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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

De initiatiefnemers zijn voornemens een nieuwe woning te realiseren op het perceel naast de woning 

aan de Emmerikseweg 10a te Netterden. Deze bestaande woning heeft twee huisnummers, 10 en 

10a, maar wordt gebruikt als één woning. De woning is bedoeld voor de zoon van de eigenaren van 

de betreffende woning en zal huisnummer 10 krijgen. In maart 2020 heeft de gemeente Oude 

IJsselstreek besloten in principe medewerking te verlenen initiatiefnemer aan dit planinitiatief. De 

voornaamste reden is dat er sprake is van een inbreidingslocatie binnen de bestaande bebouwde 

omgeving.  

Het initiatief kan niet worden gerealiseerd op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. 

Met de zogeheten uitgebreide omgevingsvergunning (art. 2.12 lid 1a onder 3 Wabo) kan worden 

afgeweken van het bestemmingsplan om uw voornemen planologisch te regelen. Het opstellen van 

een ruimtelijke onderbouwing is een verplicht onderdeel van deze procedure. Middels de ruimtelijke 

onderbouwing zal worden aangetoond dat het voorgenomen initiatief voldoet aan de eisen van goede 

ruimtelijke ordening. Met voorliggende ruimtelijke onderbouwing wordt het ruimtelijk plan voorzien van 

een ruimtelijk juridisch kader. 

1.2 Ligging en begrenzing planlocatie 

Het plangebied is gelegen aan de Emmerikseweg te Netterden. Netterden is een dorp gelegen nabij 

de landsgrens met Duitsland en heeft een kleine 500 inwoners. Rond de planlocatie zijn voornamelijk 

woningen gelegen. De planlocatie is gelegen op het perceel dat kadastraal bekend staat als gemeente 

Gendringen, sectie H, perceel 437. Het is gesitueerd op een deel van het genoemde perceel. In de 

onderstaande figuren is de ligging van het plangebied aangegeven.  

Figuur 1: Luchtfoto met globale begrenzing plangebied (bron: Google Maps) 
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Figuur 2: Uitsnede kadastrale kaart met ligging plangebied (bron: perceelloep.nl) 

Op de uitsnede van de kadastrale kaart (figuur 2) is de locatie 10A in de bestaande situatie 

weergeven. Nummer 10 ligt in het linker vakje naast 10A in de bestaande situatie, maar nummer 10 

verhuist naar het blauwe vak in de nieuwe situatie. Het linker vakje naast 10A wordt in de nieuwe 

situatie onderdeel van 10a. 

1.3 Vigerend bestemmingsplan 

Het plangebied ligt binnen de begrenzing van het bestemmingsplan ‘Kom Netterden 2015’. Dit 

bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad van Oude IJsselstreek op 26 mei 2016.   

In het bestemmingsplan kent het plangebied de bestemming ‘Wonen’. Daarnaast geldt gelden 

gedeeltelijk de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologische Verwachting 1’ en ‘Waarde – 

Archeologische Verwachting 2’. Voort is een gebiedsaanduiding opgenomen, te weten 

‘Wetgevingszone – wijzigingsgebied’. In figuur 3 is een uitsnede te vinden van het vigerende 

bestemmingsplan.  
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Figuur 3: Uitsnede vigerend bestemmingsplan met aanduiding plangebied in rood (bron: ruimtelijkeplannen.nl) 

Enkelbestemming ‘Wonen’ 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen; 

b. aan huis verbonden beroepsactiviteiten; 

c. tuinen en erven; 

d. parkeer-, speel- en groenvoorzieningen; 

e. water en voorzieningen voor de waterhuishouding; 

f. straatmeubilair en nutsvoorzieningen 

Hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak gebouwd te worden.  

Dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologische Verwachting 1’  

De voor 'Waarde - Archeologische Verwachting 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 

daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van te 

verwachten archeologische waarden in de bodem.  

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk groter dan 

250 m2, dient de aanvrager een rapport te overleggen, waarin de archeologische waarde van de 

gronden, waarop de aanvraag betrekking heeft, in voldoende mate is vastgesteld. 

Dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologische Verwachting 2’  

De voor 'Waarde - Archeologische Verwachting 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 

daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van te 

verwachten archeologische waarden in de bodem.  

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een bouwwerk groter dan 

1.000 m2, dient de aanvrager een rapport te overleggen, waarin de archeologische waarde van de 

gronden, waarop de aanvraag betrekking heeft, in voldoende mate is vastgesteld. 
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Gebiedsaanduiding ‘Wetgevingszone – wijzigingsgebied’ 

Het bevoegd gezag kan ter plaatse van de aanduiding 'Wetgevingszone - wijzigingsgebied' de 

bestemming van de gronden wijzigen ten behoeve van de bouw van één vrijstaande woning. De 

wijziging wordt toegestaan onder de voorwaarden dat: 

a. het bouwplan niet in strijd is met het regionaal en/of gemeentelijk beleid (waaronder het beleid 

ten aanzien van woningbouw); 

b. de goothoogte en bouwhoogte van woningen maximaal 6 m respectievelijk 9 m bedragen; 

c. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheid niet onevenredig worden benadeeld; 

d. er in de parkeerbehoefte wordt voorzien; 

e. de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet onevenredig worden 

benadeeld; 

f. uit onderzoek blijkt dat er verder geen (milieutechnische of ruimtelijke) belemmeringen zijn. 

Conclusie  

Het voornemen om een vrijstaande woning te realiseren aan de Emmerikseweg 10 is strijdig met het 

vigerende bestemmingsplan, omdat een woning binnen een bouwvlak gerealiseerd dient te worden. 

Door gebruik te maken van de mogelijkheid die is geboden middels de gebiedsaanduiding kan een 

omgevingsvergunning worden verkregen welke een vrijstaande woning mogelijk maakt. In navolgende 

hoofdstukken wordt het voornemen nader toegelicht, waarbij wordt aangetoond dat er wordt voldaan 

aan de voorwaarden als gesteld in artikel 23.2 van het vigerende bestemmingsplan ‘Kom Netterden 

2015’. 
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2 Beschrijving van de bestaande en toekomstige situatie 

2.1 Bestaande situatie 

De planlocatie is gelegen naast de woning die is gesitueerd aan de Emmerikseweg 10a in de kern 

Netterden. Deze woning heeft twee huisnummer (10 en 10a) maar wordt gebruikt als één woning. De 

Emmerikseweg loopt richting het zuidwesten naar de landsgrens met Duitsland. De planlocatie is nu 

nog in gebruik als grasveld. Rond de planlocatie zijn enkele bouwpercelen gelegen met solitaire 

bebouwing uit het de jaren ’10 van de twintigste eeuw.  

De huidige woning met nummers 10 en 10a bestaat feitelijk uit twee wooncontingenten, maar is als 

zodanig in gebruik als één woning. Het gebied rond Netterden heeft een sterk landelijk en open 

karakter. De planlocatie ligt nabij de overgang van woongebied naar het buitengebied.  

Figuur 4 & 5: Beeld planlocatie (bron: rapportage Waders milieu)  

2.2 Gewenste situatie 

In de gewenste situatie zal één van de twee aanwezige wooncontingenten (nummer 10) gebruikt 

worden voor de realisatie van een nieuwe vrijstaande en duurzame woning. De bestaande woning 

krijgt huisnummer 10a en de nieuwe woning krijgt nummer 10. Er zal dus niet een extra woonadres 

worden toegevoegd aan de huizenvoorraad in Netterden, maar wel een nieuwe woning. Deze is 

bestemd voor de zoon van de eigenaar van het perceel en de naastgelegen woning. Hij is nu nog 

woonachtig bij zijn ouders en wil graag ook in de toekomst in Netterden blijven wonen en de locatie in 

de kern biedt voldoende ruimte voor het ontwikkelen van een nieuwe woning. De begane grond van 

de nieuwe woning krijgt een gebruiksoppervlakte van circa 117 m2  (inclusief de garage/berging). Op 

de eerste verdieping komen drie slaapkamers en een badkamer. Op de zolder is eventueel nog ruimte 

voor een vierde slaapkamer. De woning is gelegen op een perceel met een oppervlakte van 670 m2.  

In het ontwerp van de woning is aansluiting gezocht bij het karakter van de nabijgelegen bebouwing, 

waarbij de woning ook een eigen karakter heeft. In de Emmerikseweg zijn de woningen erg 

verschillend van ontwerp. Daarnaast is de situering op het perceel gelijkend aan de situering van 

omliggende woningen en is rekening gehouden met het ruimtelijke en open karakter van het gebied.  
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Figuur 6: Beeld nieuwe woning (bron: Hetter Bouw) 
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3 Beleidskader 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), die op 13 maart 2012 door de minister is 

vastgesteld, vormt de overkoepelende rijksstructuurvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van 

Nederland tot 2028, met een doorkijk naar 2040. 

Het rijksbeleid richt zich op het versterken van de internationale positie van Nederland en het 

behartigen van de nationale belangen, zoals de hoofdnetwerken voor personen- en goederenvervoer, 

energie, natuur, waterveiligheid, milieukwaliteit en bescherming van het werelderfgoed. Het Rijk streeft 

naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Daarbij wordt ingezet op een 

krachtige aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker vooropzet, investeringen 

prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt.  

Om dit doel te bereiken werkt het Rijk samen met andere overheden. In de SVIR zijn ambities tot 2040 

en doelen, belangen en opgaven tot 2028 geformuleerd. Het Rijk heeft drie hoofddoelen 

geformuleerd: 

 het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-

economische structuur; 

 het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid, waarbij de 

gebruiker voorop staat; 

 het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin natuurlijke en cultuurhistorische 

waarden behouden zijn.  

Het beleid met betrekking tot verstedelijking, groene ruimte en landschap laat het Rijk, onder het motto 

‘decentraal wat kan, centraal wat moet’, zoveel mogelijk over aan provincies en gemeenten. 

Gemeenten krijgen daarbij de ruimte voor kleinschalige natuurlijke groei en voor het bouwen van 

huizen die aansluiten bij de woonwensen van mensen. De sturing op verstedelijking, zoals afspraken 

over binnenstedelijk bouwen en doelstellingen voor herstructurering, laat het Rijk voor een groot deel 

los.  

In totaal zijn 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd, die bijdragen aan het realiseren van de 

drie hoofddoelen. Het betreft onder meer het borgen van ruimte voor de hoofdnetwerken (weg, spoor, 

vaarwegen, energievoorziening, buisleidingen), het verbeteren van de milieukwaliteit, ruimte voor 

waterveiligheid, ruimte voor klimaatbestendige stedelijke ontwikkeling, ruimte voor behoud van unieke 

cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten en ruimte voor een nationaal netwerk voor natuur.  

Verder is één van de nationale belangen die de SVIR benoemt, het belang van een ‘zorgvuldige 

afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten’. Concreet 

betekent dit onder meer dat ruimte zorgvuldig moet worden benut en overprogrammering moet 

worden voorkomen. Om die doelstellingen te bereiken, is in 2012 de ladder voor duurzame 

verstedelijking opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening. Alle stedelijke ontwikkelingen dienen 

aan de Ladder voor duurzame verstedelijking getoetst te worden. 
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Conclusie 

Het betreft een ontwikkeling van relatief beperkte omvang zonder strijdigheid met rijksbelangen. Het 

rijksbeleid is voor het toevoegen van een vrijstaande woning niet relevant. De ladder voor duurzame 

verstedelijking komt in paragraaf 3.1.3 aan de orde. 

3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking getreden. 

Gemeenten moeten bij het vaststellen van bestemmingsplannen, wijzigingsplannen of 

uitwerkingsplannen rekening houden met het Barro. Doel van het Barro is bepaalde onderwerpen uit 

de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte te verwezenlijken. In het Barro worden een aantal projecten 

opgesomd die een groot Rijksbelang hebben. Per project worden regels gegeven, waaraan 

bestemmingsplannen moeten voldoen. De regels zijn een uitwerking van de onderwerpen uit de 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.  

In het Barro zijn veertien onderwerpen met bijzonder rijksbelang beschreven: 

 Rijksvaarwegen; 

 Project mainportontwikkeling Rotterdam; 

 Kustfundament; 

 Grote rivieren; 

 Waddenzee en waddengebied; 

 Defensie; 

 Hoofdvaarwegen en landelijke spoorwegen; 

 Elektriciteitsvoorziening; 

 Buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen; 

 Natuurnetwerk Nederland; 

 Primaire waterkeringen buiten het kustfundament; 

 IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte); 

 Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarden; 

 Ruimtereservering parallelle Kaagbaan. 

Conclusie 

Het initiatief valt niet onder een van de projecten uit het Barro. Door het initiatief zal eveneens geen 

nationaal belang worden geschaad. 

3.1.3 Ladder voor duurzame verstedelijking 

Nationaal belang 13, zoals geformuleerd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, vraagt om een 

zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. 

Dit moet met behulp van de ladder voor duurzame verstedelijking worden onderbouwd. Deze 

verplichte toetsing is vastgelegd in het Barro. Het Barro verwijst naar het Bro; geformuleerd is dat 

deze toetsing een procesvereiste is bij alle nieuwe ruimtelijke besluiten en plannen ten aanzien van 

bijvoorbeeld kantoorlocaties en woningbouwlocaties. Gemotiveerd dient te worden hoe een 

zorgvuldige afweging is gemaakt ten aanzien van het ruimtegebruik. De kernbepaling van de Ladder, 

artikel 3.1.6 lid 2 Bro, luidt:  

De toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, bevat 

een beschrijving van de behoefte aan de voorgenomen stedelijke ontwikkeling. Indien blijkt dat de 
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stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien, bevat de 

toelichting een motivering daarvan en een beschrijving van de mogelijkheid om in die behoefte te 

voorzien op de gekozen locatie buiten het bestaand stedelijk gebied. 

Om dit te onderbouwen dienen de volgende stappen te worden doorlopen: 

1) beoordeling of beoogde ontwikkeling voorziet in een behoefte voor bedrijventerreinen, 

kantoren, woningbouwlocaties, detailhandel en andere stedelijke voorzieningen;  

2) indien er een vraag is aangetoond, beoordeling of deze binnen bestaand stedelijk gebied kan 

worden gerealiseerd door locaties voor herstructurering of transformatie te benutten. 

Stedelijke ontwikkeling 

Om aan deze verplichting uit de Bro te kunnen voldoen dient allereerst te worden nagegaan of er 

sprake is van een stedelijke ontwikkeling. 

In het Bro is het begrip stedelijke ontwikkeling als volgt vastgelegd:  

'ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, 

detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.' 

Uit jurisprudentie blijkt dat er in beginsel sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling vanaf de 

realisatie van 12 woningen12. Onderhavig initiatief betreft de bouw van één woning binnen bestaand 

bebouwd gebied, waardoor het doorlopen van de laddertoets niet noodzakelijk is. 

3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Omgevingsvisie Gaaf Gelderland 

De omgevingsvisie van de provincie Gelderland is vastgesteld op 19 december 2018. Gaaf verwijst 

naar mooi, maar ook naar de toekomst. Belangrijke thema’s hierin zijn duurzaamheid, 

vestigingsklimaat en woon- en leefomgeving. In de omgevingsvisie geeft de provincie aan te streven 

naar een hoge kwaliteit van de leefomgeving, om zo Gelderland aantrekkelijk te blijven houden voor 

zowel mensen als bedrijven. Goed wonen is onderdeel van een aantrekkelijk Gelderland en er wordt 

onderkend dat Gelderland uiteenlopende woonkwaliteiten heeft, zowel landelijk als stedelijk.  

Om het Gelderse landschap open te houden, het voorzieningenniveau op peil te houden en leegstand 

te voorkomen, is bouwen binnen bestaand verstedelijkt gebied het vertrekpunt. Daarnaast staat 

duurzaam wonen hoog in het vaandel. Hieruit vloeien de volgende ambities voort: 

 Gelderland heeft een aanbod aan woningtypen en woonmilieus passend bij de diversiteit aan 

woningvraag; voor ieder een passende, duurzame woning. De provincie wil de bestaande 

bebouwde omgeving optimaal benutten met voldoende ruimte voor klimaatadaptieve 

maatregelen. 

 Alle nieuwbouw wordt aardgasloos aangelegd en zoveel mogelijk circulair gebouwd. 

In 2035 zijn alle (bestaande) wijken van het aardgas. 

                                                      

1 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2015:2921 

2 https://www.raadvanstate.nl/@99341/201407135-1-r1/  
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 Woningen in Gelderland zijn in 2050 klimaatneutraal. 

Het gebied waar de woning wordt gerealiseerd is aangeduid als krimpgebied, waardoor het belangrijk 

is om ervoor te zorgen dat het gebied vitaal blijft en er geen degradatie in bijvoorbeeld het 

voorzieningenniveau plaatsvindt.  

Conclusie 

De voorgenomen ontwikkeling om een duurzame woning toe te voegen binnen het bestaande 

stedelijke gebied van Netterden (de bebouwde kom) past binnen de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. 

3.2.2 Omgevingsverordening Gelderland (december 2018) 

De provinciale ruimtelijke verordening is geconsolideerd vastgesteld in december 2018. In de 

omgevingsverordening geeft de provincie aan waar ruimtelijke plannen aan moeten voldoen om te 

waarborgen dat de provinciale belangen in ruimtelijke plannen doorwerken. 

Vanuit de provinciale verordening volgt dat de planlocatie is gelegen in een gebied dat is aangewezen 

als gebied waar nieuwvestiging van glastuinbouw niet is toegestaan. Dit is voor de planontwikkeling 

niet relevant. In onderstaande figuur is te zien dat de planlocatie buiten landbouwgebied is gelegen.  

Figuur 7: Uitsnede Omgevingsverordening Gelderland Regels Landbouw 

Tevens vloeit uit de verordening voort dat gemeentebesturen per regio een regionale woonagenda 

opstellen. Een nieuwe woning wordt alleen mogelijk als de ontwikkeling past binnen de vastgestelde 

woonagenda. In navolgende paragraaf zal de woonagenda worden besproken.  

Conclusie 

Er is geen strijdigheid met de omgevingsverordening. Wel dient het plan getoetst te worden aan de 

regionale woonagenda.  
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3.3 Regionaal beleid 

3.3.1 Regionale Woonagenda Achterhoek 2015 – 2025 

In 2015 is de Regionale Woonagenda Achterhoek 2015 – 2025 vastgesteld. De Achterhoek is een 

regio die op het gebied van wonen volop in beweging is. Het aantal inwoners neemt al enkele jaren af, 

terwijl het aantal huishoudens nog beperkt blijft groeien. Ten gevolge hiervan neemt de leegstand van 

maatschappelijk en zakelijk vastgoed toe. Vanaf 2025 geldt dit ook voor woningen. De woonagenda is 

tot stand gekomen in samenspraak tussen beleidsmedewerkers, bestuurders, burgers, ondernemers 

en maatschappelijke organisaties. Het vormt het kader voor de uitvoering en dient tevens als 

uitgangspunt voor de vraag aan de samenleving om ideeën en plannen te kunnen ontwikkelen.  

De bevolking neemt sinds 2008 af in de Achterhoek. Dit komt enerzijds door minder natuurlijke 

bevolkingsgroei en anderzijds doordat inwoners de regio verlaten. Toch wordt genoemd dat krimp niet 

alleen maar problematisch is. Het beidt ook kansen, leidt tot meer creativiteit en innovatie en kan 

prima begeleid worden met een heldere ambitie. Middels voorliggende woonagenda wordt gestreefd 

naar een vitale, economisch krachtige en toekomstbestendige Achterhoek. Het strategische doel luidt 

dan ook: ‘Een aantrekkelijk woon- en leefmilieu, een gezonde leefomgeving en een mooi landschap’.  

De regionale woonagenda Achterhoek heeft daarom de volgende aspecten opgenomen: 

 Om de bestaande woningen toekomstbestendig te maken (kwalitatief) is een integrale aanpak 

nodig, waarbij de eigenaar een persoonlijke mix kiest van onderhoud, isoleren, 

energieopwekking en levensloopbestendig maken. Ook sloop/nieuwbouw kan een optie zijn. 

 Voor het leegstaand en leegkomend vastgoed is een gezamenlijke beeldvorming met een 

lokale aanpak nodig. Naast herbestemmen zal in toenemende mate ook sloop aan de orde 

zijn.  

 Wonen en zorg vormt een belangrijk aandachtspunt bij al deze ontwikkelingen. 

