alleen richt op de verdachte laag, vermoedelijk de puinhoudende bovengrond,
is als aanvulling op de strategie één extra ondergrondanalyse opgenomen. De te plaatsen
boringen en uit te voeren chemische analyses zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Tabel 2. Onderzoeksstrategie
Oppervlakte
verdachte locatie

Chemische analyses

Veldwerkzaamheden

3.731 m²

Boring tot 50
cm-verdachte
laag

Boring tot
200 cm-mv

Peilbuis

Verdachte
bodemlaag

Ondergrond

Grondwater

3.000 – 4.000 m²

12

2

1

3 x NEN

1 x NEN

1 x NEN

Van het opgeboorde materiaal worden per grondsoort monsters genomen tot een maximaal traject
van 50 cm per monster. De vrijkomende grond wordt zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur en het
voorkomen van bijzonderheden.
Tijdens het veldwerk wordt gelet op de mogelijke aanwezigheid van asbestverdacht materiaal op
of in de bodem.
Van de verkregen monsters van boven- en ondergrond worden op het laboratorium mengmonsters samengesteld of zijn individuele monsters geselecteerd. De grond(meng)monsters en
grondwatermonsters worden, indien geen afwijkingen optreden, vervolgens geanalyseerd op de
parameters zoals omschreven in de opzet.
Het grondwater wordt minimaal zeven dagen na het plaatsen van de peilbuis bemonsterd en
geanalyseerd. Tijdens het plaatsen van de peilbuis en het bemonsteren van het grondwater is de
grondwaterstand, troebelheid, temperatuur, elektrische geleidbaarheid en zuurgraad gemeten.
De chemische analyses van de grond en het grondwater worden uitgevoerd door Eurofins
Analytico Laboratories B.V. te Barneveld. Dit laboratorium is geaccrediteerd door de Raad voor
Accreditatie en staat geregistreerd onder nummer L010. Bij de chemische analyses wordt gebruik
gemaakt van de voorbehandelings-, opwerkings- en analysemethoden zoals beschreven in
diverse, geldende NEN-normen.
De analyse-pakketten zijn als volgt samengesteld:
▪

NEN pakket grond:
organisch stof, lutum, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink,
som PCB, som PAK en minerale olie;

▪

NEN pakket grondwater:
barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, minerale olie, vluchtige
aromatisch koolwaterstoffen en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.

________________________________________________________________________________________________
Ingenieursbureau Mol
Verkennend bodemonderzoek Watertoren te Hillegom (naast N208)

Projectnummer: A5276

10

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem, worden de gemeten gehalten omgerekend naar
de waarden voor standaardbodem (10% organisch stof en 25% lutum). Deze omgerekende
waarden kunnen vervolgens worden vergeleken met in bijlage I van de Circulaire Bodemsanering
2013 opgenomen waarden.
Hoewel in de de NEN 5740/A1 geen eisen worden gesteld aan het al of niet overgaan tot uitvoering van nader onderzoek, wordt dit vaak bij een overschrijding van de interventiewaarde
gedaan. Daarnaast verlangt het bevoegd gezag Wet bodembescherming vaak al bij een
overschrijding van de 0,5 index een nader onderzoek.
Indien op basis van het nader onderzoek blijkt dat één van de betreffende parameters in een
bodemvolume van tenminste 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater de interventiewaarde overschrijdt, dan is volgens eerder genoemde wetgeving sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. In dat geval is sprake van een saneringsnoodzaak. De spoedeisendheid van
saneren is afhankelijk van de actuele humane, ecologische en verspreidingsrisico’s.
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RESULTATEN
Veldwerk

Het plaatsen van de boringen en de peilbuis is onder leiding van de heer M. Rhijnsburger op 21
en 26 augustus 2019 uitgevoerd. Het grondwater uit de peilbuis is door de heer P.J.J. Rikaart
bemonsterd op 5 september 2019.
De heren Rhijnsburger en Rikaart zijn erkende monsternemers welke worden geaudit door
Normec Certification te Geldermalsen. Alle veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL
SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen 2001 en 2002. Voor de verantwoording van de
veldwerkzaamheden wordt verwezen naar bijlage G.
In totaal zijn 15 boringen verricht (nummers 01 t/m 15). Boring 05 is ten behoeve van de
bemonstering van het grondwater afgewerkt met een peilbuis. De plaats van de boringen en
peilbuis staat weergegeven in bijlage B.
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat vanaf het maaiveld tot een diepte
van circa 50 cm-mv uit puingranulaat. Vanaf 50 cm-mv tot een diepte van circa 250 cm-mv bestaat
de bodem uit matig tot zwak siltig zand. Vanaf 250 cm-mv tot de maximaal geboorde diepte van
300 cm-mv bestaat de bodem uit veen. Rondom de watertoren (boringen 11 t/m 15) is geen puin
aangetroffen. De bovengrond bestaat hier uit zwak humeus, zwak siltig, matig fijn zand. De
boorstaten zijn opgenomen in bijlage E.
Tijdens de veldwerkzaamheden is geen asbestverdacht materiaal op (de bodem) of in de grond
waargenomen. Wel is puingranulaat aangetroffen als halfverharding. De opdrachtgever heeft
aangegeven dat dit puingranulaat onder certificaat is geleverd en voldoet aan de vigerende
normen voor onder andere asbest. Het vermelden van aan- of afwezigheid van asbest in de
grond wordt door het bevoegd gezag verplicht gesteld in de rapportage van een verkennend
bodemonderzoek conform de NEN 5740/A1. Nadrukkelijk willen wij vermelden dat onderhavig
verkennend bodemonderzoek geen asbest in grond onderzoek conform de NEN 5707 en/of
5897 betreft.
In tabel 3 staan de zintuiglijke waarnemingen tijdens de monstername en de resultaten van de
veldmetingen weergegeven zoals deze zijn gemeten bij het bemonsteren van het grondwater. Het
betreft de grondwaterstand (GWS) ten opzichte van het maaiveld, de troebelheid (NTU), de
elektrische geleidbaarheid (EC) en de zuurgraad (pH).
Tabel 3. Veldmetingen bij bemonsteren grondwater
Peilbuis

Filterstelling
(cm -mv)

05

200 - 300

GWS
bij plaatsing
(cm-mv)
150

GWS bij
bemonstering
(cm-mv)
100

Troebelheid EC
(NTU)
(µS/cm)

pH

Opmerking

19,36

6,86

-

2020

De gemeten pH en EC zijn normale waarden voor een natuurlijke situatie in deze omgeving.
In het genomen grondwatermonster is een hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke
troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad na plaatsing
(minimaal een week). Ook is de peilbuis zorgvuldig en met een voldoende laag debiet (≤0,1 l/min)
afgepompt voorafgaand aan bemonstering, zodat de grondwaterstand in de peilbuis slechts
gering is gedaald tijdens afpompen (< 50 cm). Daarom wordt aangenomen dat er geen sprake is
geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming, en dat de gemeten waarden
voor troebelheid een natuurlijke oorzaak hebben (zwevende stoffen als lutum of silt in het
grondwater).
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Zwevende delen kunnen leiden tot verhoogde meetwaarden in het grondwater als gevolg van
matrix-storingen bij de analyse en ab- en adsorptie van organische verbindingen en zware
metalen aan deze zwevende delen.
4.2

Laboratoriumonderzoek

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform de voorgestelde opzet. In het laboratorium zijn
vier grondmengmonsters samengesteld. Bij de samenstelling van mengmonsters is rekening
gehouden met de diepte van het bemonsteringstraject, de aangetroffen bodemsoort en de zintuiglijke waarnemingen.
Tabel 4. Monsterselectie
Analysemonster
MM1

MM2

MM3

MM4

Deelmonsters & traject (cm-mv)
02 (0,50 - 1,00)
03 (0,40 - 0,90)
04 (0,50 - 1,00)
05 (0,50 - 1,00)
06 (0,50 - 1,00)
08 (0,50 - 1,00)
09 (0,50 - 1,00)
10 (0,50 - 1,00)
11 (0,00 - 0,50)
12 (0,00 - 0,50)
13 (0,00 - 0,50)
15 (0,00 - 0,50)
05 (1,50 - 2,00)
09 (1,50 - 2,00)
12 (1,50 - 2,00)

Analysepakket
Standaard NEN-pakket

Standaard NEN-pakket

Standaard NEN-pakket

Standaard NEN-pakket

De getoetste analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage C. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage D.
4.2.1 Grond
De voor analyse geselecteerde grondmengmonsters alsmede de resultaten van de toetsing zijn
samengevat in de volgende tabel.
Tabel 5. Gemeten concentraties t.o.v. toetsingswaarden in de grond (mg/kgds)
Analysemonster
MM1
MM2

02, 04, 05 (0,50 - 1,00) en 03 (0,40 - 0,90)
06, 08, 09 en 10 (0,50 - 1,00)

MM3

11, 12, 13 en 15 (0,00 - 0,50)

MM4

05, 09 en 12 (1,50 - 2,00)

> AW
>I
Index

Deelmonsters & traject (cm-mv)

> AW (+index)

> I (+index)

PCB (som 7) (-)
PCB (som 7) (-)
PAK 10 VROM
(0,02)
PAK 10 VROM
(0,01)
-

-

: > Achtergrondwaarde
: > Interventiewaarde
: (GSSD - AW) / (I - AW)
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4.2.2 Grondwater
De analyseresultaten van het grondwater zijn samengevat in de volgende tabel.
Tabel 6. Gemeten concentraties t.o.v. toetsingswaarden in het grondwater (µg/l)
Watermonster
05-1-1
>S
>I
Index

4.3

Filterdiepte
(cm -mv)
200 - 300

> S (+index)

> I (+index)

Barium (0,07)

-

: > Streefwaarde
: > Interventiewaarde
: (GSSD - S) / (I - S)

Bespreking resultaten

Bovengrond
In het grondmengmonster MM3 is het gehalte PAK verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde aangetoond.
Ondergrond
In de grondmengmonster MM1 en MM2 is het gehalte PCB verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde aangetoond. In het grondmengmonster MM2 is tevens het gehalte PCB verhoogd
ten opzichte van de achtergrondwaarde aangetroffen
In het grondmengmonster MM4 zijn de gemeten gehalten van de geanalyseerde parameters niet
verhoogd ten opzichte van toetsingswaarden.
Grondwater
In het grondwater van peilbuis 05 is het gehalte barium verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarde aangetoond.
4.4

Overweging resultaten

Uit het verkennend onderzoek blijkt dat de grond en het grondwater hooguit licht verontreinigd
zijn. Deze verontreinigingen worden toegeschreven aan het gebruik van de locatie.
4.5

Afwijkingen ten opzichte van de norm

Onderhavig onderzoek is gebaseerd op NEN 5740/A1. In onderstaande tabel worden eventuele
afwijkingen ten opzichte van de genoemde norm weergegeven:
Tabel 7. Afwijkingen
Deel van het onderzoek:

Opmerking:

Onderzoeksstrategie

Gebaseerd op de norm.

Veldwerk

Geen afwijking

Grondanalyses

Bij grondmengmonsters MM1 en MM2 kan PCB 138 kan positief beïnvloed worden
door PCB 163. Dit betreft een opmerking op het certificaat en geen kritische afwijking.

Grondwaterbemonstering

Geen afwijking

Grondwateranalyses

Geen afwijking
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In opdracht van AW Vessies Infra is door Ingenieursbureau Mol op de locatie Watertoren te
Hillegom (naast N208) een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd gebaseerd op de NEN
5740/A1
Het terrein wordt onderzocht in verband met het aanvragen van een omgevingsvergunning.
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is vast te stellen of de concentraties van de
vermoede verontreinigende stof in de grond en het freatische grondwater boven respectievelijk de
achtergrondwaarde en de streefwaarde worden aangetroffen.
5.1

Conclusies

Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek wordt het volgende geconcludeerd:
▪
▪
▪
▪

De bovengrond rondom de watertoren is licht verontreinigd met PAK;
De ondergrond onder het puingranulaat is licht verontreinigd met PAK en/of PCB;
De diepere ondergrond is niet verontreinigd met de onderzochte parameters;
Het grondwater is licht verontreinigd met barium.

De hypothese verdacht bevestigd wordt verworpen. Verwacht wordt dat vanuit overheidswege
geen aanvullend onderzoek zal worden verlangd.
Vanuit milieuhygiënisch oogpunt worden geen bezwaren verwacht voor het verstrekken van een
omgevingsvergunning en voortzetten van het huidige gebruik.
Opgemerkt wordt dat indien bijvoorbeeld bij herinrichtingswerkzaamheden grond vrijkomt die niet
ter plaatse kan worden hergebruikt er restricties gelden ten aanzien van het hergebruik.
5.2

Aanbevelingen

Geadviseerd wordt om onderhavige rapportage in het kader van de aanvraag voor een
omgevingsvergunning voor te leggen aan het bevoegd gezag met het verzoek of zij kunnen
instemmen met de resultaten en conclusies.
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ALGEMENE OPMERKINGEN

Geadviseerd wordt om bij werkzaamheden in de bodem alert te blijven op waarneembare
bijzonderheden die kunnen duiden op eventuele verontreinigingen.
Het onderhavige onderzoek beschrijft de huidige kwaliteit van de bodem. Wij wijzen u erop dat
het uitgevoerde onderzoek een momentopname is. Beïnvloeding van de bodemkwaliteit kan
alsnog plaatsvinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate de periode tussen de uitvoering
van dit onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, kan dit van invloed zijn op de
representativiteit van dit document.
Bij het interpreteren van de onderzoeksresultaten dient rekening te worden gehouden met het feit
dat analyses uitgevoerd kunnen zijn op basis van mengmonsters. Het is derhalve niet uit te sluiten
dat lokaal hogere concentraties aan verontreinigingen voorkomen.
Tevens is het niet onmogelijk dat plaatselijk verontreinigingen voorkomen die niet gedetecteerd
zijn. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een beperkt aantal monsters, genomen op een
beperkt aantal plaatsen.
Afvoer en hergebruik van grond (en bouwstoffen) naar elders is onderhevig aan de geldende
wettelijke bepalingen.
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Bijlage A:
Ligging onderzoekslocatie en kadastrale gegevens

Projectcode: A5276

Omgevingskaart

Klantreferentie: A4276
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Deze kaart is noordgericht.
Hier bevindt zich Kadastraal object Hillegom C 4616
CC-BY Kadaster.
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Deze kaart is noordgericht
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25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 16 juli 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

12345

5m

25 m

Schaal 1:500
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Hillegom
C
4616

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Bijlage B:
Overzichtstekening onderzoekslocatie

Projectcode: A5276
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SVO Initiatief

Getekend door: OEV
Veldwerk door: MRH
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Uitvoering d.d.: 21/26-8-19
Formaat: A4

Bijlage B :
Overzichtstekening
onderzoekslocatie
Verkennend bodemonderzoek
Achter de Watertoren
Hillegom

Bijlage C:
Toetsingsresultaten

Projectcode: A5276

Toetsingscriteria
Bij de beoordeling en interpretatie van de resultaten is gebruik gemaakt van de toetsingswaarden zoals
gehanteerd in het Besluit bodemkwaliteit en de Circulaire Bodemsanering. Voor de grond wordt
onderscheid gemaakt in achtergrond- en interventiewaarden. Voor grondwater wordt gesproken over
streef- en interventiewaarden. Deze waarden, zoals opgenomen in eerder genoemde documenten, zijn
richtwaarden voor de beoordeling van de concentratieniveaus van diverse verontreinigingen in de
bodem.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie niveaus:
▪
achtergrond- (AW) en of streefwaarde (S-waarde)
De achtergrondwaarde betreft landelijk vastgestelde generieke waarden voor een goede bodemkwaliteit.
De streefwaarde geldt als de concentratie aan stoffen in het grondwater die op grond van natuurlijk
voorkomen is te verwachten.
▪
tussenwaarde / 0,5 index
De tussenwaarde werd in het verleden als triggerwaarde gehanteerd voor een vermoeden van een geval
van ernstige bodemverontreiniging. Het aantonen van een dergelijke verhoogde waarde geeft statistisch
een kans op het voorkomen van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Met het vervallen van de
term tussenwaarde, is deze kans niet gewijzigd. In plaats van de tussenwaarde wordt nu een bodemindex van 0,50 gehanteerd.
▪
interventiewaarde (I-waarde)
De interventiewaarde is te beschouwen als de grens waarboven het noodzakelijk is om op korte termijn
tot een saneringsonderzoek en een beslissing omtrent het in voorbereiding nemen van sanerende
maatregelen te komen. Ook de interventiewaarden zijn afhankelijk gesteld van het bodemtype.
De toetsingswaarden kunnen voor sommige verontreinigingen afhankelijk zijn van de grondsoort,
aangezien in bepaalde grondsoorten van nature hogere concentraties kunnen voorkomen. De
toetsingswaarden zijn dan afhankelijk van het lutum- (kleimineralen) en/of humusgehalte (organische
stof) van de bodem.
Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt bij de evaluatie van de resultaten onderstaande
terminologie gebruikt:
▪
niet verontreinigd:
concentratie van de geanalyseerde stoffen is lager dan of gelijk aan de AW- of streefwaarde.
▪
licht verontreinigd:
concentratie van de geanalyseerde stoffen is hoger dan de AW- of streefwaarde maar lager dan of gelijk
aan de 0,5-index.
▪
matig verontreinigd:
concentratie van de geanalyseerde stoffen is hoger dan de 0,5 index maar lager dan of gelijk aan de Iwaarde.
▪
sterk verontreinigd:
concentratie van de geanalyseerde stoffen is hoger dan de I-waarde.
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Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster
Grondsoort
Zintuiglijke bijmengingen
Certificaatcode
Boring(en)
Traject (m -mv)
Humus
Lutum
Datum van toetsing
Monsterconclusie

% ds
% ds

MM1
Zand

MM2
Zand

MM3
Zand

2019122855
02, 03, 04, 05
0,40 - 1,00
3,50
2,00
12-9-2019
Voldoet aan Achtergrondwaarde
Meetw
GSSD
Index

2019122855
06, 08, 09, 10
0,50 - 1,00
4,10
2,00
12-9-2019
Voldoet aan Achtergrondwaarde
Meetw
GSSD
Index

2019122855
11, 12, 13, 15
0,00 - 0,50
3,90
2,00
12-9-2019
Voldoet aan Achtergrondwaarde
Meetw
GSSD
Index

METALEN
Cadmium
Kobalt
Koper
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
Kwik
Barium

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

<0,2
<3
<5
<10
<1,5
5,2
24
0,053
<20

<0,2
<7
<7
<11
<1,1
15,2
55
0,075
<54 (6)

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

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

<0,05
0,052
0,071
0,12
0,072
0,1
0,085

<0,04
0,052
0,071
0,12
0,072
0,1
0,085
1,00
0,19
0,15
0,15

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7)

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

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,0018
0,0023
0,0013

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C16 - C21
Minerale olie C21 - C30
Minerale olie C30 - C35
Minerale olie C35 - C40
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C10 - C40
Minerale olie C12 - C16

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

<5
20
16
<6
<3
42
<5

% m/m
%
%
% (m/m)
ds

81,4
<2
3,5
96,4

OVERIG
Droge stof
Lutum
Organische stof (humus)
Gloeirest
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0,19
0,15
0,15

<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
0,0051
0,0066
0,0037
0,023

10 (6)
57 (6)
46 (6)
12 (6)
6 (6)
120
10 (6)

81,4 (6)