De kansen zitten in het zorgen voor voldoende woningen van een door bewoners en 

woningzoekenden gewenste kwaliteit. Lokaal en individueel maatwerk staat hierin onder andere 

centraal. Toch geldt voor de kleine kernen dat extra woningen niet meer wenselijk zijn. In incidentele 

gevallen is hier en daar nog wel een maatwerkoplossing mogelijk, maar die dient stevig onderbouwd 

te zijn, vanuit ruimtelijke kwaliteit, lange termijn woon(wens) en/of de bijdrage aan de leefbaarheid.  

In de regio Achterhoek is inmiddels het beleidsdocument 'kwalitatieve toetsingscriteria voor 

woningbouw in de Achterhoek' vastgesteld dat deels hoofdstuk 5 uit de regionale woonagenda 

Achterhoek vervangt. Dit beleidsdocument wordt behandeld in de volgende paragraaf 

Conclusie 

Het voornemen om een nieuwe woning te realiseren in de Achterhoek biedt kansen om de krimp 

tegen te gaan. Voor de kleine kernen is het van belang dat de leefbaarheid overeind blijft. Middels het 

toevoegen van een woning voor een lokale bewoner die de wens heeft om lang binnen Netterden te 

wonen wordt een positieve bijdrage geleverd aan de leefbaarheid in de kern. De woning past goed 

binnen het stedenbouwkundige beeld van de Emmerikseweg en doet geen afbreuk aan het 

woongenot voor omwonenden, maar kan hier zelfs aan bijdragen. 

3.3.2 Kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw in de Achterhoek 

De Thematafel Wonen en Vastgoed van de regio Achterhoek heeft op 20 juni 2019 een regionaal 

kader afgestemd en omarmd over de toe te voegen woningbouw in de Achterhoek. Het 
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beleidsdocument “Kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw in de Achterhoek” beschrijft dit 

regionale kader en is vastgesteld op 26 september 2019 door de gemeenteraad. Naast het regionale 

kader beschrijft het beleidsdocument de te hanteren werkwijze en het monitoren van nieuwe 

woningbouwinitiatieven. Het vervangt een deel van hoofdstuk 5 van de Regionale Woonagenda 

Achterhoek 2015-2025 die in 2015 is vastgesteld. 

Aanleiding van de ‘Kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw in de Achterhoek’ is het 

Achterhoeks Woonwensen- en Leefbaarheidsonderzoek 2017 (AWLO), dat laat zien dat er 

kwalitatieve tekorten en overschotten zijn tussen vraag en aanbod van woningen (mismatch) in de 

regio Achterhoek. De groei van het aantal huishoudens in de regio houdt langer aan dan eerder 

voorzien en dat betekent dat er extra woningen moeten komen bovenop het aantal dat in afspraken is 

vastgelegd in de Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025. De ‘Kwalitatieve toetsingscriteria 

voor woningbouw in de Achterhoek’ geeft ruimte aan de bouw van extra woningen, maar met prioriteit 

voor woningen waar behoefte aan is en waarvan een duidelijk tekort in de markt te zien valt. De 

behoefte bestaat voornamelijk uit woningen voor starters en senioren.  

Drie kwaliteitscriteria zijn in het beleidsdocument opgenomen waar woningbouwinitiatieven aan 

moeten voldoen: 

1. De behoefte is aangetoond: Per cluster/kern wordt bepaald welke woningtypes en 

prijssegmenten nodig zijn. 

2. Voorrang voor transformatie van leegstand vastgoed: Bouwen op locaties met leegstaand 

vastgoed gaat voor bouwen op andere locaties binnen de bebouwde kom. In het buitengebied 

kan het gaan om vrijkomende agrarische bebouwing. 

3. Inbreiding gaat voor uitbreiding: Op uitleglocaties wordt in principe niet gebouwd. De Ladder 

voor Duurzame Verstedelijking (art. 3.1.6. lid 2 Bro) wordt hier gevolgd.  

Verder is in het beleidsdocument een 4e (niet kwalitatief) criterium opgenomen, namelijk de 

realisatietermijn van goedgekeurde plannen om zo actiever te sturen op veranderende 

marktomstandigheden. Daarnaast wordt het effect van dit beleid in beeld gebracht met een monitor 

die zowel de kwalitatieve als kwantitatieve effecten laat zien.  

Conclusie 

Een nadere toetsing aan de kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw in de Achterhoek is niet 

noodzakelijk, omdat er geen toevoeging plaatsvindt in de netto-woningvoorraad.  

3.4 Gemeentelijk beleid 

3.4.1 Structuurvisie Oude IJsselstreek 2025 

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek heeft op 12 mei 2011 de Structuurvisie Oude IJsselstreek 

2025 vastgesteld. De Structuurvisie geeft richting aan het ruimtelijke, economische en 

maatschappelijke beleid van de gemeente Oude IJsselstreek tot 2025. Vraagstukken op deze 

beleidsterreinen zijn de basis voor deze visie. De structuurvisie is het vertrekpunt voor het uitwerken 

van het verdere beleid van de gemeente Oude IJsselstreek voor de toekomst. 

Over Netterden wordt het volgende genoemd: 

“Netterden ligt in het zuidwesten van de gemeente en heeft circa 460 inwoners. Het dorp is een van 

de oudere kernen in de gemeente en is van oorsprong een agrarisch kerkdorp, ontstaan in het open, 
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vlakke kommenlandschap van de Oude IJssel en de Rijn. Sinds de 11e eeuw is het dorp bewoond. 

Oorspronkelijk bestond het dorp uit meerdere linten, waarin verdichting heeft plaatsgevonden. Deze 

linten zijn later door nieuwe straten met elkaar verbonden. Ondanks de lintstructuur heeft het dorp met 

het historisch centrum en de woongebieden een redelijk compacte vorm. Het karakter van de linten 

wordt gekenmerkt door kleinschaligheid, openheid en diversiteit.  

Het dorp is geformeerd rond de parochiekerk, die het dorpsbeeld in sterke mate domineert. De kern 

beschikt over een authentieke kern. Oude boerderijen en nieuwe woningen wisselen elkaar af. 

Netterden beschikt over enkele voorzieningen, waaronder een school, voetbalcomplex en een café-

restaurant. Deze voorzieningen zijn hoofdzakelijk geconcentreerd aan de doorgaande route 

Netterdensestraat/ Emmerikseweg en liggen in de nabijheid van het historisch centrum.” 

De visie op Netterden op het gebied van verkeer was in 2011 dat er plannen waren om een nieuwe 

aansluiting op de Duitse A3 te realiseren. Dit is inmiddels gebeurd en de bereikbaarheid van de 

gemeente als geheel verbeterd. Daarnaast geldt voor de kleine kernen dat ontwikkelingen naar eigen 

behoefte plaatsvinden, passend bij de aard, maat en schaal van de kern. Rustig en ruim wonen staat 

hier voorop. Wel staan de voorzieningen onder druk in alle kleine kernen. 

Conclusie 

De ontwikkeling is kleinschalig van aard, aangezien het slecht één woning betreft. De bouw zorgt niet 

voor een uitbreiding van het woongebied, omdat er sprake is van inbreiding. Er bestaat al lange tijd de 

wens om hier een woning te realiseren, zodat de initiatiefnemer zelfstandig in de kern Netterden kan 

wonen. Derhalve kan worden geconcludeerd dat de ontwikkeling passend is in de gemeentelijke 

structuurvisie.  

3.4.2 Woningbouwplanning Oude IJsselstreek 

Op 24 november 2016 heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie Woningbouwplanning Oude 

IJsselstreek vastgesteld. In deze beleidsnotitie geeft de gemeente het aantal nog te bouwen 

nieuwbouwwoningen in de periode tot 2025 aan. Deze planning is de uitwerking door de gemeente 

Oude IJsselstreek van de regionale afspraken over woningbouw die zijn vastgelegd in de Regionale 

Woonagenda Achterhoek 2015-2025. 

Op basis van de demografische ontwikkelingen (krimp) is het aantal nieuwbouwwoningen in de regio 

Achterhoek en gemeente Oude IJsselstreek naar beneden bijgesteld. Doel hiervan is realiseren van 

een evenwichtige woningmarkt en het voorkomen van een ongewenst overschot aan woningen 

waardoor leegstand ontstaat. Leegstand kan negatieve gevolgen hebben voor de waarde van 

(bestaand) vastgoed en de leefbaarheid in onze kernen en het buitengebied. 

Er is een vermindering voorzien van circa 280 woningen voor de gehele gemeente in de periode tot 

2025 en blijven er 237 woningen over. Daarnaast is het wenselijk om ruimte binnen de plancapaciteit 

te realiseren voor andere locaties waar wellicht beter woningen gerealiseerd kunnen worden, zoals 

bijvoorbeeld in de aanloopstraten van centra van de kernen. 

Naast de 187 groene plannen heeft het college van B&W circa 50 contingenten gereserveerd om in te 

zetten voor fysieke knelpunten. Er bestaat echter ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de 

overgangsmaatregelen. Voor de ontwikkeling is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Met de 

huidige regionale opgave om het woningbouwprogramma verder te beperken wordt in beginsel geen 

medewerking (meer) verleend aan het effectueren van een wijzigingsbevoegdheid. Er is daarom een 
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lijst opgenomen bij de Woningbouwplanning waarin staat aan welke plannen geen medewerking wordt 

verleend. De planlocatie is hierin niet opgenomen.  

Conclusie 

Hoewel er binnen de gemeentegrenzen afnemende mogelijkheden zijn voor het bouwen van nieuwe 

woningen is de planlocatie als dusdanig niet onderhevig aan de opgelegde beperkingen. Daarnaast 

wordt de woning mogelijk gemaakt door gebruik te maken van één van de twee woningcontingenten 

(Emmerikseweg 10 en 10a) die gelden voor de naastgelegen woning, waardoor het niet voorziet in het 

toevoegen van een nieuw woonadres. Voorts geldt dat het college van Burgemeester en Wethouders 

op 11 maart 2020 heeft aangegeven positief tegenover de planvorming te staan.  

3.4.3 Woonvisie Oude IJsselstreek 

De woonvisie van de gemeente is opgesteld in 2017. Het heeft de titel ‘Flexibel reageren op nieuwe 

en andere woonvragen’. De opgaven voor de toekomst zijn de volgende: 

 de bevolkingssamenstelling verschuift, dus de vraag ook; hier is niet altijd een passend 

aanbod voor beschikbaar;  

 door deze verschuiving wordt een deel van het aanbod/de voorraad incourant en zal uit de 

markt vallen (of eruit genomen moeten worden);  

 deze transitie gaat gepaard met de verduurzamingsoperatie van de voorraad, alleen woningen 

met een goede energieprestatie hebben toekomstwaarde. 

Voor jongeren geldt dat zij vaak een koopwoning wensen in de regio, maar uitkomen bij een 

huurwoning. Dit staat dus niet in balans met de woonwensen.  

Conclusie 

De nieuw te realiseren vrijstaande woning zal worden gebouwd voor de zoon van de eigenaar van het 

perceel. Hiermee komt er een starter op de woningmarkt die een huis kan betrekken dat voldoet aan 

zijn woonwensen, maar ook past bij het beeld dat geschetst wordt in de woonvisie. Derhalve kan 

worden geconcludeerd dat de ontwikkeling past binnen de woonvisie van de gemeente.  

3.4.4 Lokale kwaliteitscriteria woningbouw Oude IJsselstreek  

De ‘Lokale kwaliteitscriteria woningbouw Oude IJsselstreek’ is een aanvulling op het beleidsdocument 

‘Kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw in de Achterhoek’ voor het toetsen van 

woningbouwplannen. Het beleidsdocument is door de gemeenteraad vastgesteld op 20 februari 2020 

en dient als een instrument om te kunnen sturen op gewenste ontwikkelingen op de woningmark. Dit 

betekent de bouw van de ‘juiste’ woningen, van voldoende kwaliteit, in de juiste hoeveelheden en op 

de juiste locaties. De woningbehoefte binnen de gemeente bestaat voornamelijk uit 

levensloopbestendige woningen en betaalbare woningen voor de startersdoelgroep. Vier typen 

woningbouwplannen zijn te onderscheiden waarvoor de lokale kwaliteitscriteria een kader biedt: 

 Bouwen op onbenutte inbreidingslocaties ‘van binnen naar buiten’; 

 Buitengebied: woningsplitsing van bestaande woningen; 

 Buitengebied: functieverandering en hergebruik vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s); 

 Buitengebied: landgoederen met verplichte natuurcompensatie.  

Voor het planinitiatief is het bouwen op onbenutte inbreidingslocaties relevant. Dit is als volgt 

uitgesplitst: 
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Locaties met leegstaand vastgoed bieden onvoldoende potentieel om in de volledige woningbehoefte 

voor de komende jaren te voorzien. Het is daarom noodzakelijk om ook te kijken naar onbenutte 

inbreidingslocaties. Hiermee wordt gedoeld op niet bebouwde locaties binnen de bestaande 

bebouwde omgeving (Kom-bestemmingsplannen), te weten:  

 verdichting op een bestaande kavel met de bestemming ‘wonen’, het inpassen van 

woning(en) naast reeds bestaande woning(en).  

 woningbouw in ‘gat’ in de bestaande stedenbouwkundige structuur op een locatie met een 

‘rode’ bestemming, dat wil zegen een bestemming die bebouwing toestaat.  

 verdichting op geschikte groenstructuren met de bestemming ‘agrarisch’, ‘groen’ of ‘tuin. 

Hiervoor gelden eveneens eisen met betrekking tot de lokale kwaliteitscriteria: 

 de locatie is onbebouwd en ligt binnen een Kom-bestemmingsplan; 

 het voldoet aan de maatvoering in het bestemmingsplan (rooilijn, bebouwingshoogte, 

bouwvlak, afstand tot zijdelingse perceelgrens en aan de achterzijde); 

 inpassing in bestaande stedenbouwkundige structuur; 

 ontsluiting via bestaande weg en bereikbaar voor hulpdiensten; 

 er is geen onevenredige aantasting privacy en bezonning omliggende woningen;  

 het woningbouwplan moet voldoen aan de parkeernormen conform het Gemeentelijk 

Verkeers- en Vervoersplan (GVVP); 

 zorgvuldig omgaan met verdichting aan de randen van een kern (overgang naar 

buitengebied); 

 zorgvuldig omgaan met verdichting op locaties met openbaar groen / open ruimte (plein-, 

speel- en parkeerterrein); 

 niet bouwen op locaties met milieutechnische belemmeringen (geur, geluid, bodem), tenzij 

deze worden weggenomen.  

Conclusie 

Hoewel een toetsing van het planinitiatief niet noodzakelijk is aangezien de netto-woningvoorraad niet 

toeneemt kan worden gesteld dat er geen strijdigheid is met de lokale kwaliteitscriteria.  

3.4.5 Welstandsnota 

De Welstandsnota is op 15 september 2011 vastgesteld. In de nota staan beleidsregels waarin criteria 

zijn aangegeven die toegepast dienen te worden bij het beoordelen van bouwplannen. Voor Netterden 

geldt het volgende: 

“Het welstandstoezicht is gericht op het behoud van het rustige, speciale karakter van Netterden. De 

bijzondere clustering van de imposante historische bebouwing rondom de kerk is zeer karakteristiek 

voor dit dorp. Ingrepen die tot een verstoring van dit beeld leiden, dienen te worden vermeden. 

Verdichting en schaalvergroting zijn slechts in beperkte mate mogelijk. Bij nieuwe ontwikkelingen in de 

buurt van de kerk dient aangesloten te worden op het forse voorname karakter van reeds aanwezige 

panden. Het agrarische en zeer open beeld van de Slawijkseweg en de Jonkerstraat dient gekoesterd 

te worden. 

De historische kern en bebouwingslinten vormen de hoofdstructuur van Netterden. Hier is 

welstandsniveau 1 van toepassing. De kern en linten stralen namelijk een hoge ruimtelijke kwaliteit uit, 

er komen relatief veel historische gebouwen voor en er wordt een hoog ambitieniveau nagestreefd.” 
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Het beleid in welstandniveau 1 is gericht op het handhaven, herstellen en versterken van 

gewaardeerde of gewenste ruimtelijke karakteristieken en op de samenhang binnen het gebied of 

object. Er dient advies gevraagd te worden bij de commissie ruimtelijke kwaliteit. Hierbij wordt het 

planinitiatief getoetst op de volgende onderdelen: 

- Situering 

- Massa en vorm 

- Hoof materiaal- en kleurgebruik 

Van belang is dat de woning past in het bebouwingsbeeld, dat de bestaande rooilijn wordt 

gerespecteerd en dat de doorzichten tussen de bebouwing blijft gehandhaafd. Daarnaast dient de 

voorgevel georiënteerd te zijn naar de straat en worden bijgebouwen zoveel mogelijk achter op het 

kavel geplaatst.  

Met betrekking tot massa en vorm geldt dat dit eveneens aansluit op het bebouwingsbeeld en dat er 

een stevige en eenduidige hoofdmassa wordt gerealiseerd. Voor het materiaal geldt dat de kleuren 

getemperd zijn en de gevelkleur is afgestemd op de dakbedekking. Bij voorkeur wordt gebruik 

gemaakt van baksteen en wordt er hout gebruikt voor de kozijnen.  

Conclusie 

In de planvorming is rekening gehouden met de eisen als gesteld in de Welstandnota. De woning zal 

worden gebouwd in de rooilijn van de bestaande bebouwing in de straat en is er gekozen voor een 

stevige massa. De woning wordt opgetrokken uit baksteen en qua kleur is afstemming gezocht met de 

dakbedekking. Het plan is voorgelegd aan de Commissie Omgevingskwaliteit ter toetsing aan de 

welstandsnota en deze heeft het ontwerp akkoord bevonden.   
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4 Uitvoeringsaspecten 

In dit hoofdstuk zullen de relevante uitvoeringsaspecten bij het plan worden besproken. 

Achtereenvolgens komen de aspecten ten aanzien van flora en fauna, archeologie en cultuurhistorie 

en de milieuaspecten aan bod. 

4.1 Flora- en fauna 

4.1.1 Wettelijk kader 

Wet natuurbescherming 

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet heeft de 

Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet vervangen. Het doel is om met 

één wet en minder regels de wet makkelijker te kunnen toepassen. Vanaf 1 januari 2017 bepalen de 

provincies wat wel en niet mag in de natuur in hun gebied. Ook zorgen de provincies vanaf deze 

datum voor vergunningen en ontheffingen. De Rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor het beleid van 

grote wateren, zoals het IJsselmeer. 

De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden (voorheen geregeld in 

de Natuurbeschermingswet 1998). Ter bescherming van deze Natura 2000-gebieden voorziet de Wet 

natuurbescherming in een vergunningenregime voor het realiseren of verrichten van projecten en 

andere handelingen die de natuurlijke kenmerken van een aangewezen Natura 2000-gebied kunnen 

aantasten. 

Voorts voorziet de Wet natuurbescherming in de bescherming van planten- en diersoorten binnen en 

buiten de beschermde natuurgebieden (voorheen geregeld in de flora- en faunawet). Het uitgangspunt 

is dat beschermde planten- en diersoorten geen schade mogen ondervinden. Voor het uitvoeren van 

werkzaamheden in de openbare ruimte is het niet altijd nodig een vrijstelling of een ontheffing aan te 

vragen. Voor onder andere reguliere werkzaamheden of ruimtelijke ontwikkelingen geldt een 

vrijstelling voor beschermde soorten op voorwaarde dat gehandeld wordt volgens een goedgekeurde 

gedragscode. Verder worden vrijstellingsregelingen op de nationaal beschermde soorten per provincie 

vastgesteld. 

Wanneer het onmogelijk is schade aan streng beschermde planten en dieren tijdens ruimtelijke 

ontwikkelingen en inrichting te voorkomen, moet altijd een ontheffing worden aangevraagd. De 

voorwaarden verbonden aan een vrijstelling of een ontheffing zijn afhankelijk van de status van de 

planten- en diersoorten die in het plangebied voorkomen. 

NNN 

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen 

natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende 

agrarisch gebied. In het NNN liggen onder andere bestaande natuurgebieden en alle Natura 2000- 

gebieden. Het NNN is op provinciaal niveau uitgewerkt en middels ruimtelijke nota’s en verordeningen 

voorzien van juridische doorwerking. In sommige provincies bestaan er naast het NNN ook nog 

andere groene zones die een zekere mate van bescherming genieten. 

4.1.2 Effect te vergunnen activiteiten 

De planlocatie is in gebruik als grasveld. Gezien de ontwikkeling is er een quickscan flora en fauna 

uitgevoerd door Otte Groenadvies. Een deskundig ecoloog heeft op 8 oktober 2020 een 
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veldonderzoek uitgevoerd. De rapportage is bijgevoegd als bijlage, waarbij de belangrijkste conclusies 

de volgende zijn: 

- Natura 2000 Nederland: De ingrepen behorend tot het project leiden niet tot effecten op 

beschermde natuurgebieden, zoals aantasting van kernkwaliteiten of doelstellingen van het 

GNN of externe effecten op Natura 2000-gebieden; 

- Natura 2000 Duitsland: Vogelschutzgebiete DE-4203-401 In de omgeving ten noorden van de 

planlocatie ligt het Vogelschutzgebiete DE-4203-401. Met de nieuwe inrichting worden geen 

negatieve effecten als versnippering, verrijking en verdroging van deze gebieden verwacht. 

- Effecten op beschermde soorten en soortgroepen waarvoor geen vrijstelling geldt, zijn 

uitgesloten omdat er geen aanwijzingen zijn dat dergelijke soorten binnen invloedssfeer van 

de werkzaamheden voorkomen; 

Voorts geldt bij uitvoering van werkzaamheden te allen tijde een de algemene zorgplicht (artikel 1.11 

Wet natuurbescherming). Deze schrijft voor dat nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel als 

mogelijk voorkomen moeten worden. Dit betekent dat wanneer tijdens uitvoering van de 

werkzaamheden een algemeen beschermde soort als konijn, veldmuis of gewone pad wordt 

aangetroffen zij de ruimte en tijd moet krijgen om een veilig heenkomen te zoeken. Indien nodig 

kunnen aangetroffen exemplaren verplaatst worden naar een naastgelegen ruimte waar geen 

werkzaamheden uitgevoerd worden. 

Daarnaast geldt dat er geen sprake zal zijn van een te hoge stikstofdepositie (> 0,00 mol/ha/jaar). Dit 

is onder andere gebaseerd op de ‘Handreiking woningbouw en AERIUS’ van de Rijksoverheid uit 

januari 2020. Hierin staat genoemd dat bij 50 woningen vanaf 7 of meer kilometer afstand tot Natura 

2000-gebied er geen sprake is van stikstofdepositie gedurende zowel de gebruikersfase als de 

aanlegfase.  

In figuur 8 is te zien dat de afstand tot Nederlandse Natura 2000-gebieden meer dan 7 kilometer is. 

Wel ligt er binnen 1.000 meter een Duits Natura 2000-gebied. Hiervoor gelden andere, Duitse regels. 

In Duitsland is een stikstofvergunning pas noodzakelijk als een nieuwe activiteit meer dan 7 

mol/ha/jaar neerslaat. Op basis van de handreiking blijkt dat er bij de bouw van 50 woningen binnen 1 

kilometer van een natuurgebied gedurende de aanlegfase een stikstofdepositie plaatsvindt van 0,09 

mol/ha/jaar. Voor de aanlegfase is dit 0,01 mol/ha/jaar. Dit geldt dus voor vijftig woningen, bij één 

woning is de depositie dus zeer beperkt, waarbij er hogere grenswaarden gehanteerd kunnen worden. 

Gelet op de beperkte ontwikkeling, waarbij er een gasloze woning wordt gerealiseerd, er een beperkte 

verkeersgeneratie is en er gebruik wordt gemaakt van lichte mobiele werktuigen in de aanlegfase kan 

een overschrijding van de Duitse stikstofdepositienormen op voorhand worden uitgesloten. 
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Figuur 8: Uitsnede AERIUS Calculator met aanduiding planlocatie (AERIUS 2020) 

4.1.3 Conclusie 

Gelet op het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat er vanuit de Flora- en faunaregelgeving 

geen beperkingen worden opgelegd aan onderhavig initiatief. 

4.2 Cultuurhistorie en archeologie 

4.2.1 Cultuurhistorie 

Het pand kent geen aanduiding als rijks- of gemeentelijk monument en is niet aangemerkt als 

beeldbepalende pand in het geldende bestemmingsplan. Geconcludeerd kan worden dat met het plan 

geen schade wordt toegebracht aan bestaande cultuurhistorische panden of structuren.  

4.2.2 Archeologie 

Wettelijk kader 

Sinds 1 juli 2016 is de Erfgoedwet van kracht. Deze wet vervangt zes wetten en regelingen op het 

gebied van cultureel erfgoed: 

1. Monumentenwet 1988 

2. Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten 

3. Wet tot behoud van cultuurbezit 

4. Wet tot teruggave cultuurgoederen uit bezet gebied 

5. Uitvoeringswet UNESCO -verdrag 1970 

6. Regeling materieel beheer museale voorwerpen 
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De Erfgoedwet hanteert de beschermingsniveaus zoals die in de gelden in de voorgaande regelingen. 

Voor de vergunningverlening van een beschermd archeologisch monument, het verbod tot 

beschadigen of vernielen van een rijksmonument en de bescherming van stads- en dorpsgezichten 

geldt dat de Monumentenwet 1988 van kracht blijft tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Deze regels blijven dus gelden en zijn ongewijzigd overgenomen in de Erfgoedwet. 

Doelstelling van de wetten is de bescherming en het behoud van archeologische waarden. Als gevolg 

van dit verdrag wordt in het kader van de ruimtelijke ordening het behoud van het archeologisch 

erfgoed meegewogen zoals alle andere belangen die bij de voorbereiding van het plan een rol spelen. 

De gehanteerde uitgangspunten zijn:  

 archeologische waarden zoveel mogelijk in de bodem bewaren (behoud in situ); 

 in ruimtelijke ordening (planvorming) al rekening houden met archeologische waarden; 

 de bodemverstoorder betaalt archeologisch vooronderzoek en mogelijke opgravingen.  

Gemeenten zijn verplicht om bij het vaststellen van bestemmingsplannen rekening te houden met de 

in de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden. 

De projectlocatie heeft dubbelbestemmingen met betrekking tot archeologie, te weten ‘Waarde – 

Archeologische Verwachting 1’ en ‘Waarde – Archeologische Verwachting 2’. Ter plaatse van waarde 

1 zal de woning gerealiseerd worden. Bij plannen die een oppervlakte beslaan groter dan 250 m2 is 

een archeologisch onderzoek nodig om de archeologische waarden aan te tonen. Dit is hier niet van 

toepassing.  

Voorts zijn op basis van deze wet mogelijke (toevals)vondsten bij het verrichten van werkzaamheden 

in de bodem altijd beschermd. Er geldt een meldingsplicht bij het vinden van (mogelijke) waardevolle 

zaken. Dat melden dient terstond te gebeuren. 

Conclusie 

De gewenste ontwikkeling vindt weliswaar plaats op beschermd archeologisch gebied, maar nader 

onderzoek in het kader van de archeologie is niet noodzakelijk.  

4.3 Verkeer en parkeren 

4.3.1 GVVP 2012 – 2020 

In december 2011 heeft de gemeente Oude IJsselstreek het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan 

2012 - 2020 vastgesteld. Het GVVP bestaat uit twee stukken: het beleidskader GVVP 2012-2020 en 

het bijbehorend rapport GVVP 2012-2020. Het rapport GVVP 2012-2020 heeft het karakter van een 

uitvoeringsplan op hoofdlijnen, dat jaarlijks wordt vertaald naar een concreet uitvoeringsprogramma. 

In het GVVP wordt, op basis van een analyse van de huidige en toekomstige verkeerssituatie, een 

visie ontwikkeld op het functioneren van het verkeers- en vervoerssysteem in de gemeente. Een eigen 

gemeentelijke mobiliteitsaanpak maakt duidelijk wat de gemeentelijke ambities zijn en op welke wijze 

deze worden gerealiseerd. De visie en mobiliteitsaanpak zijn vertaald in beleid, dat in hoofdlijnen is 

gericht op 

 het goed functioneren van de verkeersnetwerken voor (vracht)auto, fiets en openbaar vervoer; 

 de bereikbaarheid van de kernen; 



  Ruimtelijke onderbouwing Emmerikseweg 10 - Netterden      26 

           

 parkeren; 

 het beïnvloeden van keuzegedrag door reizigers. 

De rode draad binnen de verkeersnetwerken is de wegencategorisering. Deze bestaat uit een 

functietypering van de wegen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, en de bijbehorende 

voorkeursnetwerken. De wegencategorisering is aangevuld voor vrachtverkeer (hoofdroutes), 

hulpdiensten (uitrukroutes) en landbouwverkeer (voorkeursroutes). 

Met deze wegencategorisering worden de randvoorwaarden gecreëerd voor: 

 een duurzaam veilig wegennet met een lager aantal verkeersslachtoffers; 

 een hiërarchisch opgebouwd, maar samenhangend wegennet, met een goede bereikbaarheid 

voor woon-, werk- en winkelgebieden; 

 bundeling van doorgaand verkeer daar waar het hoort (op de hoofdwegen), waardoor de 

overlast van het doorgaande verkeer tot een minimum wordt beperkt. 

Om deze uitgangspunten te bereiken zijn diverse maatregelen nodig. Het beleidskader wordt dan ook 

verder uitgewerkt in een jaarlijks uitvoeringsprogramma. De keuze, welke projecten in welk jaar 

worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma, is afhankelijk van: 

 prioriteit in uitvoering; 

 regionale mobiliteitsagenda; 

 geplande (onderhoud)werkzaamheden;  

 financiering. 

Het gaat zowel om fysieke- als gedragsmaatregelen. In het eerste geval gaat het om projecten die 

daadwerkelijk zichtbaar zijn in de openbare ruimte, zoals herinrichting van kruispunten. Deze 

maatregelen richten zich vooral op het realiseren van verkeersnetwerken en de uitvoering van het 

parkeerbeleid. Uitgangspunt van het parkeerbeleid is, dat er voldoende parkeergelegenheid is, zodat 

de hinder als gevolg van zoekgedrag en/of foutief geparkeerde auto's wordt voorkomen. 

4.3.2 Verkeer 

Het plangebied wordt ontsloten door de Emmerikseweg. Deze weg loopt richting het westen door naar 

het Duitse Emmerik en verbindt Netterden via het oosten en noorden met omliggende doorgaande 

wegen.  

Door de ontwikkeling van een vrijstaande woning neemt de verkeersgeneratie toe. De Oude 

IJsselstreek is een weinig stedelijke gemeente, waarbij de planlocatie kan worden aangeduid als ‘rest 

bebouwde kom’. Voor een vrijstaande woning geldt volgens de kencijfers van CROW-publicatie 381 

‘Toekomstbestendig parkeren’ een verkeersgeneratie van maximaal 8,6 mvt/etmaal. Gezien de ligging 

en de huidige verkeersdruk kan worden aangenomen dat dit geen problemen oplevert met de 

verkeersafwikkeling rond de planlocatie en de kern Netterden. 

4.3.3 Parkeren 

Op basis van het GVVP van de gemeente kan inzicht worden verkregen in de nieuwe parkeersituatie. 

Voor een vrijstaande woning geldt een parkeernorm van 2,0 – 2,2 parkeerplaatsen. Dit geldt voor een 
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woning in de ‘rest bebouwde kom’. Deze parkeerplaatsen worden op eigen terrein gerealiseerd, langs 

de oostelijke zijgevel van de woning. Tevens zal er voldoende fietsparkeergelegenheid beschikbaar 

zijn, zowel inpandig als buiten.  

Daar de parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd worden, vormt het aspect parkeren geen 

belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.  

4.4 Luchtkwaliteit 

4.4.1 Wettelijk kader 

Wet milieubeheer 

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van de luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Wet 

milieubeheer (Wm). De in deze wet gehanteerde normen gelden overal, met uitzondering van een 

arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstandighedenwet van toepassing). Op 15 november 2007 is het 

onderdeel luchtkwaliteit van de Wm in werking getreden. In de Wet milieubeheer zijn onder andere 

regels en grenswaarden opgenomen voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, 

lood, koolmonoxide en benzeen. 

De Wet luchtkwaliteit (artikel 5.16, eerste lid, Wm) stelt dat ruimtelijke plannen doorgang kunnen 

vinden indien aan één van de onderstaande voorwaarden is voldaan: 

 de plannen niet leiden tot het overschrijden van een grenswaarde; 

 de luchtkwaliteit ten gevolge van de plannen (per saldo) verbetert of ten minste gelijk blijft; 

 de plannen niet in betekenende mate (NIBM) bijdragen aan de concentratie van NO2 en 

PM10 in de buitenlucht. Vanaf het in werking treden van het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit op 1 augustus 2009 wordt onder een NIBM-bijdrage 

een bijdrage van minder dan 3% van de grenswaarde verstaan; 

 het project is opgenomen of past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht 

(NSL). 

AMvB en Regeling niet in betekenende mate (NIBM) 

De Wet luchtkwaliteit maakt onderscheid tussen grote en kleine ruimtelijke projecten. Een project is 

klein als het slechts in geringe mate (ofwel niet in betekenende mate) leidt tot een verslechtering van 

de luchtkwaliteit. De grens ligt bij een toename van de NO2 en /of PM10 jaarconcentratie met 

maximaal 3% van de grenswaarden (of wel een toename van maximaal 1,2 μg/m3 NO2 en/of PM10). 

NIBM-projecten kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit 

uitgevoerd worden. Grotere projecten daarentegen kunnen worden opgenomen in het 

NSLprogramma, mits ook overtuigend wordt aangetoond dat de effecten van dat project worden 

weggenomen door maatregelen. 

De AMvB en Regeling “niet in betekenende mate” bevatten criteria waarmee kan worden bepaald of 

een project van een bepaalde omvang wel of niet als “in betekenende mate” moet worden beschouwd. 

Het betreft onder andere de onderstaande gevallen, waarbij een project als NIBM wordt beschouwd: 

 Woningbouw: = 1500 woningen (netto) bij minimaal 1 ontsluitingsweg, en = 3000 woningen bij 

minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling. 
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 Kantoorlocaties: = 100.000 m2 bruto vloeroppervlakte bij minimaal 1 ontsluitingsweg, en = 

200.000 m2 bruto vloeroppervlakte bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige 

verkeersverdeling. 

 Woningbouw en kantoorlocaties: 0,0008*aantal woningen+ 0,000012*bruto vloeroppervlak 

kantoren in m2 = 1,2 bij één ontsluitingsweg en 0,0004*aantal woningen+ 0,000006*bruto 

vloeroppervlak kantoren in m2 = 1,2 bij één ontsluitingsweg. 

Ook als het bevoegd gezag op een andere wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan 

maken dat het geplande project NIBM bijdraagt, kan toetsing van de luchtkwaliteit achterwege blijven. 

Tevens is in artikel 5 van het Besluit NIBM een anticumulatiebepaling opgenomen, die zegt dat de 

effecten van beoogde ontwikkelingen in de omgeving van het plangebied moeten worden 

meegenomen in de beoordeling van het betreffende plan. Hiermee wordt voorkomen dat verschillende 

NIBM-projecten samen toch in betekenende mate bijdragen aan verslechtering van de luchtkwaliteit. 

4.4.2 Onderzoek/ beoordeling 

Het initiatief kan, gezien de beperkte omvang, aangemerkt worden als een project dat niet in 

betekende mate van invloed is op de luchtkwaliteit. Toetsing van het aspect luchtkwaliteit is daardoor, 

op grond van artikel van de Regeling NIBM niet noodzakelijk. Er behoeft dus niet getoetst te worden 

aan de grenswaarden. 

4.5 Bodemkwaliteit 

4.5.1 Wettelijk kader 

Het Besluit op de ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6) schrijft voor dat in het kader van een ruimtelijk 

planologische procedure moet worden aangetoond dat de kwaliteit van de bodem en het grondwater 

in het plangebied in overeenstemming zijn met het gewenste nieuwe gebruik. De bodemkwaliteit kan 

(negatief) van invloed zijn op de gewenste nieuwe ontwikkeling.  

Indien sprake is van een functiewijziging zal er in veel gevallen een bodemonderzoek moeten worden 

uitgevoerd op de planlocatie. Door middel van zo'n onderzoek kan in beeld worden gebracht of de 

bodemkwaliteit en de beoogde functie van het plangebied bij elkaar passen.  

4.5.2 Onderzoek/beoordeling 

Onderhavig initiatief betreft de ontwikkeling van een nieuwe woning op een locatie die nu in gebruik is 

als grasveld. Ten aanzien van het initiatief zullen graafwerkzaamheden worden uitgevoerd. De 

planologisch geldende functie van het pand betreft bovendien een milieugevoelige functie, aangezien 

ook hierbij meerdere personen voor langere tijd in het pand aanwezig kunnen zijn. Op de locatie zijn 

geen bodemverontreinigingen bekend of bekende locaties van ernstige bodemverontreiniging die met 

spoed moeten worden gesaneerd.  

Door Waders Milieu BV is in mei 2020 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Op basis van de 

hierna beschikbaar gekomen historische informatie dat er mogelijk een tank aanwezig is, is een 

aanvullende boring uitgevoerd door Montferland Milieu (30-10-2020). De belangrijkste conclusie van 

het onderzoek is dat de onderzoeksresultaten geen aanleiding geven om aanvullend of nader 

bodemonderzoek te adviseren. De vastgestelde milieu hygiënische bodemkwaliteit vormt geen 

belemmering voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Voor een volledige omschrijving van 

het onderzoek wordt verwezen naar de rapportage, welke is bijgevoegd als bijlage.  
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4.5.3 Conclusie 

Er zullen geen risico’s voor de volksgezondheid en het milieu aanwezig zijn met betrekking tot de 

voorgenomen activiteit op het onderhavige perceel. 

4.6 Geluidhinder 

4.6.1 Wettelijk kader 

Wegverkeer en railverkeer 

Langs alle (spoor)wegen – met uitzondering van 30 km/u-wegen en woonerven – bevinden zich op 

grond van de Wet geluidhinder (Wgh) geluidszones waarbinnen de geluidshinder vanwege de 

(spoor)weg getoetst moet worden. De breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal 

rijstroken/spoorstaven en van binnen- of buitenstedelijke ligging. Op basis van jurisprudentie dient in 

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

geluidsbelasting te worden onderbouwd. 

Industrielawaai 

Gezoneerde industrieterreinen hebben een vaste geluidzone die wordt vastgelegd door middel van 

een bestemmingsplan. Buiten de geluidszone wordt de voorkeurswaarde van 50 dB(A) niet 

overschreden. De maximale ontheffingswaarde binnen de geluidszone bedraagt 55 dB(A) 

etmaalwaarde voor nieuwe situaties. In tegenstelling tot weg- en railverkeer wordt voor industrielawaai 

niet getoetst aan de Lden waarde maar aan de etmaalwaarde. De dosismaat Lden is voor 

wegverkeerslawaai en spoorweglawaai met ingang van 1 januari 2007 in de gewijzigde Wgh 

vastgelegd. Voor industrielawaai wordt Lden in het kader van de Wgh voorlopig niet ingevoerd.  

4.6.2 Beoordeling en conclusie 

De locatie is niet gelegen binnen de geluidzone van een industrieterrein. Daarnaast ligt de planlocatie 

niet binnen de begrenzing van een gezoneerde weg. Derhalve is een akoestisch onderzoek niet 

noodzakelijk. Voorts kan, gezien de ligging aan een weg die voornamelijk gebruikt wordt voor 

bestemmingsverkeer worden aangenomen dat er geen geluidhinder optreedt. 

Vanuit de Wet geluidhinder bestaan er geen beperkingen tegen onderhavige planontwikkeling.  

4.7 Bedrijven en milieuzonering 

4.7.1 Wettelijk kader 

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stelt zich ten doel een goede kwaliteit van het 

leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder 

milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen 

milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en 

recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde 

afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn 

naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast. Milieuzonering heeft twee doelen: 

 het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere 

gevoelige functies;  

 het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder 

aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. 
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Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' 

uit 2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende 

activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige 

functies. De lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en 

gevaar. De grootste van de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende 

activiteit in een milieucategorie en daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De 

richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten 

concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerkelijk te 

verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. 

De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende 

functie(s) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die 

op grond van het bestemmingsplan mogelijk is. 