-0,03
-0,05
-0,22
-0,08
-0
-0,3
-0,15
-0

<0,2
<3
6,4
16
<1,5
5,6
34
0,063
<20

<0,2
<7
12,3
24
<1,1
16,3
77
0,089
<54 (6)

<0,05
0,14
0,22
0,25
0,16
0,21
0,18

<0,04
0,14
0,22
0,25
0,16
0,21
0,18
2,20
0,49
0,23
0,3

-0,01
0,49
0,23
0,3

<0,001
<0,001
0,002
0,002
0,0019
0,0019
<0,001
0

-0,01

<0,002
<0,002
0,005
0,005
0,0046
0,0046
<0,002
0,024

6,1
31
31
7,7
<3
74
<5

14,9 (6)
76 (6)
76 (6)
18,8 (6)
5 (6)
180
9 (6)

82,4
<2
4,1
95,8

82,4 (6)

-0,03
-0,05
-0,18
-0,05
-0
-0,29
-0,11
-0

<0,2
<3
7
21
<1,5
5,6
46
0,079
26

<0,2
<7
14
32
<1,1
16,3
104
0,112
101 (6)

<0,05
0,12
0,17
0,2
0,12
0,14
0,13

<0,04
0,12
0,17
0,2
0,12
0,14
0,13
1,80
0,38
0,25
0,21

0,02
0,38
0,25
0,21

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0

-0

<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,002
<0,013

<5
20
12
<6
<3
37
<5

9 (6)
51 (6)
31 (6)
11 (6)
5 (6)
95
9 (6)

89,2
<2
3,9
96,1

89,2 (6)

-0,03
-0,05
-0,17
-0,04
-0
-0,29
-0,06
-0

0,01

-0,01

-0,02

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster
Grondsoort
Zintuiglijke bijmengingen
Certificaatcode
Boring(en)
Traject (m -mv)
Humus
Lutum
Datum van toetsing
Monsterconclusie

MM4
Zand

% ds
% ds

2019122855
05, 09, 12
1,50 - 2,00
1,90
2,00
12-9-2019
Voldoet aan Achtergrondwaarde
Meetw
GSSD
Index

METALEN
Cadmium
Kobalt
Koper
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
Kwik
Barium

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

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

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

<0,05
<0,05
0,067
0,075
<0,05
0,051
<0,05

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7)

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

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C16 - C21
Minerale olie C21 - C30
Minerale olie C30 - C35
Minerale olie C35 - C40
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C10 - C40
Minerale olie C12 - C16

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

<5
<11
5,3
<6
<3
<35
<5

18 (6)
39 (6)
26,5 (6)
21 (6)
11 (6)
<123
18 (6)

% m/m
%
%
% (m/m)
ds

81,8
<2
1,9
98,1

81,8 (6)

OVERIG
Droge stof
Lutum
Organische stof (humus)
Gloeirest
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<0,2
<3
<5
<10
<1,5
<4
<20
<0,05
<20

0,13
0,077
0,077

<0,2
<7
<7
<11
<1,1
<8
<33
<0,05
<54 (6)

<0,04
<0,04
0,067
0,075
<0,04
0,051
<0,04
0,62
0,13
0,077
0,077

<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,025

-0,03
-0,05
-0,22
-0,08
-0
-0,42
-0,18
-0

-0,02

0,01

-0,01

---------<
8,88
<=T
8,88
8,88
6
#
GSSD
Index

: Geen toetsnorm aanwezig
: kleiner dan de detectielimiet
: <= Achtergrondwaarde
: Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
: <= Interventiewaarde
: > Interventiewaarde
: Heeft geen normwaarde
: verhoogde rapportagegrens
: Gestandaardiseerde meetwaarde
: (GSSD - AW) / (I - AW)
- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
AW

WO

IND

I

METALEN
Cadmium
Kobalt
Koper
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
Kwik

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

0,6
15
40
50
1,5
35
140
0,15

1,2
35
54
210
88
39
200
0,83

4,3
190
190
530
190
100
720
4,8

13
190
190
530
190
100
720
36

PAK
PAK 10 VROM

mg/kg ds

1,5

6,8

40

40

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7)

mg/kg ds

0,02

0,04

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40

mg/kg ds
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190

190

0,5

500

1

5000

Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Watermonster
Datum
Filterdiepte (m -mv)
Datum van toetsing
Monsterconclusie

METALEN
Cadmium
Kobalt
Koper
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
Kwik
Barium
AROMATISCHE
VERBINDINGEN
Benzeen
Ethylbenzeen
Tolueen
Xylenen (som)
meta-/para-Xyleen (som)
ortho-Xyleen
Styreen (Vinylbenzeen)
BTEX (som)
Som 16 Aromatische
oplosmiddelen
PAK
Naftaleen
PAK 10 VROM
GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
Dichloorpropanen (0,7
som, 1,1+1,2+1,3)
Dichloormethaan
Trichloormethaan
(Chloroform)
Tribroommethaan
(bromoform)
Tetrachloormethaan
(Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,2-Dichloorpropaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
cis + trans-1,2Dichlooretheen
1,1-Dichlooretheen
cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Vinylchloride
CKW (som)
1,3-Dichloorpropaan
1,1-Dichloorpropaan
Dichloorpropaan
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05-1-1
5-9-2019
2,00 - 3,00
12-9-2019
Overschrijding Streefwaarde
Meetw
GSSD
Index

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0,2
<2
<2
<2
<2
<3
<10
<0,05
92

<0,1
<1
<1
<1
<1
<2
<7
<0,04
92

-0,05
-0,24
-0,23
-0,23
-0,01
-0,22
-0,08
-0,04
0,07

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

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

<0,1
<0,1
<0,1
<0,21
<0,1
<0,1
<0,1

-0
-0,03
-0,01
0

µg/l
-

<0,02

µg/l

0,42

<0,2
<0,1
<0,2
<0,9

-0,02

<0,77(2,14)

<0,01
<0,00020(11)

0

µg/l
µg/l

<0,2
<0,2

<0,1
<0,1

µg/l

<0,2

<0,1(14)

µg/l

<0,1

<0,1

0,01

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0,2
<0,2
<0,2
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,14

-0,01
-0,02

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<1,6
<0,2
<0,2

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

0,01

<0,1
<0,1
<0,42

0
-0,01

0
0
-0,05
0
0,01

0,02

-0

OVERIGE
(ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C16 - C21
Minerale olie C21 - C30
Minerale olie C30 - C35
Minerale olie C35 - C40
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C10 - C40
Minerale olie C12 - C16

---------<
8,88
8,88
8,88
>T
11
14
2
6
#
GSSD
Index

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<10
<15
<10
<10
<10
<50
<10

7(6)
11(6)
7(6)
7(6)
7(6)
<35
7(6)

-0,03

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

S Diep

Indicatief

I

METALEN
Cadmium
Kobalt
Koper
Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink
Kwik
Barium

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

0,4
20
15
15
5
15
65
0,05
50

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen
Ethylbenzeen
Tolueen
Xylenen (som)
Styreen (Vinylbenzeen)
Som 16 Aromatische oplosmiddelen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

0,2
4
7
0,2
6

PAK
Naftaleen

µg/l

0,01

70

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)
Tribroommethaan (bromoform)
Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
cis + trans-1,2-Dichlooretheen
1,1-Dichlooretheen
Vinylchloride
Dichloorpropaan

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

0,01
6
0,01
7
7
0,01
0,01
24
0,01
0,01
0,01
0,01
0,8

1000
400
630
10
900
400
300
130
500
40
20
10
5
80

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40

µg/l

50
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0,06
0,7
1,3
1,7
3,6
2,1
24
0,01
200

6
100
75
75
300
75
800
0,3
625

30
150
1000
70
300
150

600

Bijlage D:
Analysecertificaten

Projectcode: A5276

Ingenieursbureau Mol
T.a.v. Oene Eversteijn
De Lierseweg 2
2291 PD WATERINGEN

Analysecertificaat
Datum: 29-Aug-2019

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2019122855/1
A5276
Achter de Watertoren
26-Aug-2019

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

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

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

A5276
Achter de Watertoren

Monsternemer
Monstermatrix

Marco Rhijnsburger
Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

1

2

3

4

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

81.4

82.4

89.2

81.8

Eenheid

Analyse

2019122855/1
26-Aug-2019
29-Aug-2019/09:28
A,B,C
1/2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

S

Organische stof

% (m/m) ds

3.5

4.1

3.9

1.9

Gloeirest

% (m/m) ds

96.4

95.8

96.1

98.1

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

<2.0

<2.0

<2.0

<2.0

S

% (m/m)

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

<20

<20

26

<20

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

<0.20

<0.20

<0.20

<0.20

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

<3.0

<3.0

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

<5.0

6.4

7.0

<5.0

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

0.053

0.063

0.079

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

<1.5

<1.5

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

5.2

5.6

5.6

<4.0

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

<10

16

21

<10

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

24

34

46

<20

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

<3.0

<3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

<5.0

6.1

<5.0

<5.0

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

20

31

20

<11

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

16

31

12

5.3

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

7.7

<6.0

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

<35

Minerale olie

S

Chromatogram olie (GC)

42

74

37

Zie bijl.

Zie bijl.

Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

S

PCB 28

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 52

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 101

mg/kg ds

<0.0010

0.0020

<0.0010

<0.0010

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

MM1 02 (50-100) 03 (40-90) 04 (50-100) 05 (50-100)

2

MM2 06 (50-100) 08 (50-100) 09 (50-100) 10 (50-100)

3

MM3 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 15 (0-50)

4

MM4 05 (150-200) 09 (150-200) 12 (150-200)

26-Aug-2019
26-Aug-2019
21-Aug-2019
21-Aug-2019

Monster nr.

10891704
10891705
10891706
10891707

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

S

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

A5276
Achter de Watertoren

Monsternemer
Monstermatrix

Marco Rhijnsburger
Grond (AS3000)

Analyse

Eenheid

PCB 118

mg/kg ds

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

1

2

<0.0010

0.0020
1)

0.0019

1)

2019122855/1
26-Aug-2019
29-Aug-2019/09:28
A,B,C
2/2

3

4

<0.0010

<0.0010

S

PCB 138

mg/kg ds

0.0018

<0.0010

<0.0010

S

PCB 153

mg/kg ds

0.0023

0.0019

<0.0010

<0.0010

S

PCB 180

mg/kg ds

0.0013

<0.0010

<0.0010

S

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0082

0.0099

0.0049

<0.0010
2)

0.0049

2)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

Fenanthreen

mg/kg ds

0.071

0.22

0.17

0.067

S

Anthraceen

mg/kg ds

0.052

0.14

0.12

<0.050

S

Fluorantheen

mg/kg ds

0.19

0.49

0.38

0.13

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

0.15

0.30

0.21

0.077

S

Chryseen

mg/kg ds

0.15

0.23

0.25

0.077

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

0.072

0.16

0.12

<0.050

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

0.12

0.25

0.20

0.075

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

0.085

0.18

0.13

<0.050

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

0.10

0.21

0.14

0.051

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

1.0

2.2

1.8

0.61

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

MM1 02 (50-100) 03 (40-90) 04 (50-100) 05 (50-100)

2

MM2 06 (50-100) 08 (50-100) 09 (50-100) 10 (50-100)

3

MM3 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 15 (0-50)

4

MM4 05 (150-200) 09 (150-200) 12 (150-200)

26-Aug-2019
26-Aug-2019
21-Aug-2019
21-Aug-2019
Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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Monster nr.

10891704
10891705
10891706
10891707
Akkoord
Pr.coörd.

MP
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019122855/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Van

Tot

Barcode

Monstername ID/Monsteromsch.

Boornr

Omschrijving

10891704

02

1

50

100

0537656824

MM1 02 (50-100) 03 (40-90) 04 (50-1

10891704

04

1

50

100

0537657043

MM1 02 (50-100) 03 (40-90) 04 (50-1

10891704

03

1

40

90

0537656828

MM1 02 (50-100) 03 (40-90) 04 (50-1

10891704

05

1

50

100

0537657049

MM1 02 (50-100) 03 (40-90) 04 (50-1

10891705

08

1

50

100

0537657038

MM2 06 (50-100) 08 (50-100) 09 (50-

10891705

10

1

50

100

0537656837

MM2 06 (50-100) 08 (50-100) 09 (50-

10891705

09

2

50

100

0537656821

MM2 06 (50-100) 08 (50-100) 09 (50-

10891705

06

1

50

100

0537657055

MM2 06 (50-100) 08 (50-100) 09 (50-

10891706

15

1

0

50

0537657064

MM3 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 15

10891706

11

1

0

50

0537657071

MM3 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 15

10891706

13

1

0

50

0537657069

MM3 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 15

10891706

12

1

0

50

0537656846

MM3 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 15

10891707

12

4

150

200

0537656835

MM4 05 (150-200) 09 (150-200) 12 (1

10891707

05

3

150

200

0537657048

MM4 05 (150-200) 09 (150-200) 12 (1

10891707

09

4

150

200

0537656825

MM4 05 (150-200) 09 (150-200) 12 (1
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019122855/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
Opmerking 2)

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

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019122855/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Cryogeen malen

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

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

Organische stof (gloeiverlies)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Korrelgrootte < 2 µm (lutum)

W0171

Sedimentatie

Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale Olie (C10-C40)

W0202

GC-FID

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

Chromatogram MO (GC)

W0202

GC-FID

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

PCB (7)

W0271

GC-MS

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PAK (10) (VROM)

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
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Sample ID.: 10891704
Certificate no.:2019122855
Sample description.: MM1 02 (50-100) 03 (40-90) 04 (50-100) 05 (50-100)
V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
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Sample ID.: 10891705
Certificate no.:2019122855
Sample description.: MM2 06 (50-100) 08 (50-100) 09 (50-100) 10 (50-100
V

0
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Minutes
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Sample ID.: 10891706
Certificate no.: 2019122855
Sample description.: MM3 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 15 (0-50)
V
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Ingenieursbureau Mol
T.a.v. Oene Eversteijn
De Lierseweg 2
2291 PD WATERINGEN

Analysecertificaat
Datum: 11-Sep-2019

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2019128672/1
A5276
Achter de Watertoren
05-Sep-2019

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

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

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

A5276
Achter de Watertoren

Monsternemer
Monstermatrix

patrick rikaart
Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2019128672/1
05-Sep-2019
11-Sep-2019/16:42
A,B,C
1/2

1

Metalen

S

Barium (Ba)

µg/L

92

S

Cadmium (Cd)

µg/L

<0.20

S

Kobalt (Co)

µg/L

<2.0

S

Koper (Cu)

µg/L

<2.0

S

Kwik (Hg)

µg/L

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

µg/L

<2.0

S

Nikkel (Ni)

µg/L

<3.0

S

Lood (Pb)

µg/L

<2.0

S

Zink (Zn)

µg/L

<10

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S

Benzeen

µg/L

<0.20

S

Tolueen

µg/L

<0.20

S

Ethylbenzeen

µg/L

<0.20

S

o-Xyleen

µg/L

<0.10

S

m,p-Xyleen

µg/L

<0.20

S

Xylenen (som) factor 0,7

µg/L

0.21

BTEX (som)

µg/L

<0.90

S

Naftaleen

µg/L

<0.020

S

Styreen

µg/L

<0.20

1)

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S

Dichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Trichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Tetrachloormethaan

µg/L

<0.10

S

Trichlooretheen

µg/L

<0.20

S

Tetrachlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,1,1-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

1,1,2-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

cis 1,2-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

05-1-1 05 (200-300)

05-Sep-2019

Monster nr.

10911468

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

A5276
Achter de Watertoren

Monsternemer
Monstermatrix

patrick rikaart
Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

S

trans 1,2-Dichlooretheen

µg/L

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2019128672/1
05-Sep-2019
11-Sep-2019/16:42
A,B,C
2/2

1

<0.10

CKW (som)

µg/L

<1.6

S

Tribroommethaan

µg/L

<0.20

S

Vinylchloride

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

µg/L

0.14

S

1,1-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,3-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

Dichloorpropanen som factor 0.7

µg/L

0.42

Minerale olie (C10-C12)

µg/L

<10

Minerale olie (C12-C16)

µg/L

<10

Minerale olie (C16-C21)

µg/L

<10

Minerale olie (C21-C30)

µg/L

<15

Minerale olie (C30-C35)

µg/L

<10

Minerale olie (C35-C40)

µg/L

<10

Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L

<50

1)

Minerale olie

S

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

05-1-1 05 (200-300)

05-Sep-2019

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
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Monster nr.

10911468

Akkoord
Pr.coörd.

KB
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019128672/1
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Monster nr.

Van

Tot

Barcode

Monstername ID/Monsteromsch.

Boornr

Omschrijving

10911468

05

1

200

300

0680383438

05-1-1 05 (200-300)

10911468

05

2

200

300

0680383429

05-1-1 05 (200-300)

10911468

05

3

200

300

0800832238

05-1-1 05 (200-300)
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019128672/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019128672/1
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Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

VOCl (11)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Aromaten (BTEXN)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Xylenen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Styreen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Vinylchloride

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiClEtheen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiChlprop. som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Barium (Ba)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale olie (C10-C40)

W0215

GC-FID

Cf. pb 3110-5

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2019.
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Bijlage E:
Boorstaten

Projectcode: A5276

Legenda (conform NEN 5104)
grind

klei

geur

Grind, siltig

Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

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
Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

zand

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

Zand, kleiïg

>1
>10
Zand, zwak siltig

>100

leem

>1000

Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

>10000

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

monsters
geroerd monster

Zand, uiterst siltig

overige toevoegingen
zwak humeus

veen
Veen, mineraalarm

matig humeus

Veen, zwak kleiïg

sterk humeus

ongeroerd monster
volumering

overig
bijzonder bestanddeel
Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand

Veen, sterk kleiïg

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

sterk grindig

Gemiddeld laagste grondwaterstand
slib

water

peilbuis
blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand
zand afdichting
bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

filter

Projectcode: A5276

Projectnaam: Achter de Watertoren
Projectcode: A5276

Boring:

01

Boring:

02

Boorrmeester
Datum:
GWS:

Marco Rhijnsburger
26-8-2019
0

Boorrmeester
Datum:
GWS:

Marco Rhijnsburger
26-8-2019
0

0

0

puin

0

0

Volledig repac, Schep

puin
Volledig repac, Schep

-15

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruingrijs, Edelmanboor
0537657056;0032580ad
-50

-50

-50

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruingrijs, Edelmanboor

-65

0537656824;0032566ad

-100

-100

Boring:

03

Boring:

04

Boorrmeester
Datum:

Marco Rhijnsburger
26-8-2019

Boorrmeester
Datum:

Marco Rhijnsburger
26-8-2019

GWS:

0

GWS:

0

0

0

puin

0

0

Volledig repac, Edelmanboor

puin
Volledig repac, Schep

-40

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruingrijs, Edelmanboor

-50

-50

-50

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruingrijs, Edelmanboor

0537656828;0032579ad
0032572ad;0537657043
-90

-100
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Projectnaam: Achter de Watertoren
Projectcode: A5276

Boring:

05

Boring:

06

Boorrmeester
Datum:
GWS:

Marco Rhijnsburger
26-8-2019
150

Boorrmeester
Datum:
GWS:

Marco Rhijnsburger
26-8-2019
0

0

0

puin

0

0

Volledig repac, Schep

-50

-50

Volledig repac, Schep

-50

-50
Zand, matig fijn, matig siltig,
bruingrijs, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
houthoudend, bruingrijs,
Edelmanboor

0032577ad;0537657049

0032576ad;0537657055

-100

-100

puin

-100

-100
Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijsbruin, Edelmanboor

0537657045

-150

0537657048

-200

0537657072

-250

-250

Veen, bruinzwart, Edelmanboor

0537657020

-300

-300

Boring:

07

Boring:

08

Boorrmeester
Datum:
GWS:

Marco Rhijnsburger
26-8-2019
0

Boorrmeester
Datum:
GWS:

Marco Rhijnsburger
26-8-2019
0

0

0

puin

0

0

Volledig repac, Schep

puin
Volledig repac, Schep

-30

Zand, matig fijn, matig siltig,
beigegrijs, Edelmanboor
-50

0032575ad;0537657034

-50

-50

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruingrijs, Edelmanboor
0537657038;0032581ad

-80

-100
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Projectnaam: Achter de Watertoren
Projectcode: A5276

Boring:

09

Boring:

10

Boorrmeester
Datum:
GWS:

Marco Rhijnsburger
26-8-2019
150

Boorrmeester
Datum:
GWS:

Marco Rhijnsburger
26-8-2019
0

0

0

puin

0

0

Volledig repac, Schep

puin
Volledig repac, Schep

-20

0537656826;0049660ad

Zand, matig fijn, matig siltig,
grijsbruin, Edelmanboor

-50

-50

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
kleihoudend, bruingrijs,
Edelmanboor
0049659ad;0537656821

0049663ad;0537656837

-100

-100

-100

0537656838

-150

0537656825

-200

-200

Boring:

11

Boring:

12

Boorrmeester
Datum:

Marco Rhijnsburger
21-8-2019

Boorrmeester
Datum:

Marco Rhijnsburger
21-8-2019

GWS:

0

GWS:

0

0

0

gras

0

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, bruingrijs,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, bruingrijs,
Edelmanboor

0537657071;0032567ad

-50

-50

gras

0537656846;0032573ad

-50

0537657060;0032565ad

-100

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
wortelhoudend, bruinbeige,
Edelmanboor
0537657070

-150

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig,
grijsbruin, Edelmanboor
0537656835

-200
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Projectnaam: Achter de Watertoren
Projectcode: A5276

Boring:

13

Boring:

14

Boorrmeester
Datum:
GWS:

Marco Rhijnsburger
21-8-2019
0

Boorrmeester
Datum:
GWS:

Marco Rhijnsburger
21-8-2019
0

0

0

gras

0

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, bruingrijs,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, bruingrijs,
Edelmanboor

0032574ad;0537657069

Boring:

15

Boorrmeester
Datum:
GWS:

Marco Rhijnsburger
21-8-2019
0

0

0032571ad;0537657066

-50

-50

0

-50

gras
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak grindig, bruingrijs,
Edelmanboor

0032578ad;0537657064

-50

gras

-50
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Bijlage F:
Foto-overzicht

Projectcode: A5276

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

SVO Initiatief

Projectnummer: A5276

Foto-overzicht

Projectcode: A5276

Bijlage G:
Verantwoording veldwerkzaamheden

Projectcode: A5276

Bijlage H:
Historische informatie

Projectcode: A5276

A5276
Omgevingsrapportage

Pagina 1 van 16

-

09-07-2019

Inhoudsopgave
Voorblad
Inhoudsopgave
Inleiding
Hillegom Zuid- achter de Watertoren
Leidsestraat (watertoren) te Hillegom
Leidsestraat sec C nr 3693
Achter de watertoren ong
Kaarten
Disclaimer
Toelichting

Pagina 2 van 16

-

09-07-2019

Voor U ligt een rapportage van de Omgevingsdienst West-Holland met de beschikbare informatie over de milieu-hygiënische
kwaliteit van grond van het door U opgevraagde perceel.

Dit rapport is een samenvatting van gegevens afkomstig uit het bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst
West-Holland. Het bodeminformatiesysteem bevat gegevens met betrekking tot uitgevoerde bodemonderzoeken, aanwezige,
gesaneerde en buiten gebruik gestelde ondergrondse brandstoftanks, historische bodembedreigende activiteiten en actuele
bodembedreigende activiteiten.

Met nadruk wordt gesteld dat dit rapport een geautomatiseerde samenvatting is van het bodeminformatiesysteem van de
Omgevingsdienst West-Holland aanwezige gegevens. Voor nadere informatie over de in deze rapportage genoemde
rapporten dienen de betreffende dossiers te worden geraadpleegd. Rapporten kunt u aanvragen bij ODWH via bip@odwh.nl.
Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de informatiesystemen van de
Omgevingsdienst West-Holland en dus in deze samenvatting is opgenomen.

Dit rapport bestaat uit vier delen:
1. Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.
2. Informatie over het geselecteerde gebied, per locatie gegroepeerd (de in het bodeminformatiesysteem van de
Omgevingsdienst West-Holland aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied
bevinden.
3. Disclaimer
4. Toelichting op de rapportage. Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst
West-Holland via email
bip@odwh.nl
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Locatie: Hillegom Zuid- achter de Watertoren
Locatie
Adres

Leidsestraat HILLEGOM

Locatiecode

AA053400042

Locatienaam

Hillegom Zuid- achter de Watertoren

Plaats

Hillegom

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

ZH053409058

Status
Vervolg WBB

Voldoende onderzocht

Beoordeling

Status rapporten

Verkennend onderzoek NEN 5740

Beschikking

Status besluiten
Is van voor 1987

Onverdacht/Niet verontreinigd

Status asbest
Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum

Type

Verkennend
01-02-1994 onderzoek
NVN 5740

25-09-1995

Nader
onderzoek

Verkennend
25-01-2007 onderzoek
NEN 5740

Naam

Auteur

Arnoudstraat
(Hillegom-Zuid)

Referentie

Heidemij 2015060790

Archief Conclusie overheid

DIV
MDWH

terrein abcd: bovengrond plaatselijk
matig/sterk verhoogd met lood (mogelijk
puingerelateerd). terrein efgh: slechts
lichte verhogingen. grondwater: lichte
verontr. advies: separaat analyseren op
lood.

Arnoudstraat
(Hillegom-Zuid)

Heidemij 2015045730

DIV
MDWH

aanv. onderz. de actualisatie van de
analyseresultaten levert geen nieuwe
overschrijdingen van de t-waarden op.
kwaliteit slib (abcd) klasse 0,(efgh) klasse
2. gedempte sloten conc.<s.

achter de
Watertoren

Ibozo

DIV
MDWH

bg is plaatselijk licht verontr. met mo,
geen belemmering voor de afgifte van
een bouwvergunning

2015017006

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit

Start Einde Vervallen

Benoemd

Verontreinigd Spoed

afgewerkte olietank
(bovengronds)

9999 8888

Niet van
toepassing

Per
definitie

Nee

Nee

demping (niet gespecificeerd) 9999 8888

Niet van
toepassing

Per
definitie

>I

Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Pagina 4 van 16

-

09-07-2019

Voldoende
onderzocht

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Leidsestraat (watertoren) te Hillegom
Locatie
Adres

Leidsestraat HILLEGOM

Locatiecode

AA053400293

Locatienaam

Leidsestraat (watertoren) te Hillegom

Plaats

Hillegom

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

ZH053409262

Status
Vervolg WBB

Voldoende onderzocht

Beoordeling

Status rapporten

Verkennend onderzoek NVN 5740

Beschikking

Status besluiten
Is van voor 1987

Onverdacht/Niet verontreinigd

Status asbest
Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum

Type

Naam

Auteur Referentie

Verkennend
Verkennend
27-01-1999 onderzoek NVN
Onderzoek
5740

Tjaden 2019029569

Archief Conclusie overheid

DIV
MDWH

in een strook rondom de watertoren is een
laag puin/betonresten aanwezig. licht
verontr. met pak's. grond (zonder puin) niet
verontr. grondw.: licht verontr. met arseen en
per.

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Geen gegevens beschikbaar

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar
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Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Leidsestraat sec C nr 3693
Locatie
Adres

Leidsestraat 203 Hillegom

Locatiecode

AA053400613

Locatienaam

Leidsestraat sec C nr 3693

Plaats

Hillegom

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

ZH053409034

Status
Vervolg WBB

Voldoende onderzocht

Beoordeling

Status rapporten

Orienterend bodemonderzoek

Beschikking

Status besluiten

Is van voor 1987

Status asbest

Pot. verontreinigd

Verdacht op basis van
UBI-code/asbestsignaleringskaart
/andere informatie, bijvoorbeeld
mondeling;

Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum

Type

21-03-2006 Historisch onderzoek
11-04-2006

Orienterend
bodemonderzoek

Naam

Auteur

Leidsestraat sec C nr
3693

Verhoeve
Milieu

Leidsestraat sec C nr
3693

Verhoeve
Milieu

Referentie Archief

Conclusie
overheid

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit

Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

erfverharding met puin en/of bouw en
sloopafval

9999 8888 Nee

Ja

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Pagina 8 van 16

-

09-07-2019

Nee

Voldoende
onderzocht
Ja

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Achter de watertoren ong
Locatie
Adres

Achter de watertoren HILLEGOM

Locatiecode

AA053400679

Locatienaam

Achter de watertoren ong

Plaats

Hillegom

Locatiecode bevoegd
gezag WBB

Status
Vervolg WBB

Voldoende onderzocht

Beoordeling

Status rapporten

Verkennend onderzoek NEN 5740

Beschikking

Status besluiten
Is van voor 1987

Status asbest

Niet ernstig, licht tot matig
verontreinigd

Niet onderzocht

Ja

Uitgevoerde onderzoeken
Datum

Type

Naam

Auteur

Referentie Archief

03-07-2012

Verkennend onderzoek
NEN 5740

Achter de watertoren HB
ong
Adviesbureau

HI/12/240

Conclusie
overheid

DIV
MDWH

Beschikbare documenten per onderzoek
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende activiteiten
Activiteit

Start Einde Vervallen

Benoemd

onverdachte activiteit

9999

Per definitie >S

8888 Niet van toepassing

Verontreinigd Spoed Voldoende onderzocht

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Beschikbare documenten
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Geen gegevens beschikbaar

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar
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Nee

Ja

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Deze rapportage betreft een geautomatiseerde samenvatting van de op het moment van de aanvragen aanwezige gegevens
in de informatiesystemen van de Omgevingsdienst West-Holland. De basisgegevens uit de informatiesystemen zijn in de
regel door derden aangeleverd.

Er kan niet worden uitgesloten dat elders relevante informatie aanwezig is, die niet in de informatiesystemen van de
Omgevingsdienst West-Holland en dus in deze samenvatting is opgenomen. Ook is het vanzelfsprekend mogelijk dat na het
moment van aanvragen aanvullende gegevens door de Omgevingsdienst West-Holland worden verkregen, of dat recent
verkregen informatie nog niet in het informatiesysteem is ingevoerd. Deze rapportage dient derhalve te worden gezien als
een momentopname.

Vanwege het mobiele karakter van sommige bodemverontreinigingen kan ook niet worden uitgesloten dat de
verontreinigingssituatie sinds het uitvoeren van een bodemonderzoek is gewijzigd. Aangezien het invoeren van gegevens
mensenwerk is, kan evenmin worden uitgesloten dat bij het invoeren invoer- en/of interpretatiefouten zijn gemaakt.

De Omgevingsdienst West-Holland is niet aansprakelijk voor enige directe schade dan wel enige andere indirecte incidentele
of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de verontreinigingssituatie anders is dan in dit rapport is vermeld. In dit geval van
koop/verkoop adviseert de Omgevingsdienst om bij twijfel representativiteit van de in dit rapport vermelde gegevens alsnog
bodemonderzoek op de betreffende locatie te laten uitvoeren.

Deze rapportage kan in de regel niet worden gebruikt bij meldingen of vergunningsaanvragen waarvoor een
bodemonderzoek is vereist. Kopieën van de in deze rapporten kunnen hier mogelijk wel voor worden gebruikt. Dit is
afhankelijk van de onderzoekeisen vanuit de melding/vergunning en de aard, ouderdom en kwaliteit van het betreffende
onderzoek.

Aan de totstandkoming van deze omgeving is uiterste zorg besteed. Desondanks is het gezien de aard van het gebruikte
materiaal mogelijk dat kleine fouten in de exacte ligging van objecten voorkomen of dat de kaarten anderszins foutieve
informatie afbeelden. De Omgevingsdienst West-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het
gebruik van de informatie. Wel stelt de Omgevingsdienst West-Holland het op prijs dat onjuistheden aan haar worden
gemeld. Dit kan door een e-mail te sturen naar bip@odwh.nl
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Toelichting
Samenstelling van bodeminformatie in het bodeminformatiesysteem (BIS)
Verontreinigende activiteiten (HBB) Dat verontreinigende stoffen toch in de bodem terecht komen is vaak het gevolg van
bedrijfsactiviteiten. Maar er kan ook sprake zijn van bodemverontreiniging door bijvoorbeeld het ophogen van terreinen voor
het bouwrijp maken, het lekken van een brandstoftank of een ongeval. Op basis van (archief)onderzoek zijn potentiële
verontreinigingen op basis van (voormalige)bedrijfsactiviteiten (UBI’s) en de bekende bodemverontreinigingen in beeld
gebracht, het zgn. landsdekkend beeld (LDB, 2004). De potentiële verontreinigingen vormen het zgn.
HistorischBodemBestand (HBB). Deze gegevens vormen de basis voor de werkvoorraad van de provincie. Afhankelijk van de
score van de UBI behoort een locatie tot de werkvoorraad (potentiële)bodemverontreiniging die voor 2030 gesaneerd danwel
beheerst moet zijn of de spoedeisende werkvoorraad die voor 2015 gesaneerd danwel beheerst moet zijn. Ook voor het
bewaken van de voortgang van de bodemsaneringsoperatie van de locaties waar de provincie bevoegd gezag is en de eigen
werkprocessen maakt de provincie gebruikt van het BIS.

Het Wbb-traject / vervolg Wbb
(potentiële)bodemverontreinigingslocaties doorlopen een zgn. Wbb-traject van onderzoek en sanering totdat de locatie niet
meer tot de werkvoorraad van de provincie behoort. De locatie is dan voldoende onderzocht of gesaneerd. Indien op de
locatie na sanering nog een restverontreiniging achterblijft (bijv. indien een verontreiniging wordt afgedekt met een
verharding of leeflaag) dan is sprake van nazorg. Nazorgmaatregelen worden vastgelegd en gecontroleerd. In dit rappor
twordt per locatie aangegeven in welke fase van het Wbb-traject een locatie zich bevindt (Vervolg Wbb-traject):

Wbb traject starten
De locatie behoort op basis van vooronderzoek of vanuit het HBB tot de werkvoorraad van de provincie maar er is nog geen
(historisch)onderzoek uitgevoerd. Op enig moment zal onderzoek plaats moeten vinden.

Bodemonderzoek uitvoeren
Vooronderzoek of historisch onderzoek geeft aanleiding om bodemonderzoek te doen. Daarbij kan sprake zijn van
verkennend of nader onderzoek.

Saneringsonderzoek uitvoeren
Op basis van nader onderzoek is bepaald dat gesaneerd moet worden. Het saneringsonderzoek is gericht op de inventarisatie
van de mogelijke wijzen van sanering en zal uitmondend in een keuze van de wijze van sanering

Saneringsplan opstellen
Als op is vastgesteld dan sanering moet worden uitgevoerd dient een saneringsplan opgesteld te worden. Het saneringsplan
wordt door het bevoegd gezag beschikt. In de beschikking op het saneringsplan kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen
aan de sanering. De saneerder voert de sanering uit overeenkomstig het door het bevoegd gezag goedgekeurde
saneringsplan en de voorschriften die zij aan de instemming hebben verbonden.

Sanering en/of evaluatie uitvoeren
Als het bevoegd gezag heeft ingestemd met het saneringsplan kan de sanering worden uitgevoerd. Na afronding van de
sanering stelt de saneerder een evaluatierapport op. Op basis van het evaluatierapport zal het bevoegd gezag beoordelen of
een sanering voldoende is uitgevoerd. Voldoende gesaneerde locatie behoren daarmee niet meer tot de werkvoorraad van
de provincie.
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Zorgmaatregelen uitvoeren
Na sanering kan sprake zijn van restverontreiniging (bijv. indien sprake is van een afdeklaag als saneringsmaatregel). Deze
maatregelen kunnen bestaan uit beperkingen in het gebruik van de locatie of het voorkomen blootstelling aan of verspreiding
van de restverontreiniging.

Gesaneerd
Indien een sanering is uitgevoerd wordt door het bevoegd gezag het evaluatierapport beoordeeld. Indien met een
beschikking wordt ingestemd met de uitgevoerde sanering (aan de saneringsdoelstelling is voldaan) behoort de locatie niet
meer tot de werkvoorraad van de provincie. Wel kan nog sprake zijn van nazorg zoals bijvoorbeeld het in stand houden van
een afdeklaag of het verplicht melden van gewijzigd gebruik.

Geen werkvoorraad (meer)
De locatie behoort op basis van de UBI score niet tot de werkvoorraad of is voldoende onderzocht of gesaneerd.

Toelichting op de gerapporteerde informatie

Locatie
Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft
op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet
worden/zijn).

Status
In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Op basis
daarvan wordt bepaald of een locatie door het bevoegd gezag wordt opgepakt. Voordat het bevoegd gezag hierover in een
beschikking een uitspraak doet wordt de beoordeling op basis van historisch- en/of verkennend onderzoek vastgelegd
(beoordeling). Indien er een uitspraak is van het bevoegd gezag dan wordt dat vermeld bij het veld ‘Beschikking’.

Sanering
In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan in fasen gebeuren of in delen van de
verontreiniging. Indien het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier
vermeld. Door het beoordelen van een evaluatierapport van de sanering wordt tevens de einddatum van de sanering
bepaald.

Uitgevoerde onderzoeken
Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging
beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb (provincie). Door uitwisseling van gegevens met gemeenten worden ook rapporten
vermeld die in het bezit zijn van de betreffende gemeente maar die niet bij de provincie aanwezig zijn.

(mogelijk) Verontreinigende activiteiten
Dit is een overzicht van potentieel verontreinigende (bedrijfs)activiteiten die op de locatie (mogelijk) zijn uitgevoerd, worden
vermoed (HBB) en/of zijn onderzocht. Met ‘vervallen’ wordt aangegeven of een activiteit werkelijk op de locatie heeft
plaatsgevonden. Met ‘Benoemd’ wordt aangegeven of deze activiteit ook in de bodemonderzoeken zijn benoemd.
Vervolgens wordt aangegeven of er een verontreiniging veroorzaakt door deze activiteit aanwezig is.
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Geconstateerde Verontreinigingen
Indien verontreinigingen in de grond of het grondwater zijn aangetroffen wordt in deze tabel aangegeven in welke mate
overschrijding van de normen heeft plaatsgevonden. Tevens wordt vermeld welke omvang de verontreiniging heeft en op
welke diepte deze zit.

Besluiten
Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de
spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en tijdens sanering, saneringsplannen en de
uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren
Indien sprake is van sanering in delen of fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven
welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd.

Zorgmaatregelen
Indien na sanering nog verontreiniging is achtergebleven, zullen maatregelen worden genomen om blootstelling aan of
verspreiding van de restverontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd
gezag houdt toezicht op het in stand houden van deze maatregelen.
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Bijlage 2
Asbestinventarisatie
watertoren
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-1. Samenvattinq

Op 1 april 2009 is aan de Leidsestraat (ongenummerd) te Hillegom een asbestinventarisatie
conform SC-540 uitgevoerd van een watertoren. De gehele bouwkundige eenheid is
geïnventariseerd.
Uit de inventarisatie blijkt dat er geen asbesthoudende materialen zijn aangetroffen.
Er bestaat geen redelijk vermoeden dat er in de constructie verborgen asbesthoudende

materialen aanwezig kunnen zijn.
-1.1 Uitqesloten bouwen constructiedelen

1.1
De volgende bouwen constructiedelen zijn

Reden

niet aeïnventariseerd
Kelder
Telecommunicatieruimtes

inaang kelder afaesloten d. m. v. beton
betreffende ruimtes waren afaesloten.