Hoe gevoelig een gebied is voor milieubelastende activiteiten is mede afhankelijk van het 

omgevingstype. De richtafstanden van de onderstaande richtafstandenlijst gelden ten opzichte van het 

omgevingstype 'rustige woonwijk' dan wel 'gemengd gebied’. De omgeving van het plangebied kan, 

gelet op de ligging aan de Emmerikseweg 10 te Netterden met de afwisseling van functies zoals 

wonen en bedrijvigheid worden gekarakteriseerd als gemengd gebied. 

Milieucategorie Richtafstand tot omgevingstype rustige woonwijk 
en rustig buitengebied  

Richtafstand tot omgevingstype 
gemengd gebied  

1  10 m  0 m  

2  30 m  10 m  

3.1  50 m  30 m  

3.2  100 m  50 m  

4.1  200 m  100 m  

4.2  300 m  200 m  

5.1  500 m  300 m  

5.2  700 m  500 m  

5.3  1.000 m  700 m  

6  1.500 m  1.000 m  

Richtafstanden en omgevingstype 

Hiernaast gelden ten aanzien van bedrijven die onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer 

vallen, deze Wet en haar uitvoeringsbesluiten als toetsingskader voor de toegestane bedrijfshinder. 

4.7.2 Onderzoek/beoordeling 

Voor onderhavig project dient te worden getoetst of de nieuwe functie mogelijk belemmeringen 

veroorzaakt voor bestaande functies in de omgeving en of de nieuwe functie mogelijk belemmeringen 

ondervindt als gevolg van de milieuhinder van naburige bedrijven en/of bedrijvigheid. In de nabijheid 

van de planlocatie is een bedrijf gelegen (hovenier). Hier zou in theorie een bedrijf met maximaal 

milieucategorie 2 mogen vestigen. Hiervoor geldt in gemengd gebied een richtafstand van 10 meter. 

De zijdelingse afstand tot de perceelgrens bedraagt circa 30 meter. Hierdoor is er geen belemmering 

door het bedrijf en andersom is er geen belemmering voor het bedrijf en andere omliggende functies.  
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4.7.3 Conclusie 

Gelet op het voorgaande vormen de milieubelastende functies vanuit het oogpunt van milieuzonering 

geen belemmering voor de in dit plan besloten ruimtelijke ontwikkeling. Andersom leidt bouw van de 

woning niet tot milieutechnische problemen voor de omliggende milieugevoelige functies. 

Geconcludeerd kan worden dat de voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming is te achten met 

een goede ruimtelijke ordening. 

4.8 Externe veiligheid 

4.8.1 Wettelijk kader 

Sommige activiteiten brengen risico's op zware ongevallen met mogelijk grote gevolgen voor de 

omgeving met zich mee. Externe veiligheid richt zich op het beheersen van deze risico's. Het gaat 

daarbij om onder meer de productie, opslag, transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. 

Dergelijke activiteiten kunnen een beperking opleggen aan de omgeving. Door voldoende afstand tot 

de risicovolle activiteiten aan te houden kan voldaan worden aan de normen. Aan de andere kant is 

de ruimte schaars en het rijksbeleid erop gericht de schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. 

Het ruimtelijk beleid en het externe veiligheidsbeleid moeten dus goed worden afgestemd. De 

wetgeving rond externe veiligheid richt zich op de volgende risico’s: 

 risicovolle (Bevi-)inrichtingen; 

 vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen; 

 vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor. 

Daarnaast wordt er in de wetgeving onderscheid gemaakt tussen de begrippen kwetsbaar en beperkt 

kwetsbaar en plaatsgebonden risico en groepsrisico. 

Kwetsbaar en beperkt kwetsbaar 

Kwetsbaar zijn onder meer woningen, onderwijs- en gezondheidsinstellingen, kinderopvang- en 

dagverblijven en grote kantoorgebouwen (>1.500 m²). Beperkt kwetsbaar zijn onder meer kleine 

kantoren, winkels, horeca en parkeerterreinen. De volledige lijst wat onder (beperkt) kwetsbaar wordt 

verstaan is in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) opgenomen. 

Plaatsgebonden risico en groepsrisico 

Het plaatsgebonden risico wordt uitgedrukt in een contour van 10-6 als grenswaarde. Het realiseren 

van kwetsbare objecten binnen deze contour is niet toegestaan. Het realiseren van beperkt kwetsbare 

objecten binnen deze contour is in principe ook niet toegestaan. Echter, voor beperkte kwetsbare 

objecten is deze 10-6 contour een richtwaarde. Mits goed gemotiveerd kan worden afgeweken van 

deze waarde tot de 10-5 contour. 

Het groepsrisico is gedefinieerd als de cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1.000 

personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een 

inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het 

groepsrisico wordt niet in contouren vertaald, maar wordt weergegeven in een grafiek. In de grafiek 

wordt de groepsgrootte van aantallen slachtoffers (x-as) uitgezet tegen de cumulatieve kans dat een 

dergelijke groep slachtoffer wordt van een ongeval (y-as). Voor het groepsrisico geldt geen 

grenswaarde, maar een zogenaamde oriëntatiewaarde. Daarnaast geldt voor het groepsrisico een 

verantwoordingsplicht. Het bevoegd gezag moet aangeven welke mogelijkheden er zijn om het 

groepsrisico in de nabije toekomst te beperken, het moet aangeven op welke manier hulpverlening, 
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zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid zijn ingevuld. Het bevoegd gezag moet tevens aangeven 

waarom de risico's verantwoord zijn, en de veiligheidsregio moet in de gelegenheid zijn gesteld een 

brandweeradvies te geven. Hierbij geldt hoe hoger het groepsrisico, hoe groter het belang van een 

goede groepsrisicoverantwoording. 

Risicovolle (Bevi-)inrichtingen 

Voor (de omgeving van) de meest risicovolle bedrijven is het Besluit externe veiligheid inrichtingen 

(Bevi) van belang. Het Bevi legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor 

mensen buiten de inrichting. Het Bevi is opgesteld om de risico's, waaraan burgers in hun 

leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle bedrijven, te beperken. Het besluit heeft tot 

doel zowel individuele als groepen burgers een minimaal (aanvaard) beschermingsniveau te bieden. 

Via een bijhorende ministeriële regeling (Revi) worden diverse veiligheidsafstanden tot kwetsbare en 

beperkt kwetsbare objecten gegeven. Aanvullend op het Bevi zijn in het Vuurwerkbesluit en het 

Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer) veiligheidsafstanden genoemd 

die rond minder risicovolle inrichtingen moeten worden aangehouden. 

Vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen 

Met betrekking tot het beleid en de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door 

buisleidingen is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de Structuurvisie buisleidingen 

van belang. Deze structuurvisie bevat een lange termijnvisie op het buisleidingentransport van 

gevaarlijke stoffen. 

 Het Bevb en de bijbehorende Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) zijn op 1 januari 2011 

in werking getreden. Het Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden 

aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. Op basis van het Bevb wordt het voor 

gemeenten verplicht om bij de vaststelling van een bestemmingsplan, op basis waarvan de aanleg 

van een buisleiding of een kwetsbaar object of een risicoverhogend object mogelijk is, de 

grenswaarde voor het plaatsgebonden risico in acht te nemen en het groepsrisico te verantwoorden. 

Vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor 

Het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) stelt regels aan transportroutes en de omgeving 

daarvan. Zo moet een basisveiligheidsniveau rond transportassen (plaatsgebonden risico) en een 

transparante afweging van het groepsrisico worden gewaarborgd. 

Als onderdeel van het Bevt is op 1 april 2015 tevens het basisnet in werking getreden. Het basisnet 

verhoogt de veiligheid van mensen die wonen of werken in de buurt van rijksinfrastructuur (auto-, 

spoor- en vaarwegen) waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. In de regeling ligt vast wat de 

maximale risico’s voor omwonenden mogen zijn. Die begrenzing was er tot nu toe niet. Bovendien 

zorgt het basisnet ervoor dat gevaarlijke stoffen tussen de belangrijkste industriële locaties in 

Nederland en het buitenland vervoerd kunnen blijven worden. 

Indien een bestemmingsplan betrekking heeft op een gebied dat geheel of gedeeltelijk gelegen is 

binnen 200 m van een (basisnet)transportroute voor gevaarlijke stoffen, moet in de toelichting 

ingegaan worden op de dichtheid van personen in het invloedsgebied van de transportroute op het 

tijdstip waarop het plan wordt vastgesteld. Hierbij moet rekening worden gehouden met de personen 

die a) in dat gebied reeds aanwezig zijn, b) in dat gebied op grond van het geldende bestemmingsplan 

redelijkerwijs te verwachten zijn en c) de redelijkerwijs te verwachten verandering van de dichtheid 

van personen in het gebied waarop dat plan betrekking heeft. 
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4.8.2 Onderzoek / beoordeling 

Een woning betreft een kwetsbaar object, zodat de nieuwbouw getoetst dient te worden aan de 

wetgeving omtrent externe veiligheid. Voor de beoordeling of in de omgeving van het plangebied 

risicovolle inrichtingen en/of transportroutes gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, is de risicokaart 

geraadpleegd. Onderstaande afbeelding toont een uitsnede van deze kaart. 

Figuur 9: Uitsnede risicokaart met aanduiding plangebied (bron: www.risicokaart.nl) 

Transport gevaarlijke stoffen 

Er ligt in de directe omgeving van het plangebied (binnen 200 meter) geen hoofdvaarweg, spoorbaan 

of rijksweg waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Ook bevindt zich in of nabij het 

plangebied geen buistransportleiding met een PR 10-6 contour.  

Inrichtingen 

Op circa 200 meter afstand van de planlocatie is een EV-relevante inrichting gevestigd. Dit is een 

inrichting met ontplofbare stoffen. Het gaat hier om MRJ Products aan de Bryde 23 te Netterden. Dit is 

een webwinkel, die handelt jachtartikelen. Onder voorwaarden is hier de opslag van munitie 

toegestaan. Verder zijn er geen inrichtingen in de directe omgeving van Netterden. Anderzijds is de 

voorgenomen planontwikkeling geen risicovolle inrichting in het kader van de BEVI, waardoor de 

ontwikkeling geen gevaar vormt voor de omgeving.  

4.8.3 Conclusie 

Er bestaat vanuit het thema externe veiligheid geen belemmering voor onderhavig initiatief aan de 

Emmerikseweg 10 te Netterden. 

4.9 Kabels en leidingen 

Uit de toelichting en verbeelding van bestemmingsplan ‘Kom Netterden 2015’ is op te maken dat er 

geen planologisch relevante kabels en leidingen in het plangebied of in de directe omgeving daarvan 

aanwezig zijn. Voorafgaand aan graafwerkzaamheden zal een klic-melding uitgevoerd worden.  
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4.10 Water 

4.10.1 Inleiding 

Water en ruimtelijke ordening hebben veel met elkaar te maken. Aan de ene kant is water één van de 

sturende principes in de ruimtelijke ordening en kan daarmee beperkingen opleggen aan het 

ruimtegebruik zoals locaties voor stadsuitbreiding. Aan de andere kant kunnen ontwikkelingen in het 

ruimtegebruik ongewenste effecten hebben op de waterhuishouding. 

Op Europees en nationaal niveau heeft water een eigen plaats gekregen in de ruimtelijke 

besluitvorming via de verplichte 'watertoets'. Een watertoets geeft aan wat de gevolgen zijn van een 

ruimtelijk plan voor de waterhuishouding in het betreffende gebied. Zo'n waterparagraaf moet sinds 

1 januari 2003 worden opgenomen in de toelichting bij ruimtelijke plannen. Doel van de watertoets is 

de relatie tussen planvorming op het gebied van de ruimtelijke ordening en de waterhuishouding te 

versterken.  

Een watertoets is verplicht als het gaat om een functieverandering en/of bestemmingswijziging. Op 

basis van informatie en randvoorwaarden vanuit waterbeheerder, het waterbeleid en relevante 

bodemgegevens worden de verschillende wateraspecten uitgewerkt in een waterparagraaf. De 

waterparagraaf beschrijft het huidige watersysteem alsmede de mogelijkheden en randvoorwaarden 

voor het toekomstig watersysteem. De waterparagraaf wordt afgestemd met de waterbeheerder. 

4.10.2 Beleidskader 

Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande de 

waterhuishouding. Deze paragraaf geeft een overzicht van de voor het plangebied relevante nota's. 

Europa 

Met ingang van december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht geworden. In 

het kader van de Kaderrichtlijn worden kwaliteitseisen gesteld, gericht op het beschermen en 

verbeteren van de aquatische ecosystemen (verplichting per stroomgebied). Deze richtlijn stelt als 

norm dat oppervlaktewateren binnen 15 jaar na inwerkingtreding moeten voldoen aan een 'goede 

ecologische' toestand (GET). Voor kunstmatige wateren, zoals de meeste stadswateren, geldt dat de 

oppervlaktewateren minimaal moeten voldoen aan een 'goed ecologisch potentieel' (GEP). Inmiddels 

zijn de GEP-normen per stroomgebied uitgewerkt. 

Rijk 

De Waterwet, die in werking is getreden in 2009, regelt het beheer van oppervlaktewater en 

grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Op grond van 

deze wet moeten de provincies één of meer regionale waterplannen vaststellen die wat betreft de 

ruimtelijke aspecten de status van provinciale structuurvisie hebben. De Waterwet schrijft eveneens 

voor dat elke zes jaar een nieuw Nationaal Waterplan uitgebracht wordt. Op 10 december 2015 is het 

Nationaal Waterplan 2 (NWP2) vastgesteld. Het NWP2 is opgesteld vanuit het perspectief om een 

nationale Omgevingsvisie te ontwikkelen richting 2018 conform de Omgevingswet in wording. Het 

NWP2 geeft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale waterbeleid in de planperiode 

2016-2021, met een vooruitblik richting 2050. Met dit NWP2 zet het kabinet een volgende ambitieuze 

stap in 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. Het beleid en 
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de maatregelen in het nieuwe Nationaal Waterplan dragen bij aan het vergroten van het 

waterbewustzijn in Nederland. 

Waterschap 

Het plangebied ligt in het beheersgebied van het Waterschap Rijn en IJssel. In het Waterbeheerplan 

2016-2021 van Waterschap Rijn en IJssel laat het waterschap zien welke ontwikkelingen voor het 

waterbeheer van belang zijn en welke accenten zij in de samenwerking met haar partners willen 

leggen. Vanuit die omgevingsverkenning is vervolgens het beleid voor de planperiode 2016-2021 

beschreven voor primaire taakgebieden van het waterschap: 

1. Bescherming tegen overstromingen en werken aan veiligheid: Veilig water. 

2. Zorgen voor de juiste hoeveelheid water en passende waterpeilen: Voldoende water. 

3. Zorgen voor een goede waterkwaliteit die nodig is voor mens, plant en dier: Schoon water. 

4. Verwerken van afvalwater en het benutten van energie en grondstoffen daaruit: Afvalwater. 

5. Zorgen voor goede randvoorwaarden voor beroepsvaart op de Oude IJssel: Vaarwegbeheer. 

4.10.3 Beoordeling 

Waterschap Rijn en IJssel heeft een watertoetstabel ontwikkeld waarmee met een aantal vragen in 

beeld te brengen is welke wateraspecten relevant zijn en met welke intensiteit het watertoetsproces 

doorlopen dient te worden. De vragen zijn gericht op de locatie van de ruimtelijke ontwikkeling en 

welke veranderingen er mogelijk worden gemaakt. 

Als erop een vraag een 'ja' is geantwoord, is een passende beoordeling noodzakelijk. In onderstaande 

tabel is per thema een antwoord gegeven op de gestelde vragen. Hierop volgt voor de onderdelen 

waarop ‘ja’ is geantwoord een nadere toelichting.  

Thema Toetsvraag Relevant 

Hoofdthema’s  

Veiligheid 1. Ligt in of nabij het plangebied een primaire of regionale waterkering? 
2. Ligt in of nabij het plangebied een kade?   

1. Nee 

2. Nee 

Riolering en 
Afvalwaterketen   

1. Is er toename van het afvalwater (DWA)? 
2. Ligt in het plangebied een persleiding van het waterschap? 
3. Ligt in of nabij het plangebied een RWZI van het waterschap?   

1. Ja 

2. Nee 

3. Nee 

Wateroverlast 
(oppervlaktewater) 

1. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak? 
2. Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand verhard oppervlak? 
3. In of nabij het plangebied bevinden zich natte en laag gelegen 
gebieden, beekdalen, overstromingsvlaktes?   

1. Ja 

2. Nee 

3. Nee 

Grondwater- 
overlast   

1.Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende lagen in de 
ondergrond? 
2. Bevindt het plangebied zich in de invloedzone van belangrijke 
watergangen? 
3. Is in het plangebied sprake van kwel? 
4. Beoogt het plan dempen van slootjes of andere wateren?   

 

1. Nee 

2. Nee 

3. Nee 

4. Nee 

Oppervlakte- 
waterkwaliteit 

1. Wordt vanuit het plangebied water op oppervlaktewater geloosd? 
2. Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED water? 
3. Ligt het plangebied geheel of gedeeltelijk in een Strategisch 
actiegebied?   

1. Nee 

2. Nee 

3. Nee 

Grondwaterkwaliteit  1.Ligt het plangebied in de beschermingszone van een 
drinkwateronttrekking?   

1. Nee 
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Volksgezondheid 1.In of nabij het plangebied bevinden zich overstorten uit het gemengde of 
verbeterde gescheiden stelsel? 
2. Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het plangebied die 
milieu-hygiënische of verdrinkingsrisico's met zich meebrengen 
(zwemmen, spelen, tuinen aan water)?   

1. Nee 

2. Nee 

Verdroging  1. Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones voor natte 
natuur?   

1. Nee 

Natte natuur   1. Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte EVZ? 
2. Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones voor natte 
natuur?  Inrichting en beheer 

1. Nee 

2. Nee 

Inrichting en beheer 1. Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren die in eigendom of 
beheer zijn bij het waterschap? 
2. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel?   

1. Nee 

2. Nee 

Aandachtsthema’s  

Recreatie   Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of gronden in beheer 
van het waterschap waar actief recreatief medegebruik mogelijk wordt?   

Nee 

Cultuurhistorie   Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het plangebied aanwezig? Nee 

 

Riolering en Afvalwaterketen 

De nieuwe woning zal worden aangesloten op het gescheiden rioolstelsel in de bebouwde kom van 

Netterden. Vuilwater zal gescheiden worden afgevoerd via het gemeentelijk riool. 

Verhard oppervlak  

Het huidige plangebied kent naast een inrichting als grasveld geen verharding. In de nieuwe situatie 

zal er een beperkte toename van de verharding zijn. Deze toename is dusdanig beperkt dat het 

aannemelijk is dat er geen overlast zal ontstaan. Er zullen infiltratiekratten worden geplaatst en rond 

het plangebied is verder voldoende groen aanwezig om piekmomenten met betrekking tot neerslag op 

te vangen.  

4.10.4 Conclusie 

Vanuit waterhuishoudkundige overwegingen worden er geen bezwaren verwacht tegen onderhavig 

initiatief. 
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5  Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid 

5.1 Economische uitvoerbaarheid 

De planontwikkeling komt geheel voor rekening en risico van de initiatiefnemer. De ontwikkeling zal 

geschieden conform hetgeen bepaald is in de Wet ruimtelijke ordening. De verwezenlijking van het 

plan is dan ook niet afhankelijk van gemeentelijke investeringen. De kosten voor de ambtelijke 

afhandeling van de procedure worden verrekend op basis van de daarvoor geldende leges. Voor wat 

betreft planschade zal de gemeente indien nodig met initiatiefnemer een planschadeovereenkomst 

afsluiten. Het plan wordt dan ook economisch haalbaar geacht. 

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Voor onderhavig ontwerpbesluit wordt de uniforme voorbereidingsprocedure gevolgd als bedoeld in 

hoofdstuk 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Het bevoegd gezag stuurt de aanvraag en het 

ontwerpbesluit toe aan de betreffende instanties in het kader van het vooroverleg.  

De ontwerpbeschikking wordt voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens de ter inzage 

is het voor eenieder mogelijk een zienswijze in te dienen. Tegen het definitieve besluit kunnen alleen 

belanghebbenden bezwaar maken en in beroep gaan.  
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6 Eindconclusie 

Voorliggend initiatief waarbij de bouw van een nieuwe vrijstaande en duurzame woning aan de 

Emmerikseweg 10 in Netterden mogelijk wordt gemaakt voldoet aan de eisen van goede ruimtelijke 

ordening.  