Tabel

-1.2 Onderzoeksresultaten

De volgende asbesthoudende materialen zijn aangetroffen.

1.2 Resultaten asbestinventarisatie

Tabel

nr.

Omschrijving
ruimte

Materiaal

omschrijving

Geschat
oppervlak

ER ZIJN GEEN ASBESTVERDACHTE OF ASBESTHOUDENDE MATERIALEN AANGETROFFEN
1 bevestiging (schr: geschroefd, gim: gelijmd, gsp: gespijkerd, igm: in emelseld, nbk: niet bekend)

-1.3 Aanbevelinq

Naar aanleiding van de door Grondvitaal BV uitgevoerde asbest-inventarisatie type A van een

watertoren aan de Leidsestraat (ongenummerd) te Hilegom, is met betrekking tot het
voorgenomen doel, "het verbouwen van het geïnventariseerde gebouw" een beperking aan te
geven.
Deze beoerkino houden het voloende in:
a) Dat tijdens de verbouwing, wanneer de telecommunicatieruimtes en de kelder

onder de watertoren bereikbaar wordt voor inspectie, een asbestinventarisatie type
B (aanvullend onderzoek) wordt uitgevoerd.

Tijdens uit te voeren sloopwerkzaamheden dienen de resultaten van dit onderzoek als leidraad te
worden gebruikt.

Projeclnummer: AS09046
Rapportagodatum: 06-04-2009
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-2 ALGEMENE OMSCHRIJVING
-2.1 AIQemeen
In maart 2009 is aan Grondvitaal BV te Putten opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een
volledige asbestinventarisatie van een watertoren gelegen aan de: Leidsestraat

(ongenummerd) te Hilegom (voor locatieoverzicht zie bijlage 1).
De hierna omschreven asbestinventarisatie betreft: Een asbest inventarisatie type A.

Opdrachtgever

adres
Contactpersoon
TeL.

Inspectie en
rapportage

: Bart Boon Barneveld BV
: Barnseweg 124
: 3771 RP Barneveld
: Dhr. H. van Grootheest
: 0342 420540

: Grondvitaal BV
: Voorthuizerstraat 256
: 3881 SN PUTTEN

(ISO 9001/2000 en SC-540 GECERTIFICEERD)

Uitvoering

: Ing. M.C. van der Heijden

Analyses

: Acmaa Alrnelo B.V. Laboratorium voor

Vezelonderzoek
: Krommedijk 20A
: 7603 NK Almelo

tel. 0341 491323
fax 0341 491806

(RvA TESTEN GEACCREDITEERD)

tel. 0546 873702

-2.2 Korte omschriivinQ
Op de locatie aan de Leidsestraat (ongenummerd) te Hillegom bevindt
op bijlage 1

zich een watertoren zoals

overzicht "geïnspecteerde ruimtes", is aangegeven.

De aanleiding tot onderzoek is een verbouwing van dit gebouw.

-2.3 Doel van het onderzoek

Doel van deze volledige asbestinventarisatie is, d.m.v. een uit te voeren visuele inspectie en
eventueel monstername en analyse, het traceren van mogelijk asbesthoudende materialen in het
te slopen gebouw cq. onderdelen van het gebouw.

Projeclnummer: AS09046
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-3. OMSCHRIJVING VAN HET UITGEVOERDE ONDERZOEK
-3.1 Vooronderzoek historisch onderzoek

Adres onderzoekslocatie

: Leidsestraat (ongenummerd) te Hilegom

Kadastrale ligging

: Gemeente Hillegom, sectie C, perceelsnummer 4112.

Omgeving

: agrarisch I industrie

Vooronderzoek
Tijdens het vooronderzoek zijn de hierna te noemen bronnen geraadpleegd waaruit de volgende
voor het onderzoek van belang zijnde gegevens bekend zijn geworden:
Tabel

1.3

Overzicht voorinformatie

bron

1 Omschriivinq onderzoekslocatie:

Informatie van Opdrachtgever

uitgevoerd
door

De huidige op de onderzoekslocatie aanwezige watertoren zal opdrachtgever

verbouwt worden.

datum:

Door de contactpersoon zijn geen gegevens verstrekt over mogelijk
24-03-2009
asbesthoudende materialen.

2 Bouwdossier besteksomschriivinqen
Er zijn geen gegevens bekend geworden waaruit de aanwezigheid

Opdrachtgever

blijkt van asbesthoudende materialen anders dan tijdens de
inventarisatie zijn aangetroffen.

Projectnummer: AS09046
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-3.2 UitvoerinQ van het onderzoek Ibemonsterinq/analvse/raooortqel

Uitvoering van het onderzoek heeft plaats gevonden overeenkomstig SC-540 en aanverwante
normen en richtlijnen m.b.t. inventariseren van bebouwing en het nemen van monsters en de

behandeling daarvan.
Grondvitaal BV beschikt over het SCA Procescertificaat Asbestonderzoek waaruit blijkt dat het
bedrijf voldoet aan de eisen welke worden gesteld in het certificatieschema procescertificaat
asbestinventarisatie onder certificaatnummer 06-D060008.

Visuele insoectie en monsternemino
De visuele inspectie is primair gericht op het waarnemen, signaleren en rapporteren van alle
asbesthoudende en asbestverdachte materialen. Moeilijk bereikbare plaatsen (b.v. spouw- en
plafondruimten) worden indien noodzakelijk d.m.v. een endoscoop geïnspecteerd.
Van de asbestverdachte materialen worden monsters genomen waarbij in geval van herhaalde
toepassing in meerdere ruimten van een asbestverdacht materiaal per materiaal-type wordt

bemonsterd.
Door middel van schriftelijke- en foto

registratie worden de bevindingen vastgelegd.

Asbestanalvse
Het laboratoriumonderzoek (indien noodzakelijk) wordt uitgevoerd door Acmaa Almelo BV
Laboratorium voorVezelonderzoek. In het laboratorium worden de monsters voorbehandeld en
vindt vervolgens het onderzoek plaats.

Veilioheidsmaatreoelen
De visuele inspectie en het bemonsteren van asbestverdachte materialen wordt door deskundige
medewerkers van Grondvitaal BV uitgevoerd.
Tijdens de uitvoering is minimaal één medewerker in het bezit van een DTA-A certificaat.

Tijdens de uitvoering van de monsterneming mogen zich geen personen in de nabijheid
bevinden welke niet zijn beschermd d.m.v. de hiertoe verplichte beschermingsmiddelen.

De monsters worden direct in de door het laboratorium ter beschikking gesteld
verpakkingsmateriaal bewaard en gemerkt.
Tijdens het uitvoeren van de monstername wordt volgens de geldende voorschriften gewerkt
(asbestbeschermende kleding en volgelaats-maskermet aanblaasunit, puntbronafzuiging d.m. v.
stofzuiger met Hepa-filter, en verdere benodigdheden).

Raooortaoe
De bevindingen van het uitgevoerde onderzoek worden vastgelegd in een rapportage.

Projectnummer: AS09046
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(1)
(2)

nr

Tabel

Omschnjving
materiaal
heid(1)

Hoeveel-

Analyse

Hechtgebonden

s
es i'kerd,

nbk: niet bekend

ER ZIJN GEEN ASBESTVERDACHTE OF ASBESTHOUDENDE MATERIALEN AANGETROFFEN

Overzicht geïnspecteerde ruimten

Omschrijving ruimte/
locatie

1.4

Rapportagedatum: 06-042009
Autorisatiedatum: 06-04-2009

Projectnummer: AS09046

klasse

Risico

In onderstaande tabel ziin uitsluitend locaties en ruimten omschreven waar asbesthoudende of asbestverdachte materialen ziin aanqetroffen
met de daarbii horende risicoklasse:

-3.3 Resultaten inventarisatie

6

7

-4. LABORATORIUM-ONDERZOEK
-4.1 Omschriivinq
Van alle verschillende types asbest

houdende en asbestverdachte materialen worden monsters

genomen.
Materialen waarbij het risico tot een calamiteit tijdens de monstername groter is dan de
toegevoegde waarde van het genomen monster worden niet bemonsterd.
Materialen waarvan het redelijkerwijs niet mogelijk is om monstername uit te voeren worden niet

bemonsterd.
Er zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen, derhalve zijn geen monsters genomen.

-5 CONCLUSIE en AANBEVELING
-5.1 Conclusie

Tijdens het uitgevoerde asbestinventariserend onderzoek in een watertoren op een locatie aan
de Leidsestraat (ongenummerd) te Hilegom, zijn geen asbesthoudende materialen aangetroffen.

De volgende asbestverdachte materialen zijn aangetroffen.

1.5 Resultaten asbestinventarisatie

Tabel

nr.

Omschrijving
ruimte

Materiaal

omschrijving

Geschat
oppervlak

Bevesti ing1

ER ZIJN GEEN ASBESTVERDACHTE OF ASBESTHOUDENDE MATERIALEN AANGETROFFEN
1

bevestigin (schr: geschroefd,

sp: gespijkerd, i m: ingemetseld, nbk: niet bekend)

Projectnummer: AS09046
Rapportagedatum: 06-04-2009
Autorisatiedatum: 06-04-2009
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-5.2 Verwiiderinosmethode
Tabel

1.6

Aangetroffen materiaal

Monsternummer

Verwijderingsmethode

Nvt

NvI

Nvt

Risicoklasse
indelin!l

De vaststellng van de risico

NvI

klasse indeling heeft plaatsgevonden m.b.v. het gevalideerde systeem SMA-rt.

Zie biiaoe 4

-5.3 Aanbevelinq

Naar aanleiding van de door Grondvitaal BV uitgevoerde asbest-inventarisatie type A van een

watertoren aan de Leidsestraat (ongenummerd) te Hilegom, is met betrekking tot het
voorgenomen doel, "het verbouwen van het geïnventariseerde gebouw" een beperking aan te

geven.
Deze beoerkino houden het voloende in:
a) Dat tijdens de verbouwing, wanneer de telecommunicatieruimtes en de kelder

onder de watertoren bereikbaar wordt voor inspectie, een asbestinventarisatie type

B (aanvullend onderzoek) wordt uitgevoerd.
Tijdens uit te voeren sloopwerkzaamheden dienen de resultaten van dit onderzoek als leidraad te
worden gebruikt.

Projectnummer: AS09046
Rapportagedatum: 06-04-2009

Autorisatiedatum: 06-04-2009
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Overzicht geïnspecteerde ruimtes I
Kadastrale situatie

Beqane qrond

Verdiepinq

Verdiepinq

Dakoverzicht

i

betonnen plat dak

~'ò'ò\

Hillegom

'Ò?0?

\-e'

Kadastrale gemeente

GRONDVITAAL BV

TEL. 0341 4~1323IfAX4"ao7

3881 SN PUTTEN

Barnseweg 124. 3771 RP Barneveld

Bart Boon Barneveld BV

Leidseslraat (ongenummerd) le Hillegom

april200 Projectnummor:

SCHAAL: 1 20
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AS09046

Locatloadros

GET. AB

Datum:

OpdTachtgovor
Adros . woonplaats

BODEMONDERZOEK I ASBE$TlNVENT ARI$ATIE

VOORTHUIZER$TRAT 256

GEINSPECTEERDE RUIMTES

1: 500

C

4112

.J~

Sectie
Perceel
Schaal

1-

__GO_=..""..'T....L

i
I
I
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BIJLAGE 2 Appendix A "verplichtingen van de
opdrachtgever overeenkomstig wet en

regelgeving"
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APPENDIX A

VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER OVEREENKOMSTIG

WET-EN REGELGEVING

1. Algemeen
Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een
asbestinventarisatierapport ten grondslag.

Wie kan een vergunning aanvragen en wordt hiermee de houder van de vergunning?
1. De eigenaar van een bouwwerk;

2. Namens de eigenaar van het bouwwerk; adviesbureau;
3. Gebruiker van een bouwwerk.
Toelichting:
1. De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de rapportage als sanering. Is het niet
volledig en dus niet geschikt voor afgifte sloopvergunning, dan spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze
spreekt vervolgens hel onderzoeksbureau aan. Dil geldt eveneens voor de asbeslverwijdering.
2. Als gewerkt wordt in slrijd met de voorschrifen, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in eerste instantie aan, in tweede

inslantie de asbestverwijderaar.

De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de
asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever
te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch
is.

De opdrachtgever is degene die:

1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig

certificaat voor asbestinventarisatie;
2. De sloopvergunning bij de gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen

tot slopen! verwijderen;
3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een

laboratorium c.q. inspectie-instellng dat/die daarvoor is geaccrediteerd.
4. De opdracht tal de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het
bezit is van een geldig certificaat voor asbestverwijderen.
5. De gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste
uitvoeringsdata en -tijdstippen;
6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;
7. De gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten
van de eindbeoordeling;
8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt.
De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het
asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren
(inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk.

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005

De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en
sloopvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10
van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.
De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en

eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wellelijk
verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het
Arbobesluit! Asbestverwijderingsbesluit 2005.

CERTIFICATIESCHEMA voor het SCA Procescertificaat Asbestinventarisatie

Bijlage B Technische uitvoering asbestinventarisatie conform SC-540
3. Asbestinventarisatierapport

Ontleend aan AsbestverwiiderinQsbesluit 2005. Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d.d. 20-02-2006
Paraaraaf 2 - Asbestinventarisatie

Art.3-1-b:
Lid b: deqene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de
opdrachtgever) .... beschikt over een asbestinventarisatierapport.

Art.3-2b:
Ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de
opdrachtgever)

.... beschikt over een asbestinventarisatierapport.
Art. 5

Oeqene die de handelingen van par. 3 doet! laat verrichten (= dus de opdrachtgever) verstrekt

vóórdat de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de
handeling verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf).

Conclusie
Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk:

De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan
degene die hel asbest verwijdert.
Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken,

dus het zelf regelen.
Zie ook art. 4.54a-1 Um 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit).
AaiiYtJli-rigArbeldsoirstancjlnhedilnbe.8Iult
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Par. 4 - Bouwwerken
Art. 10:
Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij
een aanvraag om een sloopvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j). De
houder van de sloopvergunning moel een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het bedrijf
dat de sloop uitvoert.

BIJLAGE 3 Evaluatieformulier

Bijlage B Technische uitvoering asbestinventarisalie conform SC.540

CERTIFICA TIESCHEMA voor hel SCA Procescertificaal Asbeslinventarisatie

Evaluatieformulier
Het hiernaast weergegeven evaluatieformulier is bedoeld voor gecertificeerde asbestverwijderings-

Evaluatieformulier

Bijlage B Technische uitvoering asbesfinventarisatie conform SC.540

CERTIFICATIESCHEMA voor hel SCA Procescerlificaal Asbestinventarisatie

eA

Grondvitaal B.v
~eROOS Iin . M.C. van der Hei'den

eB

bedrijven.

Naam inventarisatiebedri'f
Contact ersoon

SCA-code

Telefoonnummer
Ra ort nummer
Ra orta e datum

2.

Plaats

3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest

Wanneer tijdens de sloop asbest wordt aangetroffen op locaties welke niet zijn opgemerkt tijdens de
inventarisatie kan dit aan Grondvitaal BV kenbaar worden gemaakt met behulp van dit evaluatieformulier.

Wij verzoeken het asbestverwijderingsbedrijf dit formulier in te vullen, hierdoor worden wij in de
gelegenheid gesteld de kwaliteit van onze asbestinventarisatierapporten te verbeteren.
Dit evaluatieformulier bestaat uit twee delen, wanneer u hiernaast geen evaluatieformulier ziet kan dit
betekenen dat deze reeds door een asbestverwijderingsbedrijf is ingevuld en aan Grondvitaal BV is

toegestuurd.
Wanneer het evaluatieformulier is uitgeknipt kunt u contact opnemen met Grondvitaal BV om te verifiëren

waarom dit is gebeurd.
Grondvitaal BV

Voorthuizerstraat 256
3881 SN Pullen

11 0341 491323

~ 0341491806
~ info(Qgrondvitaal.nl

Omschrïvin onvoorzien asbest
Omschri'vin

1.

is.

3.

Hoeveelheid

06-D060008
0341-491323
AS09046
6 a ril 2009
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Bijlage 3
Besluit watervergunning

FM 16060-2-RA-002 3. 3

uw kenmerk:

4318431

uw brief van:

-

ons kenmerk:

2019-005549

bijlagen:

1

inlichtingen:

A. Noordam

doorkiesnummer:

(071) 306 34 53

onderwerp:

Besluit watervergunning

AW Grondstoffen
t.a.v. de heer L.H.J. Bouwman
Leidsevaart 25
2161 AS Lisse

Leiden, 19 augustus 2019

Geachte heer Bouwman,
Op 1 april 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het dempen en
graven van oppervlaktewater en het aanbrengen van verharding ter hoogte van
Achter de watertoren 9 te Hillegom. Uw aanvraag is ingeschreven onder
kenmerk 2019-005549.
U krijgt toestemming van Rijnland
Ik geef u toestemming voor het uitvoeren van het werk. Het besluit en de
bijbehorende voorwaarden kunt u vinden in de bijlagen.
 Bijlage watervergunning;
 Bijlage melding.
Melding start werkzaamheden
Het is belangrijk dat u de start van de werkzaamheden bij ons meldt. U kunt dit
melden via handhaving@rijnland.net of door het bijgevoegde meldingsformulier
ingevuld op te sturen naar het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156,
2300 AD Leiden, ter attentie van de afdeling Vergunningverlening &
Handhaving. U dient dit minstens 5 werkdagen vóór de start te doen. Als u dit
niet doet, kan Rijnland handhavend optreden.
Vragen?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Alinda Noordam via
telefoonnummer (071) 306 34 53 of vergunningen@rijnland.net. Ik verzoek u
daarbij bovengenoemd zaaknummer te vermelden.

Met vriendelijke groet,
Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Zuid-Oost
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WATERVERGUNNING
1. Besluit
Op 1 april 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het dempen en
graven van oppervlaktewater en het aanbrengen van verharding ter hoogte van
Achter de watertoren 9 te Hillegom.
Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling,
de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van
Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet
bestuursrecht en de bij onderdeel 4 genoemde overwegingen besluiten
dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als
volgt:
I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
Het dempen van 1179 m2 overig oppervlaktewater ter hoogte van Achter
de Watertoren 9 in Hillegom; zoals weergegeven op de gewaarmerkte
bijlagen die bij dit besluit behoren.
II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te
verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde
doelstellingen.
Dit besluit is genomen voor AW Grondstoffen, Leidsevaart 25, 2161 AS Lisse.

2. Ondertekening
Besloten te Leiden op 19 augustus 2019.
Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Zuid-Oost
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3. Voorschriften
Bijzondere voorschriften
Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of
beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het
hoogheemraadschap vergunning is vereist.
Dempen
1. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping moet voor
het uitvoeren van de demping gegraven zijn.
2. De grond moet bij uitvoering van de richting van het blijvende
oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit
resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
Algemene voorschriften
1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint,
moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en
Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via
http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werkgaat-van-start.
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen
tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste
informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk
aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H
van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij
doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving
van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden
van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging
een nieuwe aanvraag wordt ingediend.
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap
van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is
verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het
hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de
waterstaat.
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5. Calamiteiten
Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden
niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct
telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling
Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De
aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden
opgevolgd.
6. Onderhoud
Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of
namens de houder in goede staat worden gehouden.
7. Adreswijziging
De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of
per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en
Handhaving van het hoogheemraadschap.
8. Rechtsopvolging
Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de
houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de
rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht
binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het
hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het
hoogheemraadschap van Rijnland.
9. Intrekking vergunning
Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een
vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning
gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.
Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de
vergunning geheel of gedeeltelijk in:
‒ op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen
en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet;
‒ Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen
waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden
geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde
doelstellingen en belangen;
‒ Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een
volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter
uitvoering daarvan, daartoe verplicht.
Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of
namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele
schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij
bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van
een andere regeling.
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10. Niet-naleving voorschriften
Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland
hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de
Waterschapswet.

4. Grondslag en overwegingen
Wettelijke grondslag
In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die
richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast
en waterschaarste;
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit
van watersystemen;
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet
gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit,
waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is
gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze keur behorende
uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit
beleid is  in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet,
het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan  het kader
waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.
Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de
doelstellingen van het waterbeheer.
Overwegingen
Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:
Het dempen van 1179 m2 oppervlaktewater ter hoogte van Achter de
Watertoren 9 in Hillegom is getoetst aan:
• Beleidsregel 3.4 Dempen.
Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de
voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:
• Artikel 2 en 6 van Beleidsregel 3.4 Dempen.
Het betreft een doodlopende watergang. Dit betekent dat de demping geen
belemmering vormt voor de water aan- en afvoer naar en uit het
achterliggend/aangrenzend gebied.
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Tevens vindt de compensatie van 2002,2 m2, bestaande uit 1179 m2 ter
compensatie van de demping en 823,2 m2 ter compensatie van de toename
verharding, binnen 5 kilometer van de demping plaats. De demping en de
compensatie vindt binnen het boezemsysteem van Rijnland plaats. In totaal
wordt er 2070 m2 oppervlaktewater gegraven.
Conclusie
Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen
onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van
het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen
aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen
van de vergunning.

5. Procedure
Als u het niet eens bent met deze beslissing
Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk?
Neem dan eerst contact op met Alinda Noordam. Dit kan voorkomen dat u een
bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling
vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u
er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift
indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het
hoogheemraadschap van Rijnland.
Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke
termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.
Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300
AD Leiden.
Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder
het kopje ‘formulieren’. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd ‘bezwaarschrift’.
Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:
 Uw naam, adres en telefoonnummer
 De datum van uw bezwaarschrift
 Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit
bijvoegen



De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te
voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter.
Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden,
kijk op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx.
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MELDING
1. Uw werk voldoet aan de algemene regel
Uit de door u beschikbaar gestelde informatie is gebleken dat het graven van
oppervlaktewater en toename verharding voldoen aan de algemene regel 5.3
Graven van oppervlaktewater en 11.3 Versnelde afvoer bij toename verhard
oppervlak. Dit houdt in dat er geen besluit van Rijnland nodig is en u direct aan
de slag mag gaan.
2. Aan welke voorschriften moet u voldoen?
De voorschriften waaraan u moet voldoen staan in de algemene regel. Deze
regel kunt u raadplegen via www.rijnland.net, onder ‘regels’ > ‘keur en
uitvoeringsregels > ‘alle regels op een rij’. Ter informatie treft u de huidige
versie van de algemene regel hieronder aan.
U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd
volgens de voorwaarden uit deze algemene regel. Tijdens of na uitvoering van
de werkzaamheden kan Rijnland controleren of u voldoet aan de geldende
regels.

Bijlage 4
Controlebezoek
watercompensatie

FM 16060-2-RA-002 4. 3

Bijlage 5
Watercompensatie
rekenmodel

FM 16060-2-RA-002 5. 3

K

K

K

K

K

sev

aar
t

LSE00
C 4829

K

K

K

0
E0
LS 619
C

K

K

K

KK

K

K

Leid

K

LSE00
C 5057

K

K

K

K

K

K

K

K

K
LSE00
C 4998

K

K

LSE00
C 5058

K

K

K

K

K

K

K

K
LSE00
C 4828

K

K

K

LSE00
C 3287

K

LSE00
C 4133

K

K

K

K

NWK04
A 1431

K

K

K

2

K

NWK04
A 3902

79

cht

LSE00
C 4929

K

sto

NWK04
A 3495

LSE00
C 3289
LSE00
C 4837

LSE00
C 3298

NWK04
A 359
NWK04
A 3430

LSE00
C 4836

LSE00
C 4228

K

K

K

K

2D
NWK04
A 358

K
K

K

KK

K

91

kvi

K

LSE00
C 3645

LSE00
C 5034

NWK04
A 3747

Sto

K

LSE00
C 5036

LSE00
C 5035

NWK04
A 3746

K

KK

121

2J

K

LSE00
C 4142

LSE00
C 3284

K
Verbreden
watergang 724m2
K
Boezemwater

Cir
ca

K

LSE00
C 3283

182

K

5m

K

LSE00
C 3282

K

K
K

Leid

4
NWK050
A 28

KK

sev

K

aar

4
NWK049
A 28

K

t

K

NWK04
A 1863

t

K

LSE00
C 4831

K

Leid
sev
aar

K

5m
C ir
ca

K

K

K

K

K

K

K

K

K

NWK04
A 356

LSE00
C 4997

2/GEM

K

K

NWK04
A 1428

LSE00
C 4829

t

K

sev
aar

NWK04
A 3349

90

K

Leid

LSE00
C 5057

0
619
LSE0
C

NWK04
A 3350

LSE00
C 4229

NWK04
A 1976

NWK04
B 1560

96

LSE00
C 4998

LSE00
C 5058

K

98

NWK04
A 2108

LSE00
C 4828
NWK04
A 3947

LSE00
C 3287

107
NWK04
A 3638

LSE00
C 4284

107a
NWK04
A 1431
112

LSE00
C 3276

NWK04
A 3025

LSE00
C 4133

ste

a
aar
sev

NWK04
A 2849
NWK04
A 2850

113

NWK0
3001 4
B

117

LSE00
C 3280
LSE00NWK04
C 3281
A 1434

5m

LSE00
C 3282

115

eg

LSE00
C 3279

119

LSE00
C 3283

NWK04
A 1435

LSE00
C 4142

LSE00
C 3284

Cir

121

ca

Delfw

LSE00
C 3278

Leid

Hou

111

weg

K

K

t

tve

NWK04
A 1863

LSE00
C 3272

118

K

Cir
c

rsl
aan

LSE00
C 4831

LSE00
C 3277

K

tje

NWK04
A 3026

109a

Delf

LSE00
C 4282

K

109

5m

K

NWK04
B 2536

2

NWK04
A 3948

2

NWK04
B 4589

K

K

NWK04
B 4224

LSE00
C 4524

K

NWK04
A 3654

K K

NWK04
B 2608

NWK04
B 2795

NWK04
B 2115
120

123

evaa

Leids

LSE00
C 4347

5m

rt

LSE00
C 3274

Cir
ca

K

6A

K

K

LSE00
C 3273

LSE00
C 4525

180A
LSE00
C 3270

180

LSE00
C 4550

8

9

LSE00
C 620

LSE00
C 3641

LSE00
C 3510

172
174

LSE00
C 3511

LSE0
C 47680

LSE00
C 5078

10
LSE00
C 3265
LSE00
C 4365

Sta

tio

nsw

11

eg

aar

t

LSE00
C 3241
12

LSE00
C 5038

sev

13A

13

LSE00
C 3262

LSE00
C 3261

14

LSE00
C 3260

14A

LSE00
C 3259

K

61

15

C LSE00
3258
16

LSE0
C 32570

17

LSE0
C 32560

57-59
18

sweg

C LSE0
32550

LSE00
C 4410

Station

20

21

K

19

LSE00
C 3254
LSE00
C 3253
LSE00
C 4961

LSE00
C 5014

L
C 4SE00
76
8

LSE00
C 4962

KK

K

K

LSE00
C 5009

23A

sw

23B

LSE00
C 4411

LSE00
C 4207

C LSE00
3236

vaa
rt
dse

ionsw
Stat

K

eg

K

63

LSE00
C 4817

KK

55A/GEM

K

K

LSE00
C 5037

K

LSE00
C 2941

K

K

Verbreden watergang 730m2
Boezemwater

Lei

K

LSE00
C 5038

LSE00
C 3250

LSE00
C 5008

LSE00
C 4816

K K

LSE00
C 3251

eg

LSE00
C 4236

K
K

K

11

K

K

K

weg

eg

Stations

ionsw

Stat

K

Loo

K

LSE00
C 4827

K

K

K
LSE00
C 3308

51

K

LSE0
C 28490

LSE00
C 4826

K

K

LSE00
C 4206

K

K

K

K

7A

ste

rwe

53-55

57-59

K

K

g Noo

rd

K KK

7

61

LSE00
C 4410

K

K
K

LSE00
C 4128

LSE00
C 3266

22

K

on

180

C LSE00
4549

C LSE00
3263

K

K

LSE00
C 3511

LSE00
C 4525

LSE00
C 3504

KK

K

174

K

172

LSE00
C 3510

ati

7A

Leid

K

K

weg

Verbreden watergang 616m2
Boezemwater

LSE00
C 620

St

LSE00
C 4524

LSE00
C 5076

LSE00
C 3641

K

LSE00
C 5015

LSE00
C 2878

LSE00
C 3640
123/TRAF

LSE00
C 4130

C LSE00
4346

LSE00
C 4129

Delf

K

K

K K

LSE00
C 2878

LSE00
C 3640
123/TRAF

2C

NWK04
B 1561

Cir

K

K

K

NWK04
A 350

K

180A

K

5m

t

r
evaa

s
Leid

ca

K

K

NWK04
A 357

K

Opschonen en verbreden watergangen
Keukenhof
Locatie:
Lisse
Onderwerp: Nieuwe situatie

K

K

Project:
K
K

K

Leidsevaart 25
2161 AS Lisse

K

K

Tel: 0252 - 412946
Fax: 0252 - 419581
Tel: 0252
Fax:
Leidsevaart
2161
AS Lisse
- 412946
419581
25

K
K

K

K

K

LSE00
C 4207

K

K

Locatie schaal 1/2000
perceel 4207
Keukenhof Lisse

AW Groep
Projectnr.:
Tekenaar:
Status:
Schaal:
Datum:
Gecontroleerd:
Handtekening:

AW WG KH 01
LBO
Definitief
1/2000, 1/10000
14-11-2018
AWI

FORMAAT

MATEN IN

A3

m

Wijzigingsdatum:
A:
B:
C:
D:
E:
F:

Tek.nr.: AW WG KH TN-NS1
u

K

Opdrachtgever:

15-15A

HLG01
C 4084

1
G0 85
HL 40
C

t
raa
asat t
e
r
s
t
ds
Ldesie

17

Lei

13

1
G0 11
HL 41
C

1
G0 2
HL 411
C

1
G0 86
HL 40
C

Versnelde afvoer 2198m2
201

1
G0 8
HL 424
C

A'

1
G0 16
HL 46
C

Dempen 320m2

1
G0 4
HL 363
C

Verharden 3290m2

A

1
G0 9
HL 462
C

1
G0 87
HL 40
C

203
11

1
G0 5
HL 435
C

1
G0 0
HL 425
C

e
ht

Ac
r

1
G0 19
HL 46
C

de

Dempen 859m2

n

e
or

rt
te

wa

1
G0 14
HL 43
C

1
G0 9
HL 435
C

1
G0 17
HL 40
C

1
G0 16
HL 43
C

1
G0 0
HL 436
C

1
G0 18
HL 46
C

Project:

Leidsevaart 25
2161 AS Lisse
1
G0 0
HL 462
C

Watercompensatie Hillegom
AW Groep
Locatie:
Hillegom
Onderwerp: Watervergunning

Tel: 0252 - 412946
Fax: 0252 - 419581
Tel: 0252
Fax:
Leidsevaart
2161
AS Lisse
- 412946
419581
25

Opdrachtgever:
Locatie schaal 1/2000
Achter de Watertoren
Hillegom

AW Groep
Projectnr.:
Tekenaar:
Status:
Schaal:
Datum:
Gecontroleerd:
Handtekening:

AW WC 02
LBO
Defintief
1/1000, 1/50000
11-02-2019
AWI

FORMAAT

MATEN IN

A3

m

Wijzigingsdatum:
A:
B:
C:
D:
E:
F:

Tek.nr.: AW WC 02 TNO1
u

1
G0 0
HL 463
C

1
G0 15
HL 43
C

Watercompensatie Hillegom AW Groep en SVO Initiatief
datum 11-02-2019
Activiteit

Organisatie

Dempen watergang

AW Grondstoffen

Verharden AW Groep
Versnelde afvoer (dak en verharding) SVO Initiatief Watertoren

AW Grondstoffen
SVO Initiatief

Totaal compenseren
Graven watercompensatie

AW Groep

Project
Inrichting Achter de
Watertoren 9
Inrichting Achter de
Watertoren 9
Watertoren: Leidsestraat
201 Hillegom

Opschonen en verbreden
watergangen Keukenhof

Oppervlak

Rekenfactor

Compensatie

859
320

1
1

859
320

3290
2198

0,15
0,15

493,5
329,7
2002,2

2070

1
SALDO

2070
67,8
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HaskoningDHV Nederland B.V.
Water

Notitie / Memo
Aan:
Van:
Datum:
Kopie:
Ons kenmerk:
Classificatie:

Rob Zegers (gemeente Hillegom)
Timon Huijzendveld
18 juli 2019
AW Groep, Wolter Tijssen en Maarten van Dijk (RHDHV)
BF8753WATNT1907171515
Projectgerelateerd

Onderwerp:

Hydraulische toetsing rioolontwerp ontwikkelingen Achter de Watertoren
Concept definitief

1 Inleiding
AW groep is voornemens om de watertoren langs het Veenenburg-Elsbroekkanaal en het aangrenzende
terrein te ontwikkelen. De watertoren wordt verbouwd tot kantooromgeving en rond de watertoren wordt
een nieuw kantoor gebouwd. Parallel aan het kanaal wordt het terrein ingericht met nieuwe
parkeerplaatsen voor auto’s, vrachtwagens en een wasserette.
Deze ontwikkelingen leiden tot een toename van verhard oppervlak en droogweerafvoer. Dit heeft
mogelijk impact op de werking van het huidig gemeentelijke rioolstelsel. In het rioolontwerp van AWgroep wordt het afvalwater van nieuwe kantoren en de wasserette aangesloten op het bestaand DWAstelsel en een deel van de terreinrichting prikt middels een nieuw RWA-riool in op het huidig RWA-riool.
Het huidige lozingspunt op het kanaal dient tevens circa 30 meter verplaatst te worden. Daarnaast moet
een watergang gedempt worden ter plaatse van de ontwikkeling. De ontwikkelingen mogen niet leiden
tot een hydraulische verslechtering ten opzichte van de huidige situatie, in zowel de HWA- en DWAriolering.

De gemeente Hillegom heeft Royal HaskoningDHV gevraagd om het rioolontwerp, uitgewerkt door AW
groep, te toetsen en van advies te voorzien waar nodig. Deze memo beschrijft de uitgangspunten,
resultaten van de hydraulische berekening, aandachtpunten en aanbevelingen voor het ontwerp.

18 juli 2019
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2 Conclusies en aanbevelingen
Op basis van de ontvangen gegevens, het ontwerp en de hydraulische toetsing zijn de onderstaande
conclusies getrokken. In het overzicht staan tevens enkele aanbevelingen vermeldt:
- Vanuit hydraulisch oogpunt heeft de ontwikkeling van AW Groep impact op de werking van het
bestaande HWA-riool. De waking in de meest bovenstroomse put neemt af met 30cm (van 70cm
waking naar 40cm waking) als gevolg van de benedenstroomse ontwikkelingen.
- Dit wordt met name veroorzaakt door relatief veel opstuwing bij hevige neerslag in drie leidingen
in het nieuwe ontwerp (put HWA_03 tot uitlaat, zie nummering op bijlage 1) en één leiding in het
bestaande ontwerp (tussen put 11_110034 en HWA_01). Gelet op de kritische functie/locatie en
het uitgangspunt dat het ontwerp niet mag leiden tot hydraulische verslechtering van het
systeem, wordt geadviseerd om deze 4 leidingen uit te voeren als Ø600mm (inwendige maat).
Dit geeft tevens de mogelijkheid om de bestaande streng te herprofileren (tegenschot opheffen).
- Het nieuwe HWA-riool parallel langs het Veenenburger-Elsbroekkanaal is in het ontwerp
opgenomen als PVC Ø500mm. Een optimalisatie is hierin mogelijk. Uit verkennende
berekeningen blijkt dat de nieuwe HWA-riolering ook voldoet met PVC Ø315mm. Daarnaast
liggen de leidingen relatief diep. Om onnodig graafwerk te voorkomen, kan het riool minder diep
(minimaal ca. 1.2m bovenstrooms) worden aangelegd.
- De nieuwe kantoorlocatie en de wasserette leiden tot een toename van de DWA-productie. Het
huidige DWA-riool en het pompgemaal heeft voldoende capaciteit om deze toename op te
vangen. Belangrijke opmerking: Het afvalwaterdebiet vanuit de wasserette dient nog wel te
worden geverifieerd door AW groep.
- Het nieuwe DWA-riool in PVC Ø500mm is relatief groot. Een minimale diameter van Ø250mm
(vanwege toegankelijkheid voor beheer en onderhoud) met afschot 1:250 heeft voldoende
afvoercapaciteit. Dit sluit tevens beter aan op de maatvoering van het bestaande DWA-riool.
- De aansluiting tussen bestaand en nieuw DWA moet extra gecontroleerd worden. Momenteel
wordt er dode berging gecreëerd door niet goed aansluitende b.o.b.’s tussen putten 12_120034
en DWA_01. Dode berging in DWA-riolering kan leiden tot stankoverlast en aantasting van de
riolering. Het gehele tracé vanaf put 12_120034 tot aan de wasserette kan daardoor met circa
17cm hoger aangelegd worden. Zelfs met die verhoging kan het DWA-riool, in het nog aan te
leggen deel, minder diep worden gelegd. Momenteel heeft het meest bovenstroomse punt een
dekking van circa 2m. Het afschot is volgens huidig ontwerp voldoende (3 tot 4 promille voor de
nieuw aan te leggen DWA).
- De gemeente Hillegom en de ontwikkelaar dienen overleg te hebben over beheer en onderhoud
van (met name) de HWA uitlaat en de DWA- en HWA-leidingen buiten gemeentelijke grenzen.
De nadere toelichting van bovenstaande punten staat uitgewerkt in de volgende paragrafen.
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3 Uitgangspunten
De onderstaande uitgangspunten zijn gehanteerd in de toetsing van het rioolontwerp en de hydraulische
berekeningen.
- De terreininrichting, leidingdiameters en b.o.b.’s zijn, voor zover beschikbaar, overgenomen van
tekening “AW9 TN02_Terreininrichting 20190627_EXP”
- Voor de ontbrekende DWA-leidingen is Ø250mm aangenomen
- Voor de ontbrekende b.o.b.’s van kolkleidingen is een dekking van 1.2m aangehouden.
- De maaiveldhoogtes zijn afgeleid of direct overgenomen van tekening 20190521_Achter de
Watertoren Terreininrichting NAP Hoogtes.
- Verhard oppervlak voor de zandsilo’s is ook meegenomen als aangesloten verhard oppervlak op
de nieuwe HWA-riolering. De grens ligt op de huidige bebouwing.
- Huidig DWA-debiet van 5 m3/uur, volgens kenmerkenblad Hillegom situatie 2015.
- Een toename van DWA-productie van 6 l/uur/werknemer, op basis van de Kennisbank Stedelijk
Water voor ‘droge bedrijven en industrieën’.
- Geschat aantal werknemers is 120 (pdf: “Gegevens t.b.v. riolering Watertoren Hillegom”).
- Toename DWA-productie van 1 m3/uur door wasserette.
- Het maatgevende waterpeil in het Veenenburg-Elsbroekkanaal bedraagt 0.55m -NAP, op basis
van de Legger van Hoogheemraadschap Rijnland.
- De compensatie aan waterberging en het waterkwaliteitsaspect is reeds met
Hoogheemraadschap Rijnland afgestemd.
Het vGRP Hillegom (2016-2020) spreekt de ambitie uit om toe te werken naar een systeem waar bij bui
09 geen overlast of schade optreedt. Hierin wordt de volgende definitie voor wateroverlast ten aanzien
van hemelwater gehanteerd: men spreek van overlast indien:
- Water via de straat huizen of gebouwen instroomt;
- of water de verkeersaders en doorgaande (ontsluitings)wegen gedurende meer dan twee uur
blokkeert;
- of water langer dan 2 uur hinder oplevert voor het verkeer (gemotoriseerd, fietsers en
voetgangers).
Het rioolontwerp is daarom doorgerekend met neerslag bui 09 uit de Kennisbank Stedelijk Water. Deze
bui heeft een theoretische herhalingstijd van 1x per 5 jaar met een piekintensiteit van 160 l/s/ha. De
totale neerslaghoeveelheid bedraagt ca. 30 mm in 1 uur. Bij deze bui mag slechts in beperkte mate
water-op-straat optreden.
Uitgangspunt is dat de ontwikkeling niet mag leiden tot een hydraulische verslechtering ten opzichte van
de huidige situatie, in zowel de HWA- en DWA-riolering.
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4 Hydraulische toetsing
Voor de hydraulische berekeningen is het bestaande rekenmodel (Infoworks ICM 9.5) van Hillegom
gebruikt. Hierin is het gebied rondom Achter de Watertoren uitgebreid met de geplande ontwikkelingen.
Eerst wordt het hydraulisch functioneren in de bestaande situatie beknopt toegelicht, welke als
uitgangspunt dient, en vervolgens de hydraulische impact als gevolg van de ontwikkelingen.
Het rioolstelsel in het bemalingsgebied Achter de Watertoren is recent (2018) omgebouwd van verbeterd
gescheiden stelsel (VGS) naar een gescheiden stelsel (GS). Daarbij is ter plekke van het huidige
lozingspunt de overstortmuur in de put verwijderd en staat het HWA riool nu in vrije verbinding met het
waterpeil in het Veenenburg-Elsbroekkanaal. Op het HWA riool in dit rioolgebied is de volgende
hoeveelheid verhard oppervlak aangesloten:
- Wegverharding: 0.70 ha
- Dak: 0.60 ha
In Figuur 1 staat een lengteprofiel weergegeven met de maximale waterpeilen tijdens bui09 in het HWAriool.