Er is geen sprake van strijdigheid met de belangen van het Rijk of de provincie Gelderland. Daarnaast 

levert de voorgenomen ontwikkeling geen onevenredige overlast op voor haar omgeving. Met het 

initiatief treden geen overtredingen op in het kader van de flora en faunawetgeving. Het voornemen 

leidt niet tot een onevenredige toename van verkeer en omliggende woningen en bedrijven worden in 

milieutechnische zin niet extra belemmerd. Het voornemen is niet in strijd met een goede ruimtelijke 

ordening. 

Voorts past het initiatief binnen het beleid van de regio en de gemeente Oude IJsselstreek en voorziet 

het initiatief in het toevoegen van een woning voor een jongere afkomstig uit Netterden, waarmee het 

een bijdrage levert aan de leefbaarheid in het dorp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kerkewijk 117 

3904 JB Veenendaal 

T. 0318 – 50 56 37 

 

I.  www.kubiek.nu 

E. info@kubiek.nu 



 

 

  

VERKENNEND BODEMONDERZOEK 

 

Emmerikseweg 10  

Netterden 

 
kenmerk Waders Milieu BV: 20406101A 

anke001
Getypte tekst
04-02-2021

anke001
Getypte tekst
W-2020-0487



 

Waders Milieu BV | Coenecoop 3c3 | 2741 PG Waddinxveen | 0182-244500 | info@wadersmilieu.nl 

 

VERKENNEND BODEMONDERZOEK 

 

Emmerikseweg 10  

Netterden 

 
kenmerk Waders Milieu BV: 20406101A 

 

opdrachtgever: Kubiek Ruimtelijke Plannen te Veenendaal 

datum rapport: 26 januari 2021 

kenmerk: 20406101A 

status: Definitief 

  

uitgevoerd door: Waders Milieu BV 

projectleider: H.D. Verhave 

rapporteurs: H.D. Verhave en A.G. van Gent - Blankesteijn 

autorisatie: ing. J.J. van Beek | beek@wadersmilieu.nl 



 

 

 

INHOUDSOPGAVE 
 

 

SAMENVATTING ........................................................................................................ 4 

1 INLEIDING ........................................................................................................... 6 

2 VOORONDERZOEK ................................................................................................ 7 
2.1 Werkwijze ................................................................................................... 7 
2.2 Resultaten vooronderzoek ............................................................................. 7 

2.2.1 Onderzoekslocatie .............................................................................. 7 
2.2.2 Omgeving.......................................................................................... 8 

2.3 Hypothese en onderzoeksopzet ...................................................................... 9 

3 VELDONDERZOEK ................................................................................................ 11 
3.1 Uitvoering .................................................................................................. 11 
3.2 Resultaten ................................................................................................. 11 

4 LABORATORIUMONDERZOEK ................................................................................ 13 
4.1 Uitvoering .................................................................................................. 13 
4.2 Analyseresultaten ....................................................................................... 13 

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ......................................................................... 15 
5.1 Conclusies .................................................................................................. 15 
5.2 Aanbevelingen ............................................................................................ 15 

 

 

 

 

BIJLAGEN 
 

 

1 |  Documenten vooronderzoek en foto’s 

2 |  Boorprofielen met legenda en verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk 

3 |  Analysecertificaten 

4 |  Toetsing analyseresultaten 

5 |  Achtergrondinformatie 

6 |  Kadastrale kaart en tekening 

 



 
 
Verkennend bodemonderzoek  

 

 

 
 

20406101A | Emmerikseweg 10  Netterden 4 

SAMENVATTING1  

In mei 2020 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Aanleiding tot het uitvoeren van 

het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning. In tabel 1 zijn de uitvoering en 

de resultaten van het onderzoek schematisch weergegeven.  

 

Tabel 1  Onderzoeksopzet, resultaten voor- en bodemonderzoek 

  

Onderzoeksopzet  

Werkwijze vooronderzoek NEN 5725, aanleiding A 

Strategie bodemonderzoek NEN 5740, verdachte locatie 

  

Vooronderzoek  

Oppervlakte onderzoekslocatie Circa 460 m²  

Gebruik locatie Grasland  

Bijzonderheden - 

  

Bodemonderzoek  

Bodemopbouw tot 4,0 m-mv Zand en klei 

Grondwaterstand Circa 2,2 m-mv 

Bijmengingen of bijzonderheden Sporen tot zwak baksteenhoudend   

Analyseresultaten grond Licht: : cadmium (0,64), kobalt (24), lood (124), nikkel (50), zink 
(142) en PAK (1,9) 

 grondwater - 

  

 

Eindconclusie 

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek is geconcludeerd dat de 

onderzoekslocatie mogelijk verdacht is ten aanzien van bodemverontreiniging. De opzet van 

het bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 5740. 

 

Bij de uitvoering van het veldwerk zijn alleen bijmengingen met baksteen aangetroffen. 

Bijmengingen met baksteen worden niet als asbestverdacht beschouwd. In de grond bij de 

(voormalige) ondergrondse tank is zintuiglijk geen oliewaterreactie waargenomen. De grond 

ter plaatse is niet verontreinigd met minerale olie. 

 

Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'verdachte locatie' stand houdt. In de niet tot sporen 

baksteen- (zand) en zwak baksteenhoudende (klei)grond zijn verontreinigingen aangetoond 

met zware metalen en PAK. Het grondwater is niet verontreinigd met de onderzochte 

parameters. 

 

De aangetoonde verontreinigingen in de vaste bodem zijn waarschijnlijk gerelateerd aan de 

bijmengingen met bodemvreemd materiaal en zijn slechts in lichte mate aanwezig. De 

grenswaarde voor nader onderzoek wordt niet benaderd of overschreden. 

 

Aanbevelingen 

De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding om aanvullend of nader bodemonderzoek te 

adviseren. De vastgestelde milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor 

de aanvraag van een omgevingsvergunning. 

 

                                           
1  Voor een juiste interpretatie van de uitvoering en resultaten van het onderzoek dient de gehele rapportage 

te worden gelezen 
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Op basis van indicatieve toetsing aan de normwaarden van het besluit bodemkwaliteit wordt 

de baksteenhoudende zandgrond geclassificeerd als kwaliteitsklasse “Wonen”: en de baksteen 

houdende kleigrond als kwaliteitsklasse “Industrie” grond. 

 

Het onderzoek is onder Kwalibo (een onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit) uitgevoerd. 

Het betreft echter geen partijkeuring. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de 

locatie kan er sprake zijn van verwerkingskosten. Door derden kan, ongeacht de resultaten 

van dit bodemonderzoek, een keuring van de af te voeren partij verlangd worden.   
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1 INLEIDING 

In opdracht van Kubiek Ruimtelijke Plannen te Veenendaal is door Waders Milieu BV in mei 

2020 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. In oktober 2020 is dit onderzoek 

uitgebreid met een zintuiglijk bodemonderzoek ter plaatse van een (voormalige) 

ondergrondse tank. 

 

Aanleiding 

Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning.  

 

Normering en verantwoording  

Voorafgaand aan het veld- en laboratoriumonderzoek is vooronderzoek uitgevoerd volgens de 

NEN 57252, aanleiding A3. Het aansluitend uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is 

gebaseerd op de NEN 57404. 

 

Doelstelling 

Het doel van het vooronderzoek is inzicht krijgen in de mogelijke aanwezigheid van 

verontreinigingen op de onderzoekslocatie. 

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de actuele 

bodemkwaliteit. Een nadere uitwerking van deze doelstelling is omschreven in paragraaf 2.3. 

 

Indeling rapport 

In de rapportage worden de wijze van uitvoering en de resultaten van het onderzoek 

besproken. Op de volgende pagina’s geven wij de resultaten van het vooronderzoek en het 

veld- en laboratoriumonderzoek weer. Het rapport sluit af met conclusies en aanbevelingen. 

 

Verantwoording 

Dit onderzoek is uitgevoerd met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor 

opgestelde normen en richtlijnen. Desondanks dient opgemerkt te worden dat een 

bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef, waarbij een relatief gering aantal 

boringen en analyses uitgevoerd worden. Het kan niet geheel uitgesloten worden dat op de 

locatie een verontreiniging aanwezig is, die bij dit onderzoek niet aangetroffen is. 

 

Een onderzoek heeft over het algemeen een geldigheid van maximaal vijf jaar. De exacte 

geldigheidstermijn is afhankelijk van het gebruik van de locatie en het bevoegd gezag dat het 

onderzoek beoordeelt. 

 

Tenslotte wordt opgemerkt dat Waders Milieu BV (en het zusterbedrijf PJ Milieu BV, onder 

wiens certificaat het veldwerk is uitgevoerd) geen financieel of zakelijk belang heeft bij de 

kwaliteit van de onderzochte locatie. 

 

                                           
2  NEN 5725, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, Delft 2017 
3  De (verplicht) te onderzoeken aspecten worden in de NEN 5725 afhankelijk gesteld van de aanleiding van 

het onderzoek. Aanleiding A is als volgt geformuleerd: opstellen hypothese over de bodemkwaliteit ten 
behoeve van uit te voeren bodemonderzoek 

4  NEN 5740+A1, Bodem. Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, Delft 2016 
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2 VOORONDERZOEK 

2.1 Werkwijze 

Het vooronderzoek heeft betrekking op de onderzoekslocatie en de omgeving. De volgende 

bronnen zijn geraadpleegd:  

 het Kadaster, de opdrachtgever en de gemeente Oude IJsselstreek; 

 het Bodemloket en Topotijdreis.nl; 

 de Grondwaterkaart van Nederland, en/of het DINOloket. 

 

Voorafgaand aan de uitvoering van het bodemonderzoek zijn de onderzoekslocatie en de 

omgeving geïnspecteerd. Voor de resultaten van het vooronderzoek wordt verwezen naar de 

(lucht)foto op de voorpagina en de bijlagen 1 en 6. Onder bijlage 1 zijn opgenomen: 

 een foto-impressie; 

 de door de gemeente Oude IJsselstreek beschikbaar gestelde bodeminformatie; 

 de plattegrond uit de Hinderwetvergunning; 

 het bodemloketrapport. 

 

Onder bijlage 6 zijn opgenomen: 

 een kadastrale kaart; 

 een situatietekening. 

 

In paragraaf 2.2 wordt het één en ander verwoord en geïnterpreteerd weergegeven. 

Daarnaast wordt relevante aanvullende informatie verstrekt.  

 

2.2 Resultaten vooronderzoek 

2.2.1 Onderzoekslocatie 

Topografische en algemene gegevens 

Enkele (topografische) gegevens van de onderzoekslocatie zijn weergegeven in tabel 2.  

 

Tabel 2   Topografische en algemene gegevens locatie  

Algemeen  

Adres onderzoekslocatie Emmerikseweg 10 , Netterden 

Gemeente Geldringen 

Kadastrale aanduiding Gemeente Geldringen, sectie H, perceel 437 (ged.) 

Artikel 55 Ten aanzien van dit perceel is geen aantekening in het kader van het artikel 
55 Wet bodembescherming opgenomen, hetgeen inhoudt dat bij het 

Kadaster geen bodeminformatie is geregistreerd 

Oppervlakte perceel 2.630 m² 

Oppervlakte onderzoekslocatie Circa 460 m² 

X-coördinaat 218.594 

Y-coördinaat 429.959 

  

 

Huidig gebruik 

Op de Emmerikseweg 10  is een woonhuis met garage aanwezig. De onderzoeklocatie bevindt 

zich op respectievelijk ca. 10 en 20 meter van woonhuis met garage en is geheel onverhard 

(grasland). Tijdens de visuele inspectie van de locatie zijn geen bodembedreigende activiteiten 

aangetroffen. De locatie maakt een verzorgde indruk. Door de gemeente Oude IJsselstreek is 

in oktober 2020 de locatie van een (voormalige) ondergrondse tank aangeleverd. 
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Historisch gebruik  

Op de locatie zijn gegevens bekend met betrekking tot voormalige/historische 

bodembedreigende activiteiten. Op het perceel hebben diverse bodembedreigende activiteiten  

plaatsgevonden behorend bij het historische gebruik van het terrein: 

 vanaf 1920 een industriemolen (papier, verf, etc); 

 vanaf 1931 een benzine-service-station aanwezig geweest; 

 een ondergrondse tank in 1937 aanwezig (geweest). 

 

Vermoedelijk bevonden de bodembedreigende activiteiten ze zich op het terreindeel van het 

woonhuis op nummer 10. De huidige panden op nummer 10 zijn gebouwd rond 1980. Van het 

adres Emmerikseweg 10 zijn uit het bouwarchief alleen de volgende 2 registraties bekend: 

 bouw garage april 1971; 

 veranderen woning en veestalling 1980. 

 

Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 

Van de onderzoekslocatie en de directe omgeving zijn geen bodemonderzoeksrapporten 

beschikbaar gekomen. Van de locatie zijn verder geen bodemonderzoeksrapporten bekend.  

 

Toekomstig gebruik 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zal een woonhuis worden gerealiseerd. 

 

Asbest 

Om vast te stellen of de bodem van de locatie op voorhand verdacht is op aanwezigheid van 

asbest, zijn de volgende acties uitgevoerd:  

 raadplegen asbestkansenkaart; 

 globale inspecteren van de locatie (maaiveld en gebouwen); 

 bestuderen luchtfoto’s; 

 verzamelen informatie over ophogingen, dempingen en/of stort afval of puin. 

 

De genoemde werkzaamheden hebben niet geleid tot de hypothese ‘asbestverdachte locatie’.  

 

2.2.2 Omgeving 

Definiëring omgeving 

De omgeving wordt gedefinieerd als de onderzoekslocatie en de directe omgeving tot een 

afstand van maximaal 25 meter.  

 

Gebruik 

De onderzoekslocatie is gelegen in een gebied welke gebruikt wordt als woongebied. Voor 

zover bekend blijft dit gebruik ongewijzigd.  

 

Bodembedreigende activiteiten 

 

Van de directe omgeving zijn verder geen relevante gegevens bekend met betrekking tot 

(voormalige) bodembedreigende activiteiten.  

 

Bodeminformatie 

Op de Emmerikseweg 33, gelegen aan de overzijde van de weg tegenover de 

onderzoekslocatie is in 2001 een bodemonderzoek uitgevoerd in het kader van een 

bouwaanvraag (verkennend onderzoek, Ecopart B.V. met kenmerk 12760 d.d. 12 oktober 

2001). Hierbij zijn geen bijzonderheden vastgesteld. De locatie heeft de status voldoende 

onderzocht. De resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven aan dat 
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de (voormalige) activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader 

van de Wet bodembescherming. 

 

Bodemopbouw en geohydrologie 

Regionaal bestaat de bodem tot 1 meter min maaiveld (m-mv) uit zand en klei (een 

afwisseling van zandige klei, midden en fijn zand) en van ca. 1-2,5 m-mv uit midden en grof 

zand, met weinig zandige klei (van de formaties van Boxtel en Kreftenheye; aanwezig tot 

tenminste ca 40 m-mv). De regionale grondwaterstroming is zuidwestelijk gericht. De 

onderzoekslocatie bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied. 

 

Achtergrondgehalten 

Op basis van de Bodemkwaliteitskaart regio Achterhoek, oktober 2011 bevindt de locatie zich 

in de zone “Wonen” na 1970. Op basis van de ontgravingskaarten betreft de te verwachten 

kwaliteit van de bovengrond  ter plaatse klasse “Wonen” grond en van de ondergrond klasse 

“Landbouw/natuur".  

 

2.3 Hypothese en onderzoeksopzet 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek kan niet geheel worden uitgesloten dat op 

de locatie sprake zal zijn van aanwezigheid van bodemverontreiniging. Het verkennend 

bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740, strategie VED-HE 

(onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting met een heterogeen 

verdeelde verontreiniging op schaal van monstername).  

 

Het algemene doel van verkennend bodemonderzoek is: het vaststellen van de actuele 

bodemkwaliteit. Formeel (volgens de NEN 5740) is de doelstelling in deze situatie als volgt: 

het bepalen van de aard van de heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van 

monsterneming. Tevens wordt vastgesteld of de concentraties van de vermoede 

verontreinigende stof in de grond en/of in het freatische grondwater boven respectievelijk de 

achtergrondwaarde en de streefwaarde worden aangetoond. 

 

In de onderstaande tabel is de gehanteerde onderzoeksstrategie (NEN-5740) en het daarop 

gebaseerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden schematisch weergegeven.  

 
Tabel 3  Onderzoeksstrategie en veld- en laboratoriumonderzoek voor de gehele locatie  

Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie, diffuse bodembelasting met een heterogeen verdeelde 
verontreiniging, niet lijnvormig (VED-HE-NL) 

Veldonderzoek 

Aantal boringen en peilbuizen 

 Laboratoriumonderzoek 

Aantal (meng)monsters 

Boring tot èn boring tot èn boring met Grond Grondwater 

1,0 m in 
toplaag 

onderzijde 
verdachte laag 
of grondwater1 

Peilbuis Verdachte bodemlaag  

3 1 1 2 1 

   Standaardpakket bodem5 Standaardpakket grondwater6 

      
1 indien de grondwaterspiegel zich ondieper dan 1,0 m-mv bevindt, geldt een boordiepte van 1,0 m. Indien 

de grondwaterspiegel zich dieper dan 2,0 m-mv bevindt, geldt een boordiepte van 2,0 m. 

 

                                           
5  Droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), minerale 

olie (GC), PAK (10) en PCB (7). Bij enkele representatieve (meng)monsters wordt tevens het lutum- en 
organische stofgehalte bepaald 

6  Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), aromaten (BTEXN), 
styreen, VOCL (11), vinylchloride, 1,1 dichlooretheen, chloorpropanen (3), bromoform en minerale olie 
(GC) 
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Aanvullend onderzoek naar PFAS of asbest in de bodem wordt, op basis van de resultaten van 

het vooronderzoek, op voorhand niet noodzakelijk geacht. De locatie wordt niet als PFAS 

verdacht beschouwd. De locatie is ten aanzien van asbest als onverdacht te beschouwen. 

 

Tijdens de uitvoering van het veldwerk in mei 2020 was nog niet bekend waar precies een 

ondergrondse tank aanwezig is (geweest). In november 2020 is deze informatie alsnog 

verstrekt en is in aanvulling op bovenstaande strategie een boring ter plaatse van de 

ondergrondse tank tot 2,5 m-mv gezet. Tijdens de boring is specifiek gelet op de zintuigelijk 

waarnemingen voor minerale olie in de grond. Er zijn zintuiglijk geen afwijkingen 

geconstateerd. Geconcludeerd wordt dat de grond niet is verontreinigd met minerale olie. 
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3 VELDONDERZOEK 

3.1 Uitvoering 

Het veldonderzoek is uitgevoerd door minimaal 1 gecertificeerd persoon onder de 

kwaliteitsborging en het certificaat van PJ Milieu BV (bijlage 2, verklaring onafhankelijkheid 

uitvoering veldwerk) conform de Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor 

veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek (BRL SIKB 2000) en de protocollen 20017 en 

20028. Tevens is een boring verricht door A. Ellmann onder de kwaliteitsborging en het 

certificaat van Montferland Milieu. 

 

Op 13 mei 2020 is het veldwerk uitgevoerd als omschreven in paragraaf 2.3. De verrichte 

boringen en de geplaatste peilbuis zijn gecodeerd vanaf nr. 1. Op 30 oktober is door A. 

Ellmann een extra boring (nr. 100) verricht ter plaatse van de (voormalige) ondergrondse 

tank.  

 

Het grondwater is bemonsterd op 27 mei 2020. Gelijktijdig zijn de stand, de zuurgraad (pH), 

het geleidingsvermogen (ec) en de troebelheid van het grondwater bepaald.      

De situering van de boorpunten is aangegeven op de tekening (bijlage 6). Een uitgebreide 

omschrijving van de onderzoeksmethodiek is opgenomen in bijlage 5. 

 

3.2 Resultaten 

In bijlage 2 is van elke boring een boorprofiel opgenomen. De globale bodemopbouw van de 

locatie is in tabel 4 omschreven. 