Figuur 1 Lengteprofiel van het HWA-riool in de bestaande situatie met maximale waterpeilen tijdens bui09

Tijdens bui09 treedt geen water-op-straat op. In het lengteprofiel is te zien dat enige mate van opstuwing
optreedt in de twee meest benedenstrooms gelegen leidingen ter plekke van het lozingspunt. De waking
(afstand tussen maximale waterstand en maaiveldniveau) bedraagt bovenstrooms nog ca. 70cm.
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Ontwerp HWA-riolering
Op basis van ontwerp maaiveldhoogtes en dwarsdoorsnede is de afstroming van regenwater naar putten
verdeeld. Aan de hand van de aangeleverde ontwerptekening (AW9 TN02_Terreininrichting
20190627_EXP) zijn de typen bebouwing ingedeeld. Dit resulteert in de volgende toename van verhard
oppervlak:
- Wegverharding: 0.59 ha
- Dak: 0.13 ha
Ten opzichte van de huidige situatie is dit een toename van ca. 60% verhard oppervlak. In het ontwerp
bestaat de nieuwe HWA-riolering uit PVC Ø500mm, met daarop een aantal kolkleidingen van PVC
Ø125mm.
In Figuur 2 staat een lengteprofiel met de maximale waterpeilen tijdens bui09 weergegeven, vanaf meest
ver weg gelegen kolkleiding tot het lozingspunt op het Veenenburger-Elsbroekkanaal.

Figuur 2 Lengteprofiel van het nieuwe HWA-riool Ø500mm met maximale waterpeilen tijdens bui09

Uit de berekeningen blijkt dat er weinig tot geen opstuwing in deze HWA streng plaatsvindt. De waking
bedraagt bovenstrooms ca.1 meter. Een diameter PVC Ø500mm is relatief groot ten opzichte van het
afvoerend gebied. Dit deel van het ontwerp voldoet ruimschoots aan de ambitie uit het gemeentelijk
rioolplan (GRP) van geen overlast of schade tijdens bui09.
Uit een verkennende berekening blijkt dat een PVC Ø315mm (in plaats van Ø500mm) resulteert in een
minimale waking van 20 cm in de bovenstrooms gelegen kolkleiding tijdens de piek van bui09. Indien
gewenst, kan de leiding daarom met een kleinere diameter uitgevoerd. Daarnaast ligt dit riool langs het
kanaal relatief diep (bovenstrooms op ca. 2.3m). Uitgaande van een dekking van 1.2m, kan dit deel van
het nieuwe HWA-tracé ca. 60cm hoger worden aangebracht. In put HWA_03 vindt dan een sprong plaats
in de aansluithoogtes van de leidingen.
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In Figuur 3 staat een lengteprofiel weergegeven met de maximale waterpeilen tijdens bui09 in het HWAriool volgens huidig ontwerp.

Figuur 3 Lengteprofiel met maximale waterpeilen tijdens bui09 volgens huidig ontwerp met nieuw HWA riool Ø500mm (rechts in
profiel weergegeven).

In de meest benedenstrooms gelegen leidingen (4x PVC Ø500mm) vóór lozingspunt op het kanaal vindt
relatief veel opstuwing plaats (zie rechterkant Figuur 3). De rest van het huidige HWA-stelsel voert
tevens via deze leiding af op het kanaal. Door de toename van verhard oppervlak benedenstrooms, is de
waking in de meest bovenstrooms gelegen put gereduceerd tot ca. 40cm.
Uitgangspunt is dat de ontwikkeling niet mag leiden tot een hydraulische verslechtering ten opzichte van
de huidige situatie. Dit is niet het geval. Er is sprake van een afname van ca. 30 cm waking
bovenstrooms.
Het advies is om de meest benedenstrooms gelegen leidingen (4 stuks: put 11_110034 tot nieuw
lozingspunt) te vergroten naar Ø600mm (inwendige maat). Hierdoor is de waking bovenstrooms in het
HWA riool van het rioolgebied Achter de Watertoren weer conform de huidige situatie. In het algemeen
geldt, dat de diameters benedenstrooms van impact zijn op de hydraulische werking van het gehele
bovenstrooms gelegen stelsel. Bij (te) kleine diameters, kan dit mogelijk alsnog een knelpunt vormen
tijdens hevigere klimaatbuien (niet getoetst).
In Figuur 4 staat een lengteprofiel weergegeven met de maximale waterpeilen tijdens bui09 in het HWAriool met vergroting en herprofilering van de leidingen in het ontwerp.
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Figuur 4 Lengteprofiel met maximale waterpeilen tijdens bui09 met geadviseerde maatregelen (herprofilering en
diametervergroting Ø600mm) in het nieuwe HWA-riool.

Daarnaast ligt de bestaande HWA-leiding (put 11_110034 en nieuwe HWA_01), nog in tegenschot. Het
advies is daarom tevens om deze leiding te herprofileren. Dit is ook aangepast in Figuur 4. Deze leiding
lijkt volledig binnen het werkgebied te liggen.
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Ontwerp DWA-riolering
Het afvalwater van de watertoren, het omliggende nieuwe kantoor en de wasserette wordt aangesloten
op een nieuw DWA-riool. Door de aanleg van kantoren neemt de DWA-productie toe met ca. 0.75
m3/uur, op basis van 120 personen en een belasting van 6 l/uur/werknemer.
Voor de DWA-productie van de wasserette is een afvalwaterdebiet aangenomen van 1 m3/uur. Dit dient
nog te worden geverifieerd door AW groep.
Het DWA-riool sluit aan op de bestaande DWA-riolering en voert benedenstrooms af op een rioolgemaal
welke het water uiteindelijk verpompt (capaciteit ca. 15 m3/uur) naar bemalingsgebied Arnoudstraat. In
het gehele DWA-stelsel neemt de berging toe van 11.9 m3 naar 25.7m3. In Tabel 1 staan de belangrijkste
kenmerken weergegeven.
Tabel 1 Kenmerken DWA-riolering huidige situatie en ontwerpsituatie
Uitgangssituatie

Ontwerpsituatie

DWA-productie (m3/uur)

5.0

6.7

Berging in leidingen (m3)

11.9

25.7

Capaciteit DWA-pomp (m3/uur)

15.0

15.0

De aanleg van nieuwe kantoren en de wasserette resulteren in een toename van DWA-productie. Door
de gekozen capaciteit van DWA-pomp en de beschikbare berging in de leidingen resulteert dit niet in een
ongewenste situatie. Dit komt omdat ook in de ontwerpsituatie een overcapaciteit blijft bestaan (5 m3/uur
tov 6.7 m3/uur) van de pomp. De pomp zal in theorie wel wat vaker aanslaan (aangezien de pomp moet
opstarten en afslaan). Daarnaast is neemt de calamiteitenberging toe met een factor 2 (3.8 uur ten
opzichte van 2.4 uur van uitgangssituatie).
Het nieuwe DWA-riool in PVC Ø500mm is relatief groot. Een minimale diameter van Ø250mm (vanwege
toegankelijkheid voor beheer en onderhoud) met afschot 1:250 heeft voldoende afvoercapaciteit. Dit sluit
tevens beter aan op de maatvoering van het bestaande DWA-riool. Ten opzichte van de
calamiteitenberging met PVC Ø500mm neemt de berging af, maar ten opzichte van de uitgangssituatie
neemt de calamiteitenberging iets toe (2.6 uur ten opzichte van 2.4 uur)
Ter plaatse van het aansluitpunt met de bestaande riolering dient nog optimalisatie plaats te vinden van
de b.o.b’s. Deze sluit momenteel nog niet goed aan op de huidige (bij ons bekende) DWA-riolering,
waardoor een deel dode berging en tegenschot optreedt. Door leiding tussen put 12_120034 en
DWA_01 te herprofileren kan het gehele bovenstroomse tracé met ca 17cm worden verhoogd. Ook kan
het DWA-riool in het nog aan te leggen deel minder diep worden gelegd. Momenteel heeft het meest
bovenstroomse punt een dekking van circa 2m.
Het afschot in de DWA-leidingen parallel aan het kanaal (tussen putten DWA_03 en DWA_06) is 1:250,
de leidingen langs de watertoren hebben een iets flauwer afschot oplopend tot 1:300. Conform de
Kennisbank Riolering voldoet dit verhang, aangezien de kennisbank een verhang adviseert tussen de
1:250 tot 1:350 voor beginstrengen.
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5 Overige aandachtspunten rioolontwerp
Tijdens het toetsen van het ontwerp zijn een aantal extra aandachtspunten naar voren gekomen.
Mogelijk is hier reeds door de ontwikkelaar over nagedacht, maar dit blijkt niet direct uit de
uitgangspunten. De aandachtpunten zijn ook verwerkt op bijgevoegde schets, zie bijlage 1.
Het gaat om de volgende aandachtspunten op basis van de tekening AW9 TN02_Terreininrichting
20190627_EXP:
- Hoe ziet de dwarsdoorsnede van de parkeerplaatsen direct naast de watertoren eruit? In de
tekening staat een doorsnede C-C aangegeven, maar deze is niet opgenomen in de tekening.
o Bestaan de parkeerplaatsen hier enkel uit belijning, of zijn er ook grenzen die
afstromend regenwater beïnvloeden?
- Moet de riolering worden doorgetrokken parallel aan de zandsilo’s?
o Momenteel stop de HWA-leiding net na ‘silo fijnzand’. Rechts daarvan bevinden zich
meer silo’s en meer kolkputten. Deze zijn echter nog niet aangesloten op de rest van de
riolering.
Verder valt volgens de kadastergrens op tekening AW9 TN02_Terreininrichting 20190627_EXP een deel
van de HWA-riolering en het lozingspunt binnen de kadastrale grens van het te ontwikkelen terrein.
Hiermee komt een belangrijk deel van de HWA-riolering op grondgebied van derden te liggen. De
werking van dit benedenstrooms gelegen HWA-riool heeft impact op het gehele bovenstrooms gelegen
gemeentelijke HWA-riool van dit gebied.
De ontwikkelaar en de gemeente Hillegom zullen samen tot een overeenstemming moeten komen over
toekomstig beheer en onderhoud. Het terrein lijkt op voorhand prima toegankelijk, maar riolering ligt in
het midden van de weg waardoor onderhoudswerkzaamheden de bedrijfsvoering kunnen belemmeren.
Afstemming tussen gemeente en ontwikkelaar is noodzakelijk.
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Bijlage 1
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Bijlage 7
Stikstofdepositieberekening

FM 16060-2-RA-002 7. 3

Notitie
betreft:

Stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden ten gevolge van de
herontwikkeling van de Watertoren te Hillegom

datum:

24 september 2019

referentie:

PvV/ RN/ CJ/ FM 16060-4-NO

1 Inleiding

In opdracht van SVO-initiatief B.V. is de stikstofdepositie ten gevolge van de herontwikkeling
van de Watertoren gelegen aan de Leidsestraat 201 te Hillegom inzichtelijk gemaakt. De
beoogde ontwikkeling bestaat uit het transformeren van de watertoren naar kantoren voor
start-up bedrijven, verhuurbare werk- en vergaderplekken, een kantine, een presentatiezaal
en een serverstation. In deze notitie is de stikstofdepositie ter hoogte van de
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt ten gevolge van zowel de
aanleg- als de gebruiksfase.
2 Uitgangspunten
2.1 A a n l e g f a s e

Tijdens de aanlegfase worden er verschillende werktuigen in gezet. De emissies door het
gebruik van materieel zijn gegeven in tabel 2.1. Voor de bepaling van de emissie is uitgegaan
van de Stage III B-norm, Europese standaard voor non road mobile machinery. Uit de Stage III
B-norm volgt een emissiekental van 2 gram NO x per kWh voor dieselaangedreven materieel.
Het materieel is 5 dagen in de week, gedurende effectief 5 uur per dag in bedrijf.
t2.1 Emissies ten gevolge van materieel tijdens de aanlegfase
Materieel

Vermogen

Emissie NOx

Aantal weken in bedrijf

(kg/uur)

Bedrijfstijd

Totale emissie N0 x

(uur/jaar)

(kg)

Graafmachine

200 kW

0,4

4

100

40

Heistelling

250 kW

0,5

3

75

37,5

Mobiele bouwkraan

150 kW

0,3

20

500

150

Hoogwerker

150 kW

0,3

4

100

30

Tevens doen er tijdens de aanlegfase gemiddeld per dag 2 vrachtwagens en 2 bestelbusjes
voor personenvervoer de locatie aan. De transportbewegingen zijn opgenomen tot de eerste
kruising op de openbare weg, waar het verkeer in het heersende verkeersbeeld is
opgenomen.

peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, +31 85 822 87 00, info@peutz.nl, www.peutz.nl
kvk 12028033, voorwaarden volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL.004933837B01, ISO-9001:2015
FM 16060-4-NO 1

2.2 G e b r u i k s f a s e

Zoals beschreven in de m.e.r.-aanmeldingsnotitie genereert de Watertoren 186 voertuigen
per etmaal. Uitgangspunt is dat 180 voertuigen personenwagens en 6 voertuigen
vrachtwagens zijn. De transportbewegingen zijn opgenomen tot de eerste kruising op de
openbare weg, waar het verkeer in het heersende verkeersbeeld is opgenomen.
3 Berekeningen

De beide fases zijn doorgerekend met Aerius Calculator. Voor zowel de aanleg- als de
gebruiksfase wordt er op Natura 2000 geen depositie hoger dan 0,00 mol/ha/jaar berekend.
De invoer en uitvoer van Aerius Calculator is gegeven in bijlage 1 voor de aanlegfase en in
bijlage 2 voor de gebruiksfase.
4 Beoordeling en conclusie

Ten gevolge van de herontwikkeling van de watertoren wordt er op Natura 2000-gebieden
geen depositie berekend hoger dan 0,00 mol/ha/jaar. Voor de herontwikkeling van de
watertoren is het aspect stikstofdepositie geen belemmering voor het verlenen van de
omgevingsvergunning.