 

Tabel 4  Globale bodemopbouw onderzoekslocatie 

Traject (m-mv) Lithologische beschrijving 

  

0,0 – 0,5 

0,5 – 1,5 

1,5 – 3,5  

(zwak siltig) zwak humeus zeer fijn zand 

Klei, zwak zandig 

zwak tot matig siltig zwak zeer fijn tot zeer grof zand 

  

m-mv = meter minus maaiveld 

 

Zintuiglijke waarnemingen vaste bodem 

Bij de uitvoering van het veldwerk op 13 mei zijn bijmengingen met baksteen aangetroffen. 

Bijmengingen met baksteen worden niet als asbestverdacht beschouwd. Op het maaiveld en 

in het omhoog gebrachte materiaal zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen.  

 

Tijdens het veldwerk op 30 oktober is de opgeboorde grond beoordeeld op zintuiglijk 

waarneembare verontreinigingsindicaties. Hierbij is gebruik gemaakt van de oliewaterreactie 

van de grond en is gelet op afwijkende kleur of geur van de bodem. Zintuiglijk zijn in de vaste 

bodem geen noemenswaardige bijmengingen (sporen kolengruis) met bodemvreemde 

materialen en andere afwijkingen waaronder oliewaterreacties waargenomen.  

 

Grondwaterstand, zuurgraad, geleidingsvermogen en troebelheid 

In tabel 5 zijn de resultaten van de veldmetingen aan het grondwater schematisch 

weergegeven.  

                                           
7  Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 

waterpassen 
8  Het nemen van grondwatermonsters 
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Tabel 5  Veldmetingen grondwater 

Peilbuis Datum 
monstername 

Grondwaterstand  
(m-mv) 

Zuurgraad  
(-) 

Geleidbaarheid 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

      

1-1-1 27 mei 2020 2,20 7,9 270 253 

      

 

De in tabel 5 genoemde waarden voor de zuurgraad en geleidbaarheid kunnen als normaal 

beschouwd worden. De troebelheid is verhoogd aanwezig. Dit kan van invloed zijn op de 

analyseresultaten. 

 

Zintuiglijke waarnemingen grondwater 

In tabel 6 zijn de zintuiglijke waarnemingen bij de watermonstername schematisch 

weergegeven. 

 

Tabel 6  Zintuiglijke waarnemingen grondwater 

Peilbuis Bijzonderheden Goed-/slechtlopend Belucht 

    

1-1-1 Geen Goed lopend Niet belucht 
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4 LABORATORIUMONDERZOEK  

4.1 Uitvoering 

De verzamelde monsters zijn ter analyse aangeboden aan het RvA-geaccrediteerde 

laboratorium Eurofins Analytico Milieu B.V. te Barneveld.  

 

De resultaten van het veldonderzoek geven geen aanleiding meerdere (meng)monsters te 

onderzoeken of andere analyses uit te voeren dan conform de gehanteerde strategie (zie 

paragraaf 2.3). 

 

In tabel 7 zijn de monsteromschrijvingen en de stoffen waarop de betreffende monsters zijn 

onderzocht, schematisch weergegeven.  

 

Tabel 7  Monsteromschrijvingen en geanalyseerde parameters 

Monstercode Boringen Traject (m-mv)* Geanalyseerde parameters 

    

Grond    

MM-1 1, 2, 3 en 5 0,0 - 0,5 Standaardpakket bodem9, lutum en organische stof 

MM-2 1 en 3 0,5 – 1,0 Standaardpakket bodem, lutum en organische stof 

    

Grondwater    

1-1-1 1 2,4 – 3,4 Standaardpakket grondwater10 

    

MM = mengmonster 
* = het betreft de minimale en maximale monsternamediepte. Op het analysecertificaat is het 

monsternametraject per boring weergegeven 
 

4.2 Analyseresultaten 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3.  

De analyseresultaten zijn getoetst met behulp van BoToVa aan de achtergrond-/streef11- en 

interventiewaarden. Informatie over het toetsingskader is opgenomen in bijlage 5. De 

analyseresultaten van de grond zijn ook indicatief12 getoetst volgens het Besluit13 en de 

Regeling14 bodemkwaliteit. Deze toetsing geeft een indicatie van toepassingsmogelijkheden 

zodra grond wordt afgevoerd. De toetsing doet geen uitspraak over de (gezondheids)risico’s 

bij het gebruik van de grond. 

 

In onderstaande tabellen is het resultaat van de toetsing verwoord15 opgenomen voor 

respectievelijk de grond en het grondwater.  

                                           
9  Droge stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), minerale 

olie (GC), PAK (10) en PCB (7) 
10  Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink), aromaten (BTEXN), 

styreen, VOCL (11), vinylchloride, 1,1 dichlooretheen, chloorpropanen (3), bromoform en minerale olie 
(GC) 

11  Het betreffen de door de gemeente vastgestelde locatiespecifieke achtergrondwaarden (zie 
bodemkwaliteitskaart) en/of de landelijk vastgestelde generieke waarden (AW2000) 

12  Mogelijke klassen zijn: ‘Altijd toepasbaar’, ‘Klasse Wonen’, ‘Klasse Industrie’, ‘Niet toepasbaar’ en ‘Nooit 
toepasbaar’ 

13  Besluit van 22 november 2007 
14  Regeling van 13 december 2007, nr. DJZ2007124397. Tevens zijn navolgende wijzigingen van de  

Regeling van toepassing 
15   
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Tabel 8  Monsteromschrijving grond(meng)monsters en resultaat toetsing 

Monstercode Boringen Grondsoort* Bijmengingen** Resultaat toetsing*** Klasse-
indeling**** 

      

Grond      

MM-1 1, 2, 3 en 5 Zand Niet tot sporen 
baksteen 

licht: lood (124), PAK (1,9) Wonen 

MM-2 1 en 3 Klei Zwak baksteen licht: cadmium (0,64), 
kobalt (24), nikkel (50), zink 
(142) 

Industrie 

      

MM = mengmonster 
* = indeling in hoofdnamen: zand, grond (humeus zand), klei, leem of veen 
** = voor de mate en voor meer details wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 2 
*** = mate van verhoging (licht, matig of sterk). Tussen haakjes het gemeten gehalte in mg/kg d.s. 
- = geen bijmengingen of geen verhoogde gehalten boven de achtergrondwaarden 
**** =  betreft indicatieve toetsing aan Besluit en Regeling bodemkwaliteit met het oog op afvoer  

en hergebruik van grond 

 

Tabel 9  Monsteromschrijving grondwater en resultaat toetsing 

Monstercode Peilbuis Resultaat toetsing* 

   

1-1-1 1 - 

   
* = mate van verhoging (licht, matig of sterk). Tussen haakjes het gemeten gehalten in µg/l 
- = geen verhoogde gehalten boven de streefwaarden 

 

 

De verhoogde troebelheid heeft geen invloed gehad op de analyseresultaten. 

                                           
 niet verhoogd: het gehalte overschrijft de achtergrond-/streefwaarde niet; er is in principe sprake van 

een ‘schoon’ monster (NB: ook de als licht verhoogd gerapporteerde ‘parameters * factor 0,7’ kunnen 
als ‘niet verhoogd’ worden beschouwd, indien alle individuele parameters de detectiegrens AS3000 
niet overschrijden) 

 licht verhoogd: het gehalte overschrijdt de achtergrond-/streefwaarde, maar de tussenwaarde (het 
gemiddelde van de achtergrond-/streef- en interventiewaarde) wordt niet overschreden. De 
verontreiniging is naar verwachting dermate gering dat veelal geen nadere actie (onderzoek of 
sanering) noodzakelijk is 

 matig verhoogd: het gehalte overschrijdt de tussenwaarde. Nader onderzoek kan worden aanbevolen 
om te bepalen of er inderdaad sprake is van relevante bodemverontreiniging 

 sterk verhoogd: het gehalte overschrijdt de interventiewaarde. Nader onderzoek naar de aard, mate, 
omvang en oorzaken van de verontreiniging is in de meeste gevallen noodzakelijk 



 
 
Verkennend bodemonderzoek  
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

5.1 Conclusies 

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek is geconcludeerd dat de 

onderzoekslocatie mogelijk verdacht is ten aanzien van bodemverontreiniging. De opzet van 

het bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 5740. 

 

Bij de uitvoering van het veldwerk zijn alleen bijmengingen met baksteen aangetroffen. 

Bijmengingen met baksteen worden niet als asbestverdacht beschouwd. In de grond bij de 

(voormalige) ondergrondse tank is zintuiglijk geen oliewaterreactie waargenomen. De grond 

ter plaatse is niet verontreinigd met minerale olie. 

 

Geconcludeerd wordt dat de hypothese 'verdachte locatie' stand houdt. In de niet tot sporen 

baksteen- (zand) en zwak baksteenhoudende (klei)grond zijn verontreinigingen aangetoond 

met zware metalen en PAK. Het grondwater is niet verontreinigd met de onderzochte 

parameters. 

 

De aangetoonde verontreinigingen in de vaste bodem zijn waarschijnlijk gerelateerd aan de 

bijmengingen met bodemvreemd materiaal en zijn slechts in lichte mate aanwezig. De 

grenswaarde voor nader onderzoek wordt niet benaderd of overschreden. 

 

5.2 Aanbevelingen 

De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding om aanvullend of nader bodemonderzoek te 

adviseren. De vastgestelde milieuhygiënische bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor 

de aanvraag van een omgevingsvergunning. 

 

Op basis van indicatieve toetsing aan de normwaarden van het besluit bodemkwaliteit wordt 

de baksteenhoudende zandgrond geclassificeerd als kwaliteitsklasse “Wonen: en de baksteen 

houdende kleigrond als kwaliteitsklasse “Industrie” grond. 

 

Het onderzoek is onder Kwalibo (een onderdeel van het Besluit bodemkwaliteit) uitgevoerd. 

Het betreft echter geen partijkeuring. Bij afvoer van grond of verhardingsmaterialen van de 

locatie kan er sprake zijn van verwerkingskosten. Door derden kan, ongeacht de resultaten 

van dit bodemonderzoek, een keuring van de af te voeren partij verlangd worden.   
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Documenten vooronderzoek en foto’s 

  





 
 

 
 

Foto 1 en 2 

 



 
 

 
Foto 3 en 4 

 

    
 



  
 

Locatie vanaf 1880 (bron Topotijdreis) 

 

 
 

Bodemgegevens Squit (bron gemeente Oude-IJsselstreek) 

 

 
 

Bodemgegevens bouwarchief (bron gemeente Oude-IJsselstreek) 
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Rapport Bodemloket

GE023700937
HBB: Fa. H.A. en J.C. Geurtsen; Emmerikseweg 10

Datum: 09-04-2020

Legenda

Locatie

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden
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GE023700937 HBB: Fa. H.A. en J.C. Geurtsen; Emmerikseweg 10 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: HBB: Fa. H.A. en J.C. Geurtsen; Emmerikseweg 10

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GE023700937

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA150900856

Adres: Emmerikseweg 10 7077AP Netterden

Gegevensbeheerder: Provincie Gelderland

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: Uitvoeren historisch onderzoek.

Omschrijving: Op de onderzoekslocatie moet een historisch 
onderzoek worden uitgevoerd. Uit dit onderzoek 
moet blijken of op de onderzoekslocatie activiteiten 
aanwezig zijn (geweest) die de bodem mogelijk 
hebben verontreinigd.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

benzine-service-station (5050) 1931 onbekend

industriemolen (papier, verf, 
etc) (366326)

1920 1955

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum
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1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Provincie Gelderland

Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG Arnhem (route)
Postadres: Postbus 9090, 6800 GX Arnhem
Telefoon: (026) 359 99 99
Fax: (026) 359 94 80
E-mail: provincieloket@gelderland.nl
Twitter: twitter.com/provgelderland

  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Boorprofielen met legenda 

Verklaring onafhankelijkheid uitvoering veldwerk 



Projectcode: 20406101A

Locatie: Emmerikseweg 10 Netteren

Schaal: 1: 30
Getekend volgens NEN 5104

Boring: 1
Datum: 13-5-2020
Boormeester: Martin Boer

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

gazon0

Zand, zeer fijn, matig kleiïg,
zwak humeus, lichtbruin,
Edelmanboor

40

Klei, zwak zandig, matig
siltig, zwak
baksteenhoudend,
donkerbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk zandig, matig
siltig, donkerbruin,
Edelmanboor

150

Zand, matig grof, matig
siltig, licht bruinbeige,
Edelmanboor

200

Zand, zeer grof, zwak
grindig, lichtbeige,
Edelmanboor

240

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
lichtbeige, Edelmanboor

340

Boring: 2
Datum: 13-5-2020
Boormeester: Martin Boer

0

50

100

1

2

gazon0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, zwak siltig, sporen
baksteen, donkerbruin,
Edelmanboor

40

Klei, zwak zandig,
donkerbruin, Edelmanboor

100

Boring: 3
Datum: 13-5-2020
Boormeester: Martin Boer

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gazon0

Zand, zeer fijn, matig kleiïg,
zwak humeus, lichtbruin,
Edelmanboor

60

Klei, zwak zandig, matig
siltig, zwak
baksteenhoudend,
donkerbruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk zandig, matig
siltig, donkerbruin,
Edelmanboor

150

Zand, matig grof, matig
siltig, licht bruinbeige,
Edelmanboor

200

Boring: 4
Datum: 13-5-2020
Boormeester: Martin Boer

0

50

100

1

2

gazon0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, zwak siltig,
donkerbruin, Edelmanboor

40

Klei, zwak zandig,
donkerbruin, Edelmanboor

100



Projectcode: 20406101A

Locatie: Emmerikseweg 10 Netteren

Schaal: 1: 30
Getekend volgens NEN 5104

Boring: 5
Datum: 13-5-2020
Boormeester: Martin Boer

0

50

100

1

2

gazon0

Zand, zeer fijn, zwak
humeus, zwak siltig,
donkerbruin, Edelmanboor

50

Klei, zwak zandig, matig
siltig, donkerbruin,
Edelmanboor

100



Projectcode: 20406101A

Locatie: Emmerikseweg 10 Netteren

Schaal: 1: 30
Getekend volgens NEN 5104

Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

VERKLARING ONAFHANKELIJKHEID UITVOERING VELDWERK 

 

 
 

 
Projectcode: 20406101A 
Locatie: Emmerikseweg 10, Netterden 

Projectleider: H.D. Verhave 
 

 

 

BRL SIKB:  1000 Monsterneming voor partijkeuringen 
  2000 Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 
  2100 Mechanisch boren 
  6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg 
 

 

 
Protocollen:  1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie 
  1002 Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen 
  2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 

  2002 Het nemen van grondwatermonsters 
  2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 
  2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 
  2101 Mechanisch boren 
  6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele 

methoden 
  6002 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ 

methoden 
 

 

 
Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen 

 van de BRL SIKB 2000 en de daarbij behorende protocollen. 
 
Naam: Handtekening: 
  
M.G. Boer 

 

 
E. Dunnewold 
 
 

 
 

 
 
 

  
  
  
 
 
 

 

 

  
 
 
 

 
 

 

 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Em m eriksew eg 1 0  t e  Net t erden

projectcode M M 2 0 2 0 5

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 0 0 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 3 0 -1 0 -2 0 2 0

boorm eester A. Ellm ann

0

50

100

150

200

250

0

-40

zand, zeer fijn, m at ig silt ig, zwak grindig, m at ig hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, edelm an

-40

-120

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak grindig, zwak hum eus, donker bruin, bruin, ow: 
geen, m at ig klei, sporen kolengruis, edelm an

-120

-150

klei, sterk zandig, zwak grindig, neut raal bruin, bruin, ow: geen, edelm an

-150

-210

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak grindig, neut raal bruin, bruin, ow: geen, edelm an

-210

-250

zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak grindig, licht  bruin, beige, ow: geen, edelm an



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water
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Analysecertificaten 



T.a.v. Hette Verhave
Coenecoop 3c3
2741 PG  WADDINXVEEN

Datum: 22-May-2020

NETHERLANDS

Waders Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 13-May-2020

Emmerikseweg 10 Netteren

20406101A
2020073015/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Emmerikseweg 10 Netteren

1 2

Martin Boer 1/2

20406101A

Analysecertificaat

22-May-2020/08:00

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

13-May-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020073015/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 92.6% (m/m) 86.0Droge stof

S 2.3% (m/m) ds 2.5Organische stof

97% (m/m) ds 97Gloeirest

S 10.8% (m/m) ds 10.4Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 100mg/kg ds 180Barium (Ba)

S 0.35mg/kg ds 0.43Cadmium (Cd)

S 8.3mg/kg ds 13Kobalt (Co)

S 19mg/kg ds 22Koper (Cu)

S 0.080mg/kg ds 0.080Kwik (Hg)

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

S 16mg/kg ds 29Nikkel (Ni)

S 92mg/kg ds 30Lood (Pb)

S 79mg/kg ds 86Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

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

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

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

MM1 1 (0-40) 2 (0-40) 4 (0-40) 5 (0-50)

MM2 1 (50-100) 3 (60-100) 11361445

11361444

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

13-May-2020

13-May-2020



Emmerikseweg 10 Netteren

1 2

Martin Boer 2/2

20406101A

Analysecertificaat

22-May-2020/08:00

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

13-May-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020073015/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.15mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.41mg/kg ds 0.091Fluorantheen

S 0.22mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.29mg/kg ds 0.055Chryseen

S 0.13mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.19mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.21mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.21mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 1.9mg/kg ds 0.43PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MM1 1 (0-40) 2 (0-40) 4 (0-40) 5 (0-50)

MM2 1 (50-100) 3 (60-100) 11361445

11361444

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

13-May-2020

13-May-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020073015/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11361444 1  0  40 05381863971 MM1 1 (0-40) 2 (0-40) 4 (0-40) 5 (0-50)

 11361444 2  0  40 05381864111 MM1 1 (0-40) 2 (0-40) 4 (0-40) 5 (0-50)

 11361444 4  0  40 05381864131 MM1 1 (0-40) 2 (0-40) 4 (0-40) 5 (0-50)

 11361444 5  0  50 05381864211 MM1 1 (0-40) 2 (0-40) 4 (0-40) 5 (0-50)

 11361445 1  50  100 05381864102 MM2 1 (50-100) 3 (60-100)

 11361445 3  60  100 05381864182 MM2 1 (50-100) 3 (60-100)
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020073015/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020073015/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. Hette Verhave
Coenecoop 3c3
2741 PG  WADDINXVEEN

Datum: 02-Jun-2020

NETHERLANDS

Waders Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 27-May-2020

Emmerikseweg 10 Netteren

20406101A
2020080729/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen
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P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL
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Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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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).



Emmerikseweg 10 Netteren

1

Edwin Dunnewold 1/2

20406101A

Analysecertificaat

02-Jun-2020/09:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

27-May-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020080729/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 38µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 4.2µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 4.8µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 22µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 1-1-1 1 (240-340) 11386341

Eurofins Analytico B.V.
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-May-2020



Emmerikseweg 10 Netteren

1

Edwin Dunnewold 2/2

20406101A

Analysecertificaat

02-Jun-2020/09:06

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

27-May-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020080729/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 1-1-1 1 (240-340) 11386341

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
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BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-May-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020080729/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11386341 1  240  340 08008763761 1-1-1 1 (240-340)

 11386341 1  240  340 06804692322 1-1-1 1 (240-340)

 11386341 1  240  340 06804692743 1-1-1 1 (240-340)
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020080729/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020080729/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.
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Bijlage | 4 
Toetsing analyseresultaten 



Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2020073015 
Uw projectnummer 20406101A 
Uw projectnaam Emmerikseweg 10 Netteren 
Datum monstername 13-05-2020 
  

Parameter Eenheid 

MM1 1 
(0-40) 2 
(0-40) 4 
(0-40) 5 
(0-50) GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  92,6  92,6       
Organische stof % (m/m) ds  2,3  2,3       
Gloeirest % (m/m) ds  97        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  10,8  10,8       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  100  184,5   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,35  0,5244  - 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  8,3  14,87  - 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  19  29,92  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,080  0,1004  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  16  26,92  - 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  92  123,9  + 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  79  128,8  - 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  9,13       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  15,22       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  15,22       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  33,48       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0  15,22       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  18,26       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  106,5  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,003       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,003       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,003       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,003       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,003       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,003       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,003       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0213  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,15  0,15       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,41  0,41       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,22  0,22       
Chryseen mg/kg ds  0,29  0,29       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,13  0,13       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,19  0,19       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,21  0,21       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,21  0,21       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  1,9  1,88  + 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 10,8 % van droge stof en organische stof: 2,3 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  



 
Toetsing analyseresultaten grond 
  

Certificaatnummer 2020073015 
Uw projectnummer 20406101A 
Uw projectnaam Emmerikseweg 10 Netteren 
Datum monstername 13-05-2020 
  

Parameter Eenheid 

MM2 1 
(50-100) 3 
(60-100) GSSD   +/-   RG   AW   T   I  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  86,0  86,0       
Organische stof % (m/m) ds  2,5  2,5       
Gloeirest % (m/m) ds  97        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  10,4  10,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  180  340,2   20,0   190,0   555,0   920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,43  0,6426  + 0,2   0,6   6,8   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  13  23,82  + 3,0   15,0   103,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  22  34,83  - 5,0   40,0   115,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,080  0,1008  - 0,05   0,15   18,1   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  - 1,5   1,5   95,8   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  29  49,75  + 4,0   35,0   67,5   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  30  40,54  - 10,0   50,0   290,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  86  141,7  + 20,0   140,0   430,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  8,4       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  14,0       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  14,0       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  30,8       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0  14,0       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  16,8       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  98,0  - 35,0   190,0   2600,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0196  - 0,007   0,02   0,51   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,091  0,091       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  0,055  0,055       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,43  0,426  - 0,35   1,5   20,8   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  < Achtergrondwaarde of RG  
+  > Achtergrondwaarde  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 10,4 % van droge stof en organische stof: 2,5 % van droge stof. 