Zoetermeer,

Deze notitie bevat 2 pagina's en 2 bijlagen.
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Bijlage 1
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Bijlage 8
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SVO-Initiatief B.V.
t.a.v. de heer A. Wijnhout
Leidsevaart 25 A
2161 AS LISSE

Kenmerk
Behandelaar
Datum
Onderwerp
locatie

:
:
:
:
:

Z-18-056334
Edwin Boetekees
1 februari 2019
reactie vooroverleg
Leidsestraat 201 in Hillegom

Geachte heer Wijnhout,
Op 27 augustus 2018 ontvingen wij uw conceptaanvraag voor een omgevingsvergunning voor het hergebruiken van de watertoren. De conceptaanvraag gaat
over de locatie Leidsestraat 201 in Hillegom. Uw conceptaanvraag is geregistreerd
onder nummer Z-18-056334.
Over uw conceptaanvraag delen wij u het volgende mede.
Beoordeling conceptaanvraag
Wij hebben uw conceptaanvraag beoordeeld op de volgende toetsingskaders:

Bestemmingsplan

Welstand
Bestemmingsplan
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de hand van de door u aangeleverde
gegevens. Houdt u er rekening mee dat deze toets slechts een eerste globale toets
is. Bij een definitieve aanvraag voor een omgevingsvergunning moeten meer
gegevens aangeleverd worden. Aan de hand daarvan kan pas een definitieve toets
plaatsvinden.
Beoordeling
Met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3°, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht kan vergunning worden verleend voor het afwijken van
het bestemmingsplan.
Wij zijn in principe wel bereid medewerking te verlenen aan het door u ingediende
schetsplan. Hieronder wordt dit nader toegelicht.
Toelichting
Inleiding
Op 27 augustus 2018 ontving de gemeente Hillegom een principeverzoek voor het
hergebruiken van de watertoren. Het is de bedoeling dat het bedrijf AW Groep zich
gaat vestigen in de watertoren. Daarmee zou de watertoren hoofdzakelijk een

kantoorfunctie hebben. Het plan is om de watertoren ook deels een publieke functie
te geven. De watertoren wordt multifunctioneel ingedeeld en de hoofdentree zal
aan de zijde van de Leidsestraat worden gemaakt. Rondom de toren wordt een stuk
aangebouwd over 1 bouwlaag van 1000m2. De aanbouw voorziet in een groen dak
waardoor de watertoren in een groen en glooiend landschap lijkt te liggen. Een
klein deel van deze aanbouw en de begane grond in de toren zal worden ingedeeld
als barista- café voor medewerkers en omwonenden. In het overige deel van de
aanbouw zal AW Groep zijn hoofdkantoor vestigen. In het midden van de toren is
ruimte voor start- up bedrijven en Seats to meet. Hierbij worden vergaderzalen
gecreëerd die voornamelijk door klanten kunnen worden gebruikt. Onder de
waterbak wordt een bar/ kantine gemaakt die faciliterend is aan gasten die de
collegezaal gebruiken. Deze ruimtes kunnen tevens worden verhuurd aan andere
partijen. In de kop van de toren wordt een servicestation gemaakt (ICT) met
daarboven een collegezaal. Hierin kunnen presentaties worden gegeven en deze
zaal kan ook worden verhuurd aan externe partijen. Aan de buitenzijde van deze
waterbak wordt een educatieve gang met kijkgaten naar buiten gemaakt. Tevens
ligt het in de planning om de kop van de watertoren te verlichten vanaf de
buitenkant.
Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘bedrijventerreinen’. Om
het plan mogelijk te maken zal er een nieuw bestemmingsplan moeten worden
opgesteld. De onderstaande aspecten vormen het beoordelingskader voor het
verlenen van medewerking aan het plan.
Rijksbeleid
De ladder voor duurzame verstedelijking is opgenomen in de Structuurvisie
Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het Rijk. Op grond van het Bro dienen alle
nieuwe stedelijke ontwikkelingen te worden gemotiveerd aan de hand van deze
ladder. Onder een stedelijke ontwikkeling wordt o.a. een ruimtelijke ontwikkeling
van kantoren verstaan. Het plan dient daarom verplicht te worden getoetst aan de
ladder voor duurzame verstelijking.
provinciaal beleid
Ladder voor duurzame verstedelijking.
Een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt moet
ingaan op de ladder van duurzame verstedelijking, conform artikel 3.1.6. van het
Besluit ruimtelijke ordening.
De herbestemming van de watertoren naar een kantoorfunctie betreft geen nieuwe
stedelijke ontwikkeling. Immers is de herbestemming van de watertoren volgens
het vigerende bestemmingsplan al mogelijk. De toren zelf heeft namelijk een
bestemming ‘Gemengd’, binnen deze bestemming zijn kantoren mogelijk. De
nieuwe stedelijke ontwikkeling betreft het deel van de aanbouw. Hier zijn namelijk
geen kantoren toegestaan volgens het bestemmingsplan. De aanbouw bedraagt
ongeveer 1000m2. De herbestemming vindt plaats binnen stedelijk gebied.
Dit betekent dat de actuele (regionale) behoefte van het plan moet worden
aangetoond. De provincie Zuid- Holland heeft in een discussienota Kantoren in
maart 2018 een indruk gegeven van de regionale en provinciale behoefte aan

kantoren en verduidelijking gegeven over provinciale en regionale beleidskaders ten
behoeve van kantoorruimte. Het huidige kantorenbeleid is gericht op het
concentreren van kantoren op de juiste plek, het reduceren van plancapaciteit op
kansarme plekken en het bevorderen van transformatie van leegstaande kantoren.
Uit de discussienota en uit jurisprudentie blijkt dat deze behoefte niet per definitie
op kwantitatieve gronden dient te worden aangetoond, er kan ook worden volstaan
met een kwalitatieve redenering indien de situatie daar om vraagt. In de
discussienota staat aangegeven dat er in de huidige situatie kwantitatief voldoende
voorraad is in de provincie Zuid- Holland. De toekomstige vraag naar kantoren kent
een bandbreedte tussen 1,6 miljoen en 4 miljoen m2 tot en met 2030 (in een
minimum en maximum scenario). Er wordt in de discussienota en in de provinciale
verordening onderscheid gemaakt tussen verschillende kantorenlocaties. Een van
deze locaties betreft kleinschalige kantoren < 1000m2. Voor dit type kantoren wil
de provincie afwegingsruimte creëren voor de gemeenten wanneer de
eindgebruiker in beeld is. Per geval kan worden bekeken of de locatie in
aanmerking komt voor lokaal maatwerk. Deze kantoren hoeven geen onderdeel uit
te maken van de regionale kantorenvisies, maar de kwantitatieve ruimte die
hiervoor wordt opgenomen dient wel verrekend te worden met de kwantitatieve
ruimte die beschikbaar is binnen de regionale kantorenvisies. Volgens de
discussienota is er een capaciteit van 50.000- 70.000 m2 vvo voor deze locaties
beschikbaar. Er is nog capaciteit over aangezien dhr. Ernst Sprietsma van de
provincie Zuid- Holland heeft toegezegd de ontwikkeling te ondersteunen (zie kopje
‘toevoeging van kantoorruimte’). Hier is bij de provincie Zuid- Holland intern over
overlegd.
Het is toegestaan om voor kleinschalige kantoren in overleg maatwerk toe te
passen en daarmee kan worden volstaan met kwalitatieve argumenten om de
behoefte te bepalen zodat voldaan kan worden aan de ladder van duurzame
verstedelijking.
AW Groep is een bedrijf dat verschillende vestigingen in de regio en buiten de regio
heeft. Zij hebben het plan om zich te vestigen in de watertoren en daarmee zorgen
ze voor een herbestemming van een monument. Dit wordt door de provincie ZuidHolland als positief ervaren en draagt bij aan een provinciale doelstelling. De
watertoren wordt in de huidige situatie niet gebruikt. Door een doelmatig gebruik
van de watertoren, wordt er een kwaliteitsimpuls voor de toren en voor de
omgeving bewerkstelligd. Daarnaast is de ontwikkeling van de entrees van de
bollenstreek provinciaal en regionaal aandachtsgebied. Door de watertoren te
herbestemmen ontstaat er een uniek landmark dat bijdraagt aan de
herkenbaarheid van de entree van de Bollenstreek. Ook op dit punt draagt de
ontwikkeling bij aan verschillende provinciale en regionale doelstellingen, waardoor
er kan worden geconcludeerd dat er een regionale behoefte is. Bovendien draagt de
ontwikkeling bij aan het tegengaan van leegstaande kantoorruimten. De watertoren
staat al jaren leeg en kent al jaren een mogelijkheid voor kantoren om zich in de
toren te vestigen. Door de jaren heen is gebleken dat de watertoren zich lastiger
laat herbestemmen (door aard en omvang) dan ieder andere reguliere
kantorenlocatie. Zo bezien kan worden geconcludeerd dat het plan bijdraagt aan
het tegengaan van kantorenleegstand. Het kantoor in Lisse laat zich veel
makkelijker in gebruik nemen dan de watertoren. Geconcludeerd kan worden dat
het plan voldoet dus aan de ladder voor duurzame verstedelijking. Lokaal maatwerk

is wenselijk op deze locatie. Aw Groep creëert zijn eigen behoefte aan
kantoorruimte op eigen grond. Daarnaast draagt het initiatief bij aan verschillende
provinciale doelstellingen en de kantorenmarkt heeft hier niets onder te lijden,
aangezien het kantoor in Lisse zich naar verwachting makkelijker laat
herbestemmen dan de watertoren.
Toevoeging van kantoorruimte
Een nieuwe kantorenlocatie zoals de bedoeling is bij de vestiging van AW Groep in
de watertoren kan worden mogelijk gemaakt indien de watertoren zich bevindt op
de door de provincie aangewezen locaties. De watertoren bevindt zich niet op een
van deze door de provincie aangeduide locaties, waardoor het plan alleen in lijn is
met het provinciale beleid indien er wordt voldaan aan de hieronder genoemde
uitzonderingen.
Lid 2 Uitzonderingen Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. kantoren die in overeenstemming zijn met een actuele regionale visie die is
aanvaard door Gedeputeerde Staten;
b. kleinschalige zelfstandige kantoren tot een bruto vloeroppervlak van 1.000 m2
per vestiging;
c. kantoren met een lokaal verzorgingsgebied;
d. bedrijfsgebonden kantoren met een bruto vloeroppervlak dat minder bedraagt
dan 50% van het totale bruto vloeroppervlak van het bedrijf en
e. functie gebonden kantoren bij een luchthaven, een haven of een veiling.
De herbestemming van de watertoren naar een kantoorfunctie betreft geen nieuwe
stedelijke ontwikkeling. Immers is de herbestemming van de watertoren volgens
het vigerende bestemmingsplan al mogelijk. De nieuwe stedelijke ontwikkeling
betreft het deel van de aanbouw. De aanbouw bedraagt ongeveer 1000m2. Het
totale plan voldoet hiermee aan het voorgeschreven aantal m2 voor kleinschalige
zelfstandige kantoren.
Aangezien de toevoeging van de aanbouw 1000m2 aan kantoorruimte bedraagt en
de kantoorruimte van AW Groep zich hoofdzakelijk in deze aanbouw op de begane
grond begeeft, is deze toevoeging als zelfstandige kantoorruimte passend binnen
de kaders van de Provinciale verordening. In de toren zelf worden verschillende
losse kantoorruimtes verhuurd aan start- ups en seats to meet. Deze
kantoorruimtes zijn in bezit van AW- groep, maar worden verhuurd aan externe
partijen, waardoor deze ruimtes als zelfstandige kantoorruimte kunnen worden
beschouwd. De ruimtes worden namelijk niet als onderdeel van het hoofdkantoor
van AW groep ingericht.
Deze redenatie is kortgesloten met de Provincie- Zuid Holland (dhr. Ernst
Sprietsma) en kan als maatwerk worden beschouwd. De Provincie is bereid om
deze redeneerlijn te volgen, omdat het plan voldoet aan de eerder genoemde
doelstellingen van de provincie.

gemeentelijk beleid
Bestemmingsplan Bedrijventerreinen
Het ter plaatse geldende bestemmingsplan is bedrijventerreinen. De watertoren
kent een bestemming ‘gemengd’. Binnen deze bestemming zijn o.a. kantoren en
horecabedrijven tot en met categorie 1 toegestaan. Het deel van het plan dat
betrekking heeft op de bestaande watertoren past binnen het bestemmingsplan.
Het plan voorziet namelijk in kantoorruimte en horecaruimte in de bestaande toren.
De aanbouw wordt gerealiseerd op de bestemming verkeer. Dit is in strijd met het
bestemmingsplan omdat hier geen gebouwen en kantoren zijn toegestaan.
Daarnaast kent de locatie een dubbelbestemming ‘Waarde Archeologie 2’ en een
dubbelbestemming ‘Leiding- Riool’. Hierop mogen geen bouwwerken worden
gebouwd is bepaald in het bestemmingsplan. De aanbouw valt over de
dubbelbestemming ‘leiding- riool’ en het plan is dus in strijd met deze bestemming.
Tevens kent de watertoren een specifieke bouwaanduiding ‘monument 2’. Hierdoor
is bepaald dat de watertoren in stand dient te worden gehouden. Er is een nieuw
bestemmingsplan nodig om de ontwikkeling mogelijk te maken. Hierbij moet
rekening worden gehouden met de bestaande bestemming ‘Leiding- Riool waar niet
boven gebouwd mag worden.
Erfgoedverordening Hillegom 2010
De watertoren is conform de Erfgoedverordening van de gemeente Hillegom
aangewezen als gemeentelijk monument. Er moet daarom advies worden gevraagd
aan de monumentencommissie. Een positief advies van de monumentencommissie
is een vereiste.
Het bouwplan voor de watertoren is in aanwezigheid van de gemachtigde van de
aanvraag besproken in het overleg van de monumentencommissie op 16 oktober
2018. De commissie heeft toen onderstaande geadviseerd:
De commissie geeft haar complimenten voor het nieuwe plan. Het trappenhuis
binnen de penanten is een acceptabel idee. De vluchttrap alleen indien strikt
noodzakelijk. De verhoging van het maaiveld doet afbreuk aan de watertoren. De
watertoren inpakken met een kantoor en talud is geen goed idee. Geadviseerd
wordt om het groendak niet aan te laten sluiten op de gevel van de toren. Aan de
voorkant een talud is niet nodig. De entree wat ruimtelijker maken. De watertoren
los houden van het dak van het kantoor. Een glazen aansluiting maken zodat
misschien de toren van onderen aangelicht en visueel de hoogte van de toren
vanuit binnen in het kantoor kan worden ervaren. Een vraag van de commissie is
hoe de collegezaal bereikt kan worden. Dit kan per inpandige trap. Er wordt ook
toegezegd dat de bouwwerkzaamheden aan de watertoren en het kantoor
gelijktijdig worden uitgevoerd. Een aangepast ontwerp wordt tegemoet gezien.
wonen/woonvisie
n.v.t.
parkeren
Om de parkeerbehoefte van de ontwikkeling te berekenen is inzicht nodig in het
aantal m2 aan bruto vloeroppervlak per functie. Uit correspondentie met
initiatiefnemer en uit de bouwtekening is op te maken dat de aanbouw ongeveer

1000m2 betreft. Een klein deel van deze aanbouw wordt gebruikt als horeca
functie. Het grootste deel betreft kantoorfunctie.
Parkeerbehoefte van de aanbouw uitgaande van 1000m2 kantoor
Parkeernorm: 2.1 per 100 m2 bvo.
Benodigd aantal Parkeerplaatsen: 21 parkeerplaatsen
Parkeerbehoefte horeca/ baristo op begane grond en BG+ in totaal 123 m2.
Parkeernorm: 6,0 per 100m2 bvo.
Benodigd aantal parkeerplaatsen: 7,4 (7 parkeerplaatsen)
Parkeerbehoefte kantoorruimte in de toren (seats to meet & start ups) op 1 e, 2e en
3e verdieping ongeveer 150 m2.
Parkeernorm: 2,1 per 100m2 bvo.
Benodigd aantal parkeerplaatsen: (3 parkeerplaatsen)
Kantine bij kantoor genereert op 4e verdieping
Parkeernorm: Genereert geen extra verkeer.
Installatieruimte op 5e verdieping
Parkeernorm: Genereert geen extra verkeer.
ICT ruimte zesde verdieping
Parkeernorm: genereert geen extra verkeer.
Collegezaal zevende verdieping 70m2 bvo:
Parkeernorm: 7,0
Benodigd aantal parkeerplaatsen: 7
Verkeersruimten en overige ruimten 150m2 bvo:
Parkeernorm: genereert geen extra verkeer.
De totale parkeerbehoefte bedraagt daarmee minimaal 38 parkeerplaatsen
uitgaande van het aangeleverde plan.
Op onderstaande afbeelding is te zien dat er 42 parkeerplaatsen worden
ingetekend. Dit aantal voldoet. Tevens is de maatvoering van de ingetekende
parkeerplaatsen correct en is de ontsluitingsweg breed genoeg.

verkeersveiligheid
n.v.t.
m.e.r.-beoordeling noodzakelijk?
Er is voor het plan een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk.
Het plan bevat een activiteit die genoemd wordt in onderdeel D van de bijlage
behorende bij het Besluit milieueffectrapportage. Het realiseren van een
kantoorgebouw valt onder D11.2 “stedelijke ontwikkeling” van de bijlage in het
Besluit m.e.r. De activiteit zit onder de drempelwaarde.
In de toelichting van het op te stellen bestemmingsplan zal over de
m.e.r.-beoordeling een uitgebreide onderbouwing moeten worden opgenomen.
Bedrijven
In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet worden beoordeeld of
bedrijven in de omgeving worden belemmerd door de ontwikkeling en of ter plaatse
van gevoelige functies, zoals woningen, sprake is van een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat.
Op het bedrijventerrein is conform het geldende bestemmingsplan
‘Bedrijventerreinen’ tot maximaal categorie 4.1 bedrijven toegestaan. Een
kantoorgebouw wordt als een gevoelig object gedefinieerd met betrekking tot de
aspecten ‘geur’ en ‘gevaar’. Dit betekent dat bedrijven waarbij geur en gevaar
maatgevende aspecten zijn bij het behalen van de richtafstanden, ook rekening
moet worden gehouden met de bedrijven/ kantoren in de directe omgeving.
In de huidige situatie wordt aan de richtafstanden met betrekking tot geur en
gevaar voldaan. Toekomstige bedrijven dienen rekening te houden met het kantoor
wanneer geur en/ of gevaar van toepassing is bij hun bedrijfsvoering. In de huidige
situatie is dit ook al het geval. Het is daarom aannemelijk dat bedrijven niet worden
belemmerd in bedrijfsvoering.
Het kantoorgebouw valt onder milieucategorie 1 en de bijbehorende barista valt
binnen dezelfde milieucategorie. De dichtstbij gelegen woning ligt op een afstand
van 160 meter. Er wordt dus voldaan aan de richtafstand. Het plan veroorzaakt
geen hinder voor de omgeving. Toekomstige bedrijven in de omgeving (max cat
4.1) waarbij gevaar en geur van toepassing is, dienen rekening te houden met het
kantoor. Dat is in de huidige situatie ook al het geval.
Het kantoor betreft bedrijfsruimte waarop de Wet milieubeheer (WM) van
toepassing is. Voor de oprichting van het kantoor moet een melding op grond van
het Activiteitenbesluit worden gedaan. De melding moet elektronisch worden
gedaan via http://aimonline.nl. Meer informatie hierover is te vinden op
www.infomil.nl.
Bodem
Van deze locatie is bij de Omgevingsdienst een bodemonderzoek bekend, het
betreft een verkennend bodemonderzoek van milieuadviesbureau Tjaden met
kenmerk M99.013/SG en datum 27 januari 1999. Uit de resultaten blijkt dat in een

strook rondom de watertoren een laag puin/betonresten aanwezig is. De niet
puinhoudende grond is licht verontreinigd met PAK. Het grondwater is licht
verontreinigd met arseen en VOCl (per).
De bodemonderzoeksgegevens zijn sterk verouderd. Gezien de aanwezigheid van
puin in de bodem wordt de locatie aangemerkt als asbestverdacht. Ten behoeve
van het plan zal een nieuw verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740
(laatste versie) en asbestonderzoek conform de NEN 5707 (laatste versie) moeten
worden uitgevoerd. De onderzoeksgegevens kunnen worden verwerkt in de
toelichting van het bestemmingsplan en dienen ter beoordeling te worden
voorgelegd aan de Omgevingsdienst.
Om te kunnen bepalen of de locatie geschikt is voor het beoogde gebruik dient een
bodemonderzoek en een asbestonderzoek uitgevoerd te worden.
Asbest
In het Bouwbesluit is bepaald dat het verboden is om zonder of in afwijking van een
sloopmelding te slopen indien daarbij asbest wordt verwijderd of de hoeveelheid
sloopafval naar redelijke inschatting meer dan 10 m3 zal bedragen. Van de melding
maakt een asbestinventarisatierapport deel uit. De inventarisatieplicht geldt niet
voor gebouwen die na 1994 zijn gebouwd.
Volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) heeft de watertoren met
adres Leidsestraat 201 te Hillegom het bouwjaar 1925. In het gebouw kan asbest
zijn verwerkt. Er geldt een inventarisatieplicht voorafgaand aan sloop of
renovatiewerkzaamheden. Voor de renovatie van de watertoren moet daarom bij de
sloopmelding een asbestinventarisatierapport worden ingediend, dat geschikt is
voor renovatie of totaalsloop van het gebouw.
ecologie (flora en fauna, natuurbeschermingswet)
Gebiedsbescherming
Het plangebied ligt op ongeveer 3,7 km afstand van het stikstofgevoelige Natura
2000-gebied Kennemerland-Zuid. Op grond van deze afstand en de omvang van
het plan zijn significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen
van het Natura 2000-gebied uit te sluiten.
De afstand van het plangebied tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN) bedraagt
370 m. De afstand tot het weidevogelgebied bedraagt 4,4 km. Het plangebied is
niet gelegen in de strategische reservering natuur. De genoemde beschermde
gebieden veroorzaken geen planologische belemmeringen voor het initiatief.
Het plangebied is deels gelegen in een gebied dat in het Natuurbeheerplan van de
provincie Zuid-Holland (beheertypenkaart en ambitiekaart) is aangewezen als
beheertype N05.01 Moeras. In het Natuurbeheerplan begrenst en beschrijft de
provincie de gebieden waar subsidiëring van beheer en ontwikkeling van natuur,
agrarische natuur en landschapselementen plaats kan vinden en welke natuur- en
landschapsdoelen met het beheer worden gediend. De begrenzing is aangeduid op
twee kaarten: de beheertypenkaart en de ambitiekaart. Met de beheertypenkaart
stimuleert de provincie de instandhouding van de op die kaart aangegeven en
begrensde beheertypen. Voor natuurbeheer geeft de beheertypenkaart aan welke
gebieden voor subsidie in aanmerking komen. De ambitiekaart laat zien waar

verbetering van de natuurkwaliteit mogelijk en wenselijk is. Hierin bestaat de
ambitie om het huidige gebruik of beheer te veranderen. In planologisch opzicht is
het Zuid-Hollandse deel van het NNN vastgesteld in de Verordening Ruimte van de
provincie Zuid-Holland. Het Natuurbeheerplan heeft derhalve geen planologische
consequenties of consequenties voor bestemmingsplannen.
Soortenbescherming
In de massieve constructie van de watertoren worden uitsneden gemaakt voor de
ramen. Verder zal aan de buitenzijde een brandtrap worden gerealiseerd. De
watertoren zal in de toekomstige situatie worden verlicht met energiezuinige
verlichting die aanpasbaar is in verschillende kleuren. Ten behoeve van de bouw
van de kantoorruimten rond de watertoren moeten mogelijk bomen/struiken
worden gerooid.
Het is, gezien de massieve constructie, niet aannemelijk dat beschermde soorten
(vleermuizen en/of vogels) verblijfplaatsen hebben aan/in de watertoren. De
naastgelegen watergang wordt mogelijk gebruikt als vliegroute en/of
foerageergebied voor vleermuizen. Met de toe te passen verlichting dient hiermee
rekening gehouden te worden. De verlichting dient zodanig te worden aangebracht
dat de hoeveelheid licht op de watergang niet toeneemt.
Activiteiten welke verstorend zijn voor broedende vogels, zoals rooi- en
sloopwerkzaamheden, dienen bij voorkeur buiten de broedperiode gestart te
worden. Indien binnen de broedperiode gestart wordt met verstorende activiteiten,
moet aantoonbaar worden vastgesteld dat er geen broedende vogels in en direct
rond het plangebied aanwezig zijn. In alle gevallen moet rekening worden
gehouden met de zorgplicht voor soorten uit de Wet natuurbescherming.
Voor het onderdeel gebiedsbescherming worden geen belemmeringen verwacht.
Met betrekking tot soortenbescherming dienen onderstaande punten onder de
aandacht van initiatiefnemer te worden gebracht.





De verlichting dient zodanig te worden aangebracht dat de hoeveelheid licht
op de watergang niet toeneemt;
Activiteiten welke verstorend zijn voor broedende vogels, zoals rooi- en
sloopwerkzaamheden, dienen bij voorkeur buiten de broedperiode gestart
te worden. Indien binnen de broedperiode gestart wordt met verstorende
activiteiten, moet aantoonbaar worden vastgesteld dat er geen broedende
vogels in en direct rond het plangebied aanwezig zijn
In alle gevallen moet rekening worden gehouden met de zorgplicht voor
soorten uit de Wet natuurbescherming.

externe veiligheid
Voor het milieuaspect externe veiligheid zijn een aantal bronnen van belang,
namelijk het vervoer van gevaarlijke stoffen via de weg, het spoor of het water, het
transport door ondergrondse leidingen en de opslag van gevaarlijke stoffen. De
normen voor het externe veiligheidsbeleid hebben een wettelijke status. Deze
normen zijn een wettelijke verplichte toetsingsgrond bij besluiten op grond van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de
Woningwet.

Het plan ligt niet in het invloedsgebied van een bedrijf waar gevaarlijke stoffen
worden opgeslagen of geproduceerd. Ook ligt het niet in een invloedsgebied van
een spoorlijn, weg, waterweg of buisleiding die wordt gebruikt voor het transport
van gevaarlijke stoffen. Externe veiligheid vormt geen belemmering voor het plan.
geluid
Een kantoor is geen geluidgevoelige bestemming. Toetsing aan de Wet geluidhinder
is hier niet aan de orde.
De dichtstbijzijnde woningen bevinden zich op circa 160 m van het plan.
Verwacht wordt dat het geluid van het extra verkeer dat ten gevolge van het plan
wordt gegenereerd nabij woningen in het geluidbeeld van het aanwezige verkeer
wordt opgenomen. Gezien de afstand tot woningen wordt ook geen hinder van
installaties bij woningen verwacht. Het aspect geluid vormt dus geen belemmering
voor de ontwikkeling.
lucht
vormt geen belemmering. Het project draagt niet in betekenende mate bij aan de
luchtkwaliteit. Toekomstige bedrijven (max cat. 4.1) waarbij gevaar en geur van
toepassing is dienen rekening te houden met het kantoor.
archeologie
In het archeologiebeleid van de gemeente Hillegom 2014 geldt voor dit gebied een
archeologische verwachtingswaarde categorie 8. In dit gebied kunnen
archeologische waarden verstoord worden indien de grond wordt geroerd over een
oppervlakte van meer dan 1000 m2 en dieper dan 30cm.

Uitsnede waardenkaart Hillegom

Op basis van de ingediende informatie is het nog niet mogelijk te beoordelen of
bovenstaande criteria worden overschreden. Om de gevolgen voor het
bodemarchief en daarmee de aard en omvang van het benodigde archeologische
onderzoek vast te stellen is het nodig om volgende stukken aan te leveren:




















een kaart, waarop voor alle bodemingrepen staat aangegeven wat de
omvang (aantal m2) en diepte (-Mv) van de ingreep is. Het gaat hierbij niet
alleen om ontgravingen, maar om alle ingrepen in de bodem. Dus ook
ingrepen als saneringen, het verwijderen van boomstobben en het
verleggen van kabels en leidingen, het aanbrengen van palen etc.;
Locatie en diepte van reeds in het verleden uitgevoerde saneringen;
Locatie van ondergrondse tanks;
Rapporten van reeds uitgevoerde milieukundige booronderzoeken;
Omschrijving en/of tekeningen van de funderingen van de huidige
bebouwing en/of inrichting van het terrein;
Andere informatie over activiteiten die in het verleden op het terrein
hebben plaatsgevonden in de grond en daarmee het archeologisch
bodemarchief reeds verstoord kunnen hebben;
Omschrijving van de aard van de sloopwerkzaamheden: tot welke diepte
worden bestaande funderingen verwijderd?;
Omschrijving en tekeningen van de funderingswijze van de nieuwbouw;
Een palenplan, waarop de locaties van de palen en het paaltype staan
aangegeven;
Omschrijving en tekeningen van grondwerkzaamheden, zoals het graven
van waterpartijen en het inrichten van het terrein.
Indien de ingreep de vrijstelling in het bestemmingsplan overschrijdt is het
noodzakelijk om een omgevingsvergunning aan te vragen voor het
uitvoeren van een werk.
Voorafgaand aan het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing
kan het noodzakelijk zijn gericht archeologisch vooronderzoek uit te voeren
op de planlocatie. Welk type vooronderzoek noodzakelijk is dient overlegd
te worden met de archeologisch adviseur van de gemeente
(Omgevingsdienst West Holland).
Er kunnen vervolgens voorwaarden worden verbonden om de
archeologische resten te beschermen. Die voorwaarden kunnen zijn:
planaanpassing, het nemen van technische maatregelen om aantasting van
het bodemarchief tegen te gaan, het uitvoeren van een definitief
archeologisch onderzoek (een archeologische opgraving), het archeologisch
begeleiden van grondwerk of een combinatie daarvan.
De kosten van archeologisch onderzoek en andere noodzakelijke
maatregelen zijn voor rekening van de aanvrager.

stedenbouwkundig advies
De watertoren is een gemeentelijk monument. Dit betekent dat er voor de realisatie
van het plan advies moet worden gevraagd aan de monumentencommissie en dat
eventuele opmerkingen dienen te worden meegenomen in het plan. Een positief
advies van de monumentencommissie geldt als voorwaarde voor het kunnen
verlenen van medewerking.
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het plan zeer gewenst. De herbestemming
van de watertoren heeft een positief effect op het aanzien van de toren en zijn

omgeving. Er wordt nadrukkelijk geïnvesteerd in beeldkwaliteit. De huidige aanblik
van de toren doet grauw aan. Door de aanbouw met het groene dak, spreekt de
toren veel meer in een toekomstig groen landschap, dan in de huidige situatie het
geval is. Hierdoor kan de toren veel meer fungeren als een markant landmark dat
kenmerkend is voor de entree van de Duin en Bollenstreek. Daarnaast wordt de
watertoren voorzien van licht, waardoor de toren ook in de avond en nacht een
herkenbaar landmark vormt.
In het ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met het behouden van de
bestaande toren. De watertoren is een constructief interessant bouwwerk en heeft
een bijzondere functie vervuld in de geschiedenis van Hillegom. De raamopeningen
sluiten aan bij de oude ramen zoals deze in de oorspronkelijke situatie aanwezig
waren. Ondanks de aanbouw blijft de toren een krachtig en zelfstandig element.
Bouwen boven riool
Uit de ontwerptekening van het plan valt te concluderen dat de uitbouw gepland ligt
boven de bestemming ‘leiding- riool’. In het bestemmingsplan is bepaald dat hier
niet gebouwd mag worden. Naar aanleiding hiervan is contact opgenomen met de
afdeling Buitenruimte van de organisatie HLT-samen. De gemeente Hillegom is
namelijk leidingbeheerder. Er werd aangegeven dat AW Groep de ligging van het
riool eigenhandig heeft aangepast, zonder het bereiken van een overeenstemming
met de leidingbeheerder. Onduidelijk is dus hoe de huidige ligging van het riool is
gesitueerd. Als voorwaarde voor het verlenen van medewerking aan het plan dient
er overeenstemming te zijn bereikt met de afdeling buitenruimte van de gemeente
Hillegom over de ligging van het riool in relatie tot het plan. Hiervoor dient
initiatiefnemer inzicht te geven in de huidige situering van de leidingen. Er kan
contact worden opgenomen met Rob Seegers.

advies landschapsdeskundige
n.v.t.

advies agrarisch deskundige
n.v.t.
advies hoogheemraadschap
Aangezien er oppervlakteverharding wordt aangebracht (uitbouw en
parkeerterrein), dient er contact te worden gezocht met het Hoogheemraadschap
van Rijnland voor eventuele compensatie van water vanwege aan te brengen
oppervlakte verharding waardoor regenwater versneld wordt afgevoerd. Een
positief advies van het Hoogheemraadschap geldt als voorwaarde voor het verlenen
van medewerking.
Planschade
Het is voorhand niet uitgesloten dat door het opstellen van een bestemmingsplan
ten behoeve van de herbestemming van de watertoren planschade ontstaat. Het
verlenen van medewerking aan het plan moet dus afhankelijk worden gesteld van
het sluiten van een planschadeverhaalsovereenkomst met de initiatiefnemer van
het plan. In dit geval zal de planschadeovereenkomst onderdeel uitmaken van een
nog op te stellen anterieure overeenkomst.
Anterieure overeenkomst (bij het maken van een bestemmingsplan)
Er dient een anterieure overeenkomst te worden gesloten om de plankosten,
legeskosten, planschade en eventueel andere te maken kosten kunnen worden
verhaald op initiatiefnemer
Welstand
De welstandscommissie van stichting Dorp, Stad en Land heeft uw aanvraag nog
niet beoordeeld. In de regel gebeurt dat nadat de monumentencommissie een
positief advies heeft gegeven. In overleg met u is besloten het vooroverleg af te
ronden en later een advies van de monumenten en welstandscommissie te vragen.
Conclusie
Op basis van het bovenstaande zijn wij in principe bereid medewerking te verlenen
aan uw bouwplan door een nieuw bestemmingsplan op te laten stellen omdat er
wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:





De aanbouw voorziet in maximaal 1000m2 aan te realiseren
kantoorruimten en wordt gebruikt als hoofdkantoor van AW Groep.
Overige kantoorruimten in de toren worden gebruikt als ‘start- ups’ en
‘seats to meet’ zoals aangegeven in het presentatieboek. Deze ruimtes
kunnen worden verhuurd en worden gebruikt aan andere bedrijven.
Hierdoor kunnen deze kantoorruimten als zelfstandige en kleinschalige
kantoorruimtes worden gezien.
Er worden voldoende parkeerplaatsen aangelegd conform de gemaakte
parkeerberekening.

En mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:


De aanbouw wordt niet gerealiseerd binnen de in het bestemmingsplan
aangegeven dubbelbestemming ‘Leiding- riool’. Hier zijn geen bouwwerken
toegestaan. Het ontwerp van de aanbouw dient hier rekening mee te



















houden. Bovendien moet er worden afgestemd met de afdeling
buitenruimte over de ligging van het riool in relatie tot het plan. Hiervoor
kan contact worden opgenomen met Rob Seegers.
In de toelichting van het op te stellen bestemmingsplan zal over de
m.e.r.-beoordeling een uitgebreide onderbouwing moeten worden
opgenomen.
Voor de oprichting van het kantoor moet een melding op grond van het
Activiteitenbesluit worden gedaan. De melding moet elektronisch worden
gedaan via http://aimonline.nl
Er zal een nieuw verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740
(laatste versie) en asbestonderzoek conform de NEN 5707 (laatste versie)
moeten worden uitgevoerd.
Voor de renovatie van de watertoren moet bij de sloopmelding een
asbestinventarisatierapport worden ingediend, dat geschikt is voor
renovatie van het gebouw.
De verlichting dient zodanig te worden aangebracht dat de hoeveelheid licht
op de watergang niet toeneemt en daarnaast dient de
monumentencommissie akkoord te gaan;
Activiteiten welke verstorend zijn voor broedende vogels, zoals rooi- en
sloopwerkzaamheden, dienen bij voorkeur buiten de broedperiode gestart
te worden. Indien binnen de broedperiode gestart wordt met verstorende
activiteiten, moet aantoonbaar worden vastgesteld dat er geen broedende
vogels in en direct rond het plangebied aanwezig zijn
In alle gevallen moet rekening worden gehouden met de zorgplicht voor
soorten uit de Wet natuurbescherming.
Ten behoeve van archeologisch onderzoek is het noodzakelijk eerder
genoemde stukken aan te leveren.
De monumentencommissie dient positief te adviseren op het plan.
Hoogheemraadschap van Rijnland dient positief te adviseren op het plan en
daarvoor dient mogelijk watercompensatie plaats te vinden.
Er wordt een anterieure overeenkomst gesloten waarin o.a. planschade,
legeskosten en plankosten is geregeld.

Indienen aanvraag omgevingsvergunning
Er is een sterke voorkeur om eerst een bestemmingsplan voor dit bouwplan te
maken en vast te stellen en daarna op basis van dit nieuwe bestemmingsplan een
aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Er kan dan een gebonden vergunning
worden verleend. Het vastgestelde bestemmingplan biedt rechtszekerheid en is de
basis voor toekomstige ontwikkelingen.
De wetgever heeft het echter mogelijk gemaakt dat u voor dit bouwplan een
aanvraag omgevingsvergunning in dient. Bij deze aanvraag hoort onder andere een
goede ruimtelijke onderbouwing waarin alle bovengenoemde onderwerpen zijn
beschreven (vergelijkbaar met een bestemmingsplan).
Deze aanvraag zal met een uitgebreide voorbereidingsprocedure worden
behandeld. Bij het dienen van een aanvraag omgevingsvergunning met een
uitgebreide procedure ontstaat de rechtszekerheid pas nadat de
omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden.

Op basis van de beoordeling van uw conceptaanvraag kunt u een officiële aanvraag
voor een omgevingsvergunning indienen. Daarbij dient u rekening te houden met
de bovenstaande resultaten van de beoordeling. U heeft in ieder geval een
omgevingsvergunning nodig voor de volgende activiteiten:

Het bouwen van een bouwwerk

Het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde (aanlegvergunning)

Het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan

Het wijzigen van een gemeentelijk monument
Bij het indienen van de aanvraag moet u verder rekening houden met de volgende
aspecten:

Indienen van een melding milieu
Op basis van de conceptaanvraag zal sprake zijn van aanvraag omgevingsvergunningprocedure met een minimale wettelijke doorlooptijd van 26 weken die
mogelijk nog met 6 weken kan worden verlengd.
Eventuele zienswijzen of gewijzigde regelgeving kunnen leiden tot een ander
eindoordeel dan het conceptadvies. Het advies op de conceptaanvraag is geen
garantie dat de omgevingsvergunning daadwerkelijk kan worden verleend.
Houdbaarheidsdatum advies
Het afgegeven advies is gebaseerd op de nu geldende regelgeving. Hoewel het er
niet naar uitziet dat op korte termijn de regels waarop getoetst is gewijzigd zullen
worden, adviseer ik u toch om op zo kort mogelijke termijn een definitieve
aanvraag omgevingsvergunning in te dienen.
Overige toestemmingen en voorzieningen
Voor het realiseren van uw project in huidige vorm heeft u naast de
omgevingsvergunning mogelijk nog andere toestemmingen en / of voorzieningen
nodig, namelijk:

Watervergunning van het Hoogheemraadschap
Kosten
Volgens de legesverordening moet u voor het in behandeling nemen van een
conceptaanvraag leges betalen. Als u na een positieve beoordeling van deze
conceptaanvraag een aanvraag om een omgevingsvergunning doet, worden de
leges voor het in behandeling nemen van die aanvraag verrekend met die voor
deze conceptaanvraag. De aanvraag om omgevingsvergunning moet dan wel
gebaseerd zijn op de conceptaanvraag.
De leges zijn als volgt berekend:
Voor een conceptaanvraag/schetsplan bedragen de leges € 206,00.
Totaal

€ 206,00

Betaalwijze
Genoemd totaalbedrag dient u binnen een maand na dagtekening van deze nota
over te maken op rekeningnummer NL10BNGH0285003925 van de gemeente
Hillegom onder vermelding van uw postcode, huisnummer en briefnummer van
deze brief.

Mogelijkheid van bezwaar tegen de leges
Bent u het niet eens met het legesbedrag? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken.
Voordat u dat doet, kunt u ook telefonisch contact opnemen. Dan kijken we of er
een oplossing bestaat voor uw bezwaren. Belt u hiervoor met E. Boetekees,
medewerker Vergunningen, op telefoonnummer 06-28796858. Komen we er niet
uit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.
Let op dat uw bezwaarschrift binnen 6 weken na dagtekening is ingediend. U richt
uw bezwaar aan de heffingsambtenaar van de gemeente Hillegom, Postbus 32,
2180 AA Hillegom.
In uw bezwaarschrift vermeldt u in ieder geval:
- uw naam en adres
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of stuurt u een
kopie van het besluit mee)
- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit
- uw handtekening.

Tot slot
Als u nog vragen heeft, kunt u met mij contact opnemen via telefoonnummer
14 0252 of via e-mail omgevingsvergunningen@hltsamen.nl.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Hillegom,
namens de heffingsambtenaar,

Edwin Boetekees
Team Vergunningen, Publieksservice

Datum besluit : 1 februari 2019
omschrijving boeking: Z-18-056334, vooroverleg omgevingsvergunning,
Leidsestraat 201 in Hillegom.
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