 



Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2020073015 
Uw projectnummer 20406101A 
Uw projectnaam Emmerikseweg 10 Netteren 
Datum monstername 13-05-2020 
  

Parameter Eenheid 

MM1 1 
(0-40) 2 
(0-40) 4 
(0-40) 5 
(0-50) GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  92,6  92,6       
Organische stof % (m/m) ds  2,3  2,3       
Gloeirest % (m/m) ds  97        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  10,8  10,8       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  100  184,5       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,35  0,5244  -  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  8,3  14,87  -  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  19  29,92  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,080  0,1004  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  16  26,92  -  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  92  123,9  +  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  79  128,8  -  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  9,13       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  15,22       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  15,22       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  33,48       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0  15,22       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  18,26       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  106,5  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,003       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,003       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,003       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,003       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,003       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,003       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,003       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0213  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  0,15  0,15       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,41  0,41       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,22  0,22       
Chryseen mg/kg ds  0,29  0,29       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,13  0,13       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,19  0,19       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  0,21  0,21       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  0,21  0,21       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  1,9  1,88  +  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Klasse wonen  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 10,8 % van droge stof en organische stof: 2,3 % van droge stof. 



 
Toetsing analyseresultaten toepassing van grond/bagger op landbodem 
  

Certificaatnummer 2020073015 
Uw projectnummer 20406101A 
Uw projectnaam Emmerikseweg 10 Netteren 
Datum monstername 13-05-2020 
  

Parameter Eenheid 

MM2 1 
(50-100) 3 
(60-100) GSSD   +/-   AW   Wonen  Industr.  IW  

  
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000   Uitgevoerd        
  

Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m)  86,0  86,0       
Organische stof % (m/m) ds  2,5  2,5       
Gloeirest % (m/m) ds  97        
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds  10,4  10,4       
  

Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds  180  340,2       920,0  
Cadmium (Cd) mg/kg ds  0,43  0,6426  +  0,6   1,2   4,3   13,0  
Kobalt (Co) mg/kg ds  13  23,82  +  15,0   35,0   190,0   190,0  
Koper (Cu) mg/kg ds  22  34,83  -  40,0   54,0   190,0   190,0  
Kwik (Hg) mg/kg ds  0,080  0,1008  -  0,15   0,83   4,8   36,0  
Molybdeen (Mo) mg/kg ds  <1,5  1,05  -  1,5   88,0   190,0   190,0  
Nikkel (Ni) mg/kg ds  29  49,75  ++  35,0    100,0   100,0  
Lood (Pb) mg/kg ds  30  40,54  -  50,0   210,0   530,0   530,0  
Zink (Zn) mg/kg ds  86  141,7  +  140,0   200,0   720,0   720,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds  <3,0  8,4       
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds  <5,0  14,0       
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds  <5,0  14,0       
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds  <11  30,8       
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds  <5,0  14,0       
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds  <6,0  16,8       
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds  <35  98,0  -  190,0   190,0   500,0   5000,0  
  

Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB 52 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB 101 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB 118 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB 138 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB 153 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB 180 mg/kg ds  <0,0010  0,0028       
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds  0,0049  0,0196  -  0,02   0,04   0,5   1,0  
  

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naftaleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fenanthreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Fluorantheen mg/kg ds  0,091  0,091       
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Chryseen mg/kg ds  0,055  0,055       
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds  <0,050  0,035       
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds  <0,050  0,035       
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds  0,43  0,426  -  1,5   6,8   40,0   40,0  
  

 

Legenda 

  
-  klasse achtergrondwaarde  
+  klasse wonen  
++  klasse industrie  
+++  niet toepasbaar  
++++  nooit toepasbaar  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte  
  
Eindoordeel  Klasse industrie  
  
GSSD is gecorrigeerd met de volgende gegevens:  
Lutum: 10,4 % van droge stof en organische stof: 2,5 % van droge stof. 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  

 



Toetsing analyseresultaten grondwater 
  

Certificaatnummer 2020080729 
Uw projectnummer 20406101A 
Uw projectnaam Emmerikseweg 10 Netteren 
Datum monstername 27-05-2020 
  

Parameter Eenheid 
1-1-1 1 
(240-340) GSSD   +/-   RG   S   T   I  

  
Metalen 
Barium (Ba) µg/L  38  38,0  - 20,0   50,0   338,0   625,0  
Cadmium (Cd) µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,4   3,2   6,0  
Kobalt (Co) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   20,0   60,0   100,0  
Koper (Cu) µg/L  4,2  4,2  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Kwik (Hg) µg/L  <0,050  0,035  - 0,05   0,05   0,175   0,3  
Molybdeen (Mo) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   5,0   153,0   300,0  
Nikkel (Ni) µg/L  4,8  4,8  - 3,0   15,0   45,0   75,0  
Lood (Pb) µg/L  <2,0  1,4  - 2,0   15,0   45,0   75,0  
Zink (Zn) µg/L  22  22,0  - 10,0   65,0   433,0   800,0  
  

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,2   15,1   30,0  
Tolueen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   504,0   1000,0  
Ethylbenzeen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   4,0   77,0   150,0  
o-Xyleen µg/L  <0,10  0,07       
m,p-Xyleen µg/L  <0,20  0,14       
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L  0,21  0,21  - 0,2   0,2   35,1   70,0  
BTEX (som) µg/L  <0,90        
Naftaleen µg/L  <0,020  0,014  - 0,02   0,01   35,0   70,0  
Styreen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   153,0   300,0  
  

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   0,01   500,0   1000,0  
Trichloormethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   6,0   203,0   400,0  
Tetrachloormethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
Trichlooretheen µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   24,0   262,0   500,0  
Tetrachlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   20,0   40,0  
1,1-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   454,0   900,0  
1,2-Dichloorethaan µg/L  <0,20  0,14  - 0,2   7,0   204,0   400,0  
1,1,1-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   150,0   300,0  
1,1,2-Trichloorethaan µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   65,0   130,0  
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07       
CKW (som) µg/L  <1,6        
Tribroommethaan µg/L  <0,20  0,14       630,0  
Vinylchloride µg/L  <0,10  0,07  - 0,2   0,01   2,5   5,0  
1,1-Dichlooretheen µg/L  <0,10  0,07  - 0,1   0,01   5,0   10,0  
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L  0,14  0,14  - 0,2   0,01   10,0   20,0  
1,1-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,2-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
1,3-Dichloorpropaan µg/L  <0,20  0,14       
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L  0,42  0,42  - 0,6   0,8   40,4   80,0  
  

Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C12-C16) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C16-C21) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C21-C30) µg/L  <15  10,5       
Minerale olie (C30-C35) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie (C35-C40) µg/L  <10  7,0       
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L  <50  35,0  - 50,0   50,0   325,0   600,0  
  

 

Legenda 

  
-  < streefwaarde/aw2000 of RG  
+  > Streefwaarde (S)  
++  > Tussenwaarde (T)  
+++  > Interventiewaarde (I)  
  Niet getoetst  
RG  Rapportagegrens  
GSSD   Gestandaardiseerd gehalte   
  
 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.  

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/  

 



Bijlage | 5 
Achtergrondinformatie 

 
1 Toelichting bij verschillende onderzoeken/onderzoeksstappen 
 
Vooronderzoek: Ook wel bekend als historisch onderzoek. Het betreft het verzamelen van informatie 
over de locatie middels archiefonderzoek, historisch bronnen en kaarten en een locatie-inspectie. Het 

vooronderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5725.  
 
Verkennend bodemonderzoek: Op basis van de gekozen strategie (onverdachte of verdachte locatie) 
worden een aantal boringen en/of peilbuizen geplaatst. Een aantal grond- en grondwatermonsters wordt 
geanalyseerd op de relevante parameters. In de rapportage wordt verwoord of de milieuhygiënische 

kwaliteit voldoende is voor hetgeen is voorgenomen of dat nader bodemonderzoek noodzakelijk is. Het 
verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740.  

 
Nader bodemonderzoek: Het in één of meerdere fasen vaststellen van de aard, oorzaak, mate, omvang 
en ligging van een verontreiniging. In de rapportage wordt de verontreinigingssituatie omschreven. Over 
het algemeen wordt ook een risicobeoordeling uitgevoerd (bepaling ernst en spoedeisendheid). 
Uitvoering (behoudens voor asbest) conform de NTA 5755.  
 

Verkennend asbest in grondonderzoek: Onderzoek naar asbest in de bodem met minder dan 50 
gewichtsprocent bodemvreemd materiaal. In de rapportage wordt verwoord of het asbestgehalte 
aanleiding geeft tot nader onderzoek. Uitvoering conform de NEN 5707. 
 
Verkennend asbest in puinonderzoek: Onderzoek naar asbest in funderingslagen, stortlocaties en wegen 
met meer dan 50 gewichtsprocent bodemvreemd materiaal. In de rapportage wordt verwoord of het 
asbestgehalte aanleiding geeft tot nader onderzoek. Uitvoering conform de NEN 5897.  

 

Nader asbest in grond- of puinonderzoek: onderzoek naar de oorzaak, mate, omvang en ligging van een 
asbestverontreiniging. In de rapportage worden de verontreinigingssituatie omschreven. Over het 
algemeen wordt ook een risicobeoordeling uitgevoerd (bepaling ernst en spoedeisendheid). Uitvoering 
conform de NEN 5707 of NEN 5897.  
 
Partijkeuring: Ook wel bekend als AP04. Een onderzoek gericht op het vervoeren en elders toepassen 

van grond of bouwstof. In de rapportage worden de hergebruiksmogelijkheden verwoord.  
 
 
2 Toetsingskader 
 
De toetsingen worden conform de geldende richtlijnen uitgevoerd. Voor parameters anders dan asbest 

geschiedt dit middels BoToVa (Bodem Toets- en Validatieservice). In de toetstabellen zijn ook de 
normwaarden voor de geanalyseerde parameters weergegeven.  
 
De toetsingswaarden zijn opgenomen in de Regeling Bodemkwaliteit bijlage B en de Circulaire 

Bodemsanering bijlage 1. De meest recente versies zijn te raadplegen via wetten.overheid.nl.  
 
De toetsingswaarden zijn als volgt gedefinieerd: 

 
Achtergrondwaarde 
Voor grond en baggerspecie bij regeling vastgestelde gehalten aan chemische stoffen voor een goede 
bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingbronnen. 
Deze waarden zijn (door gemeenten) vastgesteld in het project ‘achtergrondwaarden 2000 (AW 2000)’.  
 
Interventiewaarde 

Waarde waarmee voor verontreinigende stoffen in grond en grondwater het concentratieniveau wordt 
aangegeven waarboven sprake is van ernstige vermindering of dreigende vermindering van de 
functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. 
 
  



Streefwaarden grondwater 

Aanduiding van het ijkpunt voor de milieukwaliteit voor de lange termijn, uitgaande van verwaarloosbare 

risico’s voor het ecosysteem waarbij voor metalen onderscheid wordt gemaakt tussen diep en ondiep 
grondwater. 
 
Tussenwaarde  
Voor grond: het rekenkundig gemiddelde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde van een 

verontreinigende stof. 
Voor grondwater: het rekenkundig gemiddelde van de streefwaarde en de interventiewaarde van een 
verontreinigende stof. 
De tussenwaarde is de concentratiegrens waarboven in beginsel nader onderzoek wordt uitgevoerd, 
omdat het vermoeden van ernstige bodemverontreiniging bestaat. 
 
Naast de toetsing aan de bovenstaande waarden kan ook (indicatief) getoetst worden aan 

bodemkwaliteitsklassen (Altijd Toepasbaar, Wonen, Industrie, Niet of Nooit Toepasbaar). 
 
 
3 Betrouwbaarheid van onderzoeken 

 
Bodemonderzoeken worden op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten 
en methoden. Het gehele proces van offerte tot en met rapportage is geborgd in een gecertificeerd ISO 

9001 kwaliteitssysteem. Analyses vinden, tenzij anders vermeld, plaats in geaccrediteerde laboratoria.  
 
PJ Milieu BV streeft bij elk bodem- en/of grondwateronderzoek naar een optimale representativiteit. 
Echter, een dergelijk onderzoek is gebaseerd op het verrichten van een beperkt aantal boringen en het 
nemen van een beperkt aantal monsters. Hierdoor blijft het mogelijk, dat plaatselijke afwijkingen in de 
samenstelling van grond en/of grondwater aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren 

zijn gekomen. 
 
PJ Milieu BV is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook. 
 
Hierbij wordt er tevens op gewezen, dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. 
Beïnvloeding van grond- en grondwaterkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit 
onderzoek, bijvoorbeeld door bouwrijp maken of aanvoer van grond van elders. 

 
Naarmate een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient men meer voorzichtigheid 
te betrachten en voorbehoud te maken bij het gebruik van de onderzoeksresultaten. 



Bijlage | 6 
Kadastrale kaart en tekening 

 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 25 mei 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Gendringen
H
437

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

Uw referentie: 20406101A



10A

10

1256

1260

657

437

3

1

2

4

5

E

m

m

e

r

i

k

s

e

w

e

g

100

Locatie:

Type:

Omschrijving:

Projectnr: Bestandsnaam:

Formaat: Getekend: Datum: Tekeningnr:

Schaal: 0
1:200

10m2m
204-11-2020SRS (edit AvG)A3

20406101A20406101A

Situatietekening

Verkennend bodemonderzoek

Emmerikseweg 10 Netterden

Aan de maten kunnen geen rechten worden ontleend.

Waders Milieu BV
Coenecoop 3c3
2741 PG Waddinxveen
0182-244500
info@wadersmilieu.nl
www.wadersmilieu.nl

Adres:

Telefoon:
E-mail:
Internet:

LEGENDA

Peilbuis

Huisnummer25

Perceelsnummer1234

Onderzoekslocatie

Bebouwing (buitenmuur)

Perceelsgrens (Kadaster)

Topografie

Boring tot 2,0 m-mv

Boring tot 1,0 m-mv

Boring 30-10-2020



 DATUM: 30-10-2020

BIJLAGE

 PROJECTNUMMER: MM20105

 Situatietekening

 Bodemonderzoek: Emmeriksweg 10 te Netterden

 GETEKEND: AEL

 SCHAAL:

A4

Bebouwing
Tank
Boring tot 2,5 m -mv

Legenda



 

 

 



Quickscan	flora-	en	fauna	

Emmerikseweg	10	Netterden	

	

	

	

	

	

	

	

	
 

	
Nijverdal,	23	oktober	2020	
Projectnummer	20.151

anke001
Getypte tekst
04-02-2021

anke001
Getypte tekst
W-2020-0487



	 2	

Colofon	
	

Titel	 Quickscan	flora-	fauna	Emmerikse	10	Netterden	

Uitvoering	

Veldinventarisatie	

Gecontroleerd	

Otte	Groenadvies	

Ing.	P.	Otte	

T.M.	Stam	–	Gecertificeerd	Stadswerk	Flora	en	Fauna	controleur	2018	

Opdrachtgever	 Kubiek	Ruimtelijke	plannen		
t.a.v.	dhr.	R.	de	Jong	
Kerkewijk	117	
3904	JB	Veenendaal	
06-51558105	
rolf@kubiek.nl	

Projectnummer	 20.151	

Datum	 23	oktober	2020	

Status	 Definitief	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Betrouwbaarheid		

Dit	onderzoek	is	op	zorgvuldige	wijze	uitgevoerd	conform	de	toepasselijke	en	van	kracht	

zijnde	regelgeving	ten	aanzien	van	natuurwetgeving.	Het	onderzoek	betreft	een	

momentopname	en	geeft	een	inschatting	van	de	geschiktheid	van	de	onderzoekslocatie	voor	

beschermde	soorten.	Het	incidenteel	voorkomen	van	beschermde	soorten	is	echter	nooit	met	

zekerheid	te	voorspellen.	Otte	Groenadvies	accepteert	derhalve	op	voorhand	geen	

aansprakelijkheid	ten	aanzien	van	mogelijke	beslissingen	die	de	opdrachtgever	naar	

aanleiding	van	het	door	Otte	Groenadvies	uitgevoerde	onderzoek	neemt.	

 

 

Brilsweg	1a	
7441	BV	te	Nijverdal	
Tel:	06	-	511	77	946	

mail:	info@ottegroenadvies.nl 



	 3	

Inhoudsopgave	

1.	Inleiding	......................................................................................................................................................	4	
1.1.	Aanleiding	en	doelstelling	....................................................................................................	4	

1.1.1	Uitgangspunten	.....................................................................................................................	4	

1.2.	Methodiek	...........................................................................................................................	4	

1.2.1.	Wat	is	een	quickscan	............................................................................................................	4	

1.2.2.	Uitvoer	onderzoek	...............................................................................................................	5	

2.	Wetgeving	...................................................................................................................................................	6	

3.	Gebiedsomschrijving	...................................................................................................................................	7	
3.1.	Huidig	gebruik	planlocatie	en	omgeving	...............................................................................	7	

3.2.	Projectvoornemen	...............................................................................................................	7	

3.3.	Foto	impressie	planlocatie	...................................................................................................	8	

4.	Gebiedsbescherming	...................................................................................................................................	9	
4.1.	Natura	2000	.........................................................................................................................	9	

4.2.	Gelders	Netwerk	Nederland	(GNN)	en	Groene	Ontwikkelingszone	(GO)	.............................	10	

4.3.	Weidevogelgebied	.............................................................................................................	10	

5.	Beschermde	flora	en	fauna	.......................................................................................................................	12	
5.1.	Flora	...................................................................................................................................	12	

5.2.	Zoogdieren	.........................................................................................................................	12	

5.3.	Vleermuizen	.......................................................................................................................	12	

5.4.	Vogels	................................................................................................................................	13	

5.5.	Overige	soorten	.................................................................................................................	14	

6.	Conclusies	.................................................................................................................................................	15	
6.1.	Overzicht	van	de	bevindingen	............................................................................................	15	

6.2.	Aanbevelingen	...................................................................................................................	15	

7.	Kwaliteitsborging-	en	geldigheid	...............................................................................................................	17	

Bibliografie	...................................................................................................................................................	18	

Bijlage	...........................................................................................................................................................	19	
BIJLAGE	1:	WETTELIJK	KADER	WET	NATUURBESCHERMING	–	SOORTBESCHERMING	.................	19	

BIJLAGE	2:	Vogelschutzgebiete	DE-4203-401	.............................................................................	23	
	



	 4	

1.	Inleiding	

1.1.	Aanleiding	en	doelstelling	

In	de	ruimtelijke	plannen	is	in	het	kader	van	de	uitvoerbaarheid	inzicht	gewenst	in	de	aanwezigheid	van	
beschermde	flora	en	fauna.	Met	andere	woorden,	in	het	ruimtelijke	ordeningstraject	dient	te	worden	
aangetoond	dat	het	plan,	de	bouw	van	een	woning,	uitvoerbaar	is.	In	dit	kader	dient	een	quickscan	flora	en	
fauna	uitgevoerd	te	worden	op	de	locatie	perceel	gelegen	naast	Emmerikseweg	10	te	Netterden.	

1.1.1	Uitgangspunten	

Uitgangspunt	voor	deze	rapportage	is	de	inkomende	e-mail	van	de	heer	op	7	oktober.	Met	als	onderwerp	
Offerte	Quickscan	flora	en	fauna	Netterden.	Op	8	oktober	2020	is	door	Otte	Groenadvies	een	offerte	met	nr.	
20.141	per	mail	verstuurd,	waarnaar	deze	telefonisch	door	de	heer	R.	de	Jong	is	geaccordeerd.	

1.2.	Methodiek	

Om	optimaal	om	te	gaan	met	het	zorgvuldigheidsprincipe	uit	de	Wet	natuurbescherming	heeft	firma	Kubiek	
besloten	om	een	onderzoek	te	laten	doen,	alvorens	de	werkzaamheden	uit	te	voeren.	Onder	meer	bij	
ruimtelijke	ingrepen	dient	rekening	te	worden	gehouden	met	beschermde	soorten	en	gebieden.	Wet-	en	
regelgeving	omtrent	deze	soorten	en	gebieden	is	vastgelegd	in	de	Wet	natuurbescherming.		
	
Het	onderhavige	rapport	beschrijft	de	resultaten	van	een	zogenaamde	quickscan	van	beschermde	
natuurwaarden	in	en	rond	het	plangebied.	Op	basis	daarvan	worden	uitspraken	gedaan	over	de	(mogelijke)	
effecten	van	de	voorgenomen	ontwikkelingen	en	de	eventueel	noodzakelijke	vervolgstappen.	De	rapportage	
kan	dienst	doen	als	onderbouwing	bij	bestemmingsplanwijzigingen	en	ontheffings-	of	vergunningaanvragen	in	
het	kader	van	de	Wet	natuurbescherming.	
	
In	dit	rapport	worden	de	resultaten	van	het	onderzoek	gepresenteerd	en	getoetst	aan	de	natuurwetgeving	en	
–beleid.		

1.2.1.	Wat	is	een	quickscan	

De	quickscan	flora	en	fauna	is	een	oriënterend	onderzoek.	Hierin	wordt	de	geplande	ontwikkeling	getoetst	aan	
de	natuurwetgeving.	Door	middel	van	een	veldbezoek	en	bureauonderzoek	wordt	beoordeeld	welke	
natuurwaarden	verwacht	worden	in	het	plangebied	en	wordt	gekeken	naar	de	mogelijke	aanwezigheid	van	
beschermde	plant-	en	diersoorten.	Ook	wordt	gekeken	of	de	plannen	mogelijk	een	negatief	effect	hebben	op	
Natura	2000-gebieden	en	provinciaal	beschermde	Natuurmonumenten.	Indien	beschermde	soorten	
voorkomen,	kan	een	vervolgonderzoek	noodzakelijk	zijn.	Eveneens	dient	te	worden	onderzocht	of	er	gebruik	
kan	worden	gemaakt	van	gedragscodes	en	worden	mogelijkheden	tot	ontheffing	verkent.		
	
Een	quickscan	is	een	momentopname	en	geen	standaard	veldinventarisatie	waarbij	meerdere	veldrondes	in	
een	seizoen	worden	uitgevoerd.	Een	quickscan	geeft	daardoor	een	beperkter	beeld	dan	een	standaard	
veldinventarisatie.	Omdat	het	onderzoek	een	momentopname	betreft,	kan	geen	rekening	worden	gehouden	
met	de	dynamische	aspecten	van	natuur,	zoals	migratie	en	kolonisatie	door	soorten	en	veranderd	
terreingebruik	en	–beheer	na	afloop	van	het	onderzoek.		
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1.2.2.	Uitvoer	onderzoek	

Op	8	oktober	2020	is	een	bezoek	gebracht	aan	het	plangebied	en	directe	omgeving.	Gedurende	het	veldbezoek	
is	gelet	op	de	mogelijk	aanwezigheid	van	beschermde	en	bedreigde	soorten	en	de	indirecte	aanwezigheid	in	de	
vorm	van	sporen	(verblijfplaatsen,	wissels,	pootafdrukken	en	dergelijke).	Er	is	gebruik	gemaakt	van	een	
verrekijker	en	fotocamera.	De	weersomstandigheden	waren	bewolkt,	regenachting,	15°C.		
	
Tijdens	het	onderzoek	waar	dit	rapport	is	voortgekomen	is	niet	alleen	gelet	op	flora	en	fauna	binnen	de	
contouren	van	het	plangebied,	maar	ook	op	beschermde	flora	en	fauna	in	de	nabije	omgeving.	Verder	is	aan	de	
hand	van	verspreidingsatlassen	en	andere	standaardwerken	nagegaan	welke	bijzondere	planten-	en	
diersoorten	ervoor	kunnen	komen	in	het	plangebied.		
	 	



	 6	

2.	Wetgeving	
De	Wnb	regelt	de	bescherming	van	in	het	wild	voorkomende	planten	en	dieren	(voorheen	Flora-	en	faunawet)	
(naast	de	bescherming	van	gebieden).	In	de	wet	is	onder	meer	bepaald	dat	beschermde	dieren	niet	gedood,	
gevangen	of	verontrust	mogen	worden	en	beschermde	planten	niet	geplukt,	uitgestoken	of	verzameld.	
Daarnaast	is	het	niet	toegestaan	om	de	directe	leefomgeving	van	beschermde	soorten,	waaronder	nesten	en	
holen,	te	beschadigen,	te	vernielen	of	te	verstoren	(artikelen	3.1,	3.5	en	3.10).	Bovendien	dient	iedereen	
voldoende	zorg	in	acht	te	nemen	voor	alle	in	het	wild	levende	planten	en	dieren	(algemene	zorgplicht,	artikel	
1.11).		
	

De	verbodsbepalingen,	die	handelingen	die	het	voortbestaan	van	planten	en	diersoorten	in	gevaar	kunnen	
brengen	verbieden,	is	een	belangrijk	onderdeel	van	de	Wet	natuurbescherming.	Deze	verboden	zorgen	ervoor	
dat	in	het	wild	levende	soorten	zoveel	mogelijk	met	rust	worden	gelaten.	Deze	verschillen	per	
beschermingsgroep.	De	Wet	natuurbescherming	kent	drie	verschillende	beschermingsregimes:		

• Vogelrichtlijnsoorten	 	
• Habitatrichtlijnsoorten	 	
• Andere	soorten	 	

	
De	provincies	hebben	in	haar	verordeningen	uit	de	lijst	van	‘andere	soorten’	diersoorten	aangewezen	waarvoor	
een	vrijstelling	geldt	en	dus	geen	ontheffing	van	verbodsbepalingen	voor	hoeft	te	worden	aangevraagd.	Deze	
lijst	met	vrijgestelde	soorten	is	per	provincie	anders.	De	zorgplicht	is	wel	van	toepassing.	 Bij	ruimtelijke	
plannen,	met	mogelijke	gevolgen	voor	beschermde	planten	en	dieren,	is	het	verplicht	om	vooraf	te	toetsen	of	
deze	kunnen	leiden	tot	overtreding	van	de	verbodsbepalingen.	Wanneer	dat	het	geval	dreigt	te	zijn,	moet	
onderzocht	worden	of	er	maatregelen	(mitigatie	en/of	compensatie)	genomen	kunnen	worden	om	dit	te	
voorkomen	of	om	de	gevolgen	voor	beschermde	soorten	te	verminderen.	Onder	bepaalde	voorwaarden	geldt	
een	vrijstelling	of	is	het	mogelijk	van	het	bevoegd	gezag	ontheffing	van	de	verbodsbepalingen	te	krijgen	voor	
activiteiten	op	het	gebied	van	ruimtelijke	ontwikkeling	en	inrichting.	Deze	ontheffing	wordt	slechts	verleend	
indien:	 	

• Er	geen	bevredigend	alternatief	is;	 	
• Er	sprake	is	van	een	wettelijk	belang;	 	
• Geen	afbreuk	wordt	gedaan	aan	een	gunstige	staat	van	instandhouding	van	de	soort.		

	
Zie	Bijlage	1	voor	het	Wettelijk	kader	van	de	soortbescherming	in	de	Wnb.		
	
De	Wnb	beschermt	ook	een	aantal	planten	en	vissen	die	onder	de	Flora-	en	faunawet	niet	beschermd	waren.	
Hiermee	is	rekening	gehouden	in	onderliggende	natuurtoets,	zie	verder	in	paragraaf	4.1	aanwezigheid	
beschermde	soorten.	(Overheid,	2015)	 	
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3.	Gebiedsomschrijving	

3.1.	Huidig	gebruik	planlocatie	en	omgeving	

Het	plangebied	ligt	in	een	rivierenlandschap.	Het	landschap	is	plat	en	wordt	doorsneden	door	rivieren	en	oude	
rivierlopen.	In	de	lengte	langs	de	rivieren	liggen	oeverwallen.	Dit	zijn	lange	zandruggen	die	iets	hoger	liggen	
dan	het	omliggende	landschap.	Hierop	zijn	veelal	oude	dorpjes	met	akkers	en	boomgaarden	aanwezig.	Op	de	
oeverwallen	zijn	veelal	de	rivierdijken	aangelegd	(Geologie	van	Nederland,	z.d.).		
	
De	planlocatie	ligt	in	de	bebouwde	kom	van	Netterden,	liggend	in	de	gemeente	Oude	Ijsselstreek.	Ten	zuiden	
van	Netterden	ligt	de	rijksgrens	met	Duitsland.	Ten	zuidwesten	ligt	de	plaats	Emmerich	am	Rhein	en	ten	
noordwesten	’s-Heerdenberg.	
	
Het	onderzoeksgebied	betreft	een	regulier	onderhouden	grasperceel.	De	ontsluiting	vindt	plaats	aan	de	
Emmerikseweg.	De	planlocatie	is	omsloten	door	particuliere	tuinen	en	achterliggende	voetbalvelden.	Op	de	
planlocatie	is	geen	verharding	aanwezig.	
	

	
Afbeelding	1	&	2.	Locatie	plangebied	(rood)	(Pdok,	z.d.)	

3.2.	Projectvoornemen	

Met	de	voorgenomen	ontwikkelingen	wordt	op	het	grasperceel	een	nieuwe	woning	gerealiseerd.	Ten	behoeve	
van	de	reconstructie	verdwijnt	plaatselijk	begroeiing,	maar	dit	blijft	beperkt	tot	de	kruidlaag.	De	
werkzaamheden	zijn	gepland	na	verkrijgen	van	de	benodigde	vergunningen	
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3.3.	Foto	impressie	planlocatie	

	

	
Planlocatie	gezien	vanaf	de	Emmerikseweg		 Planlocatie	gezien	vanaf	de	noordkant	
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4.	Gebiedsbescherming	

4.1.	Natura	2000	

Onderstaande	informatie	in	paragraaf	4.1	is	gebaseerd	op	de	volgende	informatiebronnen:	(Ministerie	van	
Landbouw,	Natuur	en	Voedselkwaliteit,	z.d.).	&	(Rijksoverheid,	2019).	
	
De	Natura	2000	is	een	Europees	netwerk	van	beschermde	natuurgebieden.	In	deze	gebieden	wordt	de	flora	en	
fauna	in	combinatie	met	hun	natuurlijke	leefomgeving	beschermd	om	de	biodiversiteit	in	stand	te	houden	of	te	
verbeteren.	Om	te	voorkomen	dat	de	natuur	in	Europa	zijn	biodiversiteit	verliest	zijn	de	Vogelrichtlijn	en	de	
Habitatrichtlijn	opgericht.	Deze	richtlijnen	bestaan	uit	twee	delen,	namelijk	de	soorten-	en	gebiedsbescherming		
	
Een	project	mag	pas	worden	uitgevoerd	als:	

- De	natuurlijke	kenmerken	van	het	gebied	niet	zullen	worden	aangetast;	
- In	geval	van	een	negatieve	impact	een	alternatief	of	milderende	maatregelen	worden	voorzien	die	de	

negatieve	impact	tenietdoen;	
- Indien	alsnog	tot	uitvoering	wordt	besloten	om	dwingende	redenen	van	groot	openbaar	belang,	alle	

nodige	compenserende	maatregelen	worden	genomen	om	te	waarborgen	dat	de	algehele	samenhang	
van	Natura	2000	bewaard	blijft.		

	
Nederland	
Er	liggen	geen	Natura	2000-gebieden	in	de	omgeving	van	het	plangebied.	Dichtbij	zijnde	gebied	is	Rijntakken,	
ruim	10	kilometer	ten	westen	van	de	locatie.	Gezien	de	aard	en	schaal	van	de	ingreep	zijn	effecten	op	
doelstellingen	van	Natura	2000-gebieden	op	voorhand	uitgesloten.	Nader	onderzoek	naar	effecten	op	
doelstellingen	van	Natura	2000-gebieden	is	niet	nodig	(Provincie	Gelderland,	z.d.).		
	
Duitsland	
Dichtbij	zijnde	gebied	in	Duitsland	is:	Natura	2000	Nordrhein-Westfalen.	(DE-4101-301),	op	ongeveer	400	
meter	ten	zuiden	van	de	planlocatie	(Atlas	Leefomgeving,	2018).	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Afbeelding	3.	Locatie	plangebied	
(rood),	N2000	(DE-4101-301)	(Atlas	
Leefomgeving,	2018)	
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4.2.	Gelders	Netwerk	Nederland	(GNN)	en	Groene	Ontwikkelingszone	(GO)	

De	planlocatie	ligt	niet	binnen	de	begrenzing	van	het	Natuurnetwerk	Nederland.	De	dichtstbijzijnde	gebieden	
betreft	de	rivier	de	IJssel.	De	ingrepen	vinden	plaats	buiten	deze	provinciaal	beschermde	gebieden	en	hebben	
geen	effect	op	de	kernkwaliteiten	en	ontwikkelingsdoelen.	Nader	onderzoek	naar	externe	effecten	is	niet	nodig	
	(Provincie	Gelderland,	z.d.)	
	

4.3.	Weidevogelgebied	

Gelderland	
De	weidevogelgebieden	maken	deel	uit	van	de	Groene	Ontwikkelingszone.	De	Groene	Ontwikkelingszone	
bestaat	uit	terreinen	die	geen	natuurbestemming	hebben	maar	die	vaak	ruimtelijk	vervlochten	is	met	het	
Gelders	Natuurnetwerk.	Het	gaat	vooral	om	landbouwgrond,	maar	ook	om	terreinen	voor	verblijfs-	en	
dagrecreatie,	infrastructuur,	woningen	en	bedrijven.	Ook	ganzenfoerageergebieden	maken	deel	uit	van	de	
Groene	Ontwikkelingszone.	(Provincie	Gelderland,	z.d.)	 
	
Duitsland	
Op	c.a.	400	meter	ten	noorden	van	de	planlocatie,	aan	de	noordzijde	van	het	plaatsje	Wyler	ligt	het	
vogelschutzgebiete	DE-4203-401	(Afbeelding	3,	pagina	9)	(Bijlage	2.	Uitgebreide	omschrijving)	(Natura	2000-
Gebiete	in	Nordrhein-Westfalen,	z.d.).	
	
Het	betreft	het	een	na	grootste	vogelreservaat	in	Noordrijn-Westfalen	dat	grotendeels	samenvalt	met	het	
RAMSAR-gebeid	Benedenrijn.	Het	vogelreservaat	is	het	overwinteringsgebied	voor	poolganzen.	De	ganzen	zijn	
een	levende	uitdrukking	van	de	behoefte	aan	een	internationaal	biotoopnetwerk	dat	Nederland	-	ook	
overwinteringswijken	-	verbindt	met	de	Nederrijn,	maar	ook	de	ganzenbroedgebieden	in	het	verre	Siberië	
omvat.	De	speerpunten	in	dit	beleid	zijn;	

• De	bestaande	habitatdiversiteit	met	zijn	karakteristieke	avifauna	moet	worden	behouden	en	verder	
ontwikkeld;	

• Maatregelen	in	verband	met	sealen	of	snijden	moeten	worden	vermeden;	
• Een	kleinschalige	verandering	van	het	gebruik	van	weide,	weiland	en	hooiweide,	indien	mogelijk	in	

een	complex	met	hoge	kruidachtige	velden	en	braakland,	moet	worden	aangemoedigd;		
• Het	huidige	aandeel	grasland	in	het	vogelreservaat	moet	worden	behouden	en	indien	mogelijk	

uitgebreid;	
• Elke	verdere	verdroging	van	de	uiterwaarden	moet	met	alle	beschikbare	maatregelen	worden	

tegengegaan	(in	geen	geval	maatregelen	die	afstroming	bevorderen),	het	natmaken	van	deelgebieden	
is	essentieel;		

• De	wateren	moeten	worden	beschermd	tegen	eutrofiëring	door	extensivering	van	aangrenzende	
graslanden.	De	alluviale	bosontwikkeling	met	een	focus	op	de	daarvoor	bestemde	FFH-gebieden	moet	
worden	veiliggesteld	en	bevorderd;	

• Maatregelen	die	-	ook	grensoverschrijdend	effectief	-	dienen	om	het	recreatief	gebruik	op	een	met	de	
natuur	verenigbare	manier	te	reguleren.	

	
Effectenbeoordeling	
Weidevogelgebied	
De	planlocatie	maakt	geen	onderdeel	uit	van	beschermde	weidevogel	en/of	ganzenfoerageergebieden.	
Dergelijk	gebieden	zijn	(binnen	de	Nederlandse	grens)	in	de	omgeving	van	het	plangebied	niet	aanwezig.	Een	
negatief	effect	hierop	wordt	niet	verwacht.		
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Vogelschutzgebiete	DE-4203-401		
In	de	omgeving	ten	zuiden	van	de	planlocatie	ligt	het	Vogelschutzgebiete	DE-4203-401.	Tussen	de	planlocatie	
en	het	beschermde	vogelschutzgebiete	ligt,	als	barrière,	de	bebouwde	kom	van	Netterden.	De	planlocatie	ligt	
niet	direct	aangrenzend	aan	het	beschermde	gebied.	De	ontwikkeling	heeft	geen	invloed	op	versnippering,	
verrijking	en	verdroging	van	deze	gebieden.	Mits	de	voorgenomen	nieuwe	inrichting	bovengenoemde	
speerpunten	niet	in	geding	komen,	worden	negatieve	effecten	hierop	niet	verwacht.	
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5.	Beschermde	flora	en	fauna		

5.1.	Flora	

Het	onderzoek	heeft	plaatsgevonden	in	een	voor	flora	minder	geschikte	periode,	waardoor	een	deel	van	de	
kruidlaag	niet	herkenbaar	meer	aanwezig	is.	
	
Het	terrein	bestaat	uit	een	regulier	onderhouden	gazon.	In	het	gazon	kwamen	kenmerkende	ruderale	
graslandsoorten	voor.	Een	boom-	en	struiklaag	zijn	op	de	planlocatie	niet	aanwezig.		
	
Beschermde	houtopstanden	
Gemeente	Oude	IJsselstreek	heeft	een	bijzondere	bomenlijst	opgesteld	waarop	beschermde-	en	monumentale	
bomen	staan	vernoemd.	Uit	deze	lijst	is	gebleken	dat	er	geen	beschermingswaardige	bomen	op	de	planlocatie	
en	de	directe	omgeving	aanwezig	zijn.	(Gemeente	Oude	IJsselstreek,	2011)	
	
Effectenbeoordeling	
Binnen	het	onderzoeksgebied	zijn	geen	beschermde	planten	aangetroffen.	Recente	waarnemingen	van	
beschermde	plantensoorten	ontbreken	eveneens.	In	combinatie	met	de	voedselrijke	omstandigheden	in	de	
omgeving	en	het	ontbreken	van	zeer	specifieke	biotopen	waar	beschermde	planten	worden	aangetroffen,	is	
aanwezigheid	van	beschermde	vaatplanten	uit	te	sluiten.	Nader	onderzoek	naar	vaatplanten	is	niet	nodig.		

5.2.	Zoogdieren	

Onder	zoogdieren	worden	hier	bedoeld	alle	grond-	en	boomgebonden	zoogdieren	met	uitzondering	van	
vleermuizen.		
	
In	en	rondom	de	planlocatie	zijn	geen	sporen	aangetroffen	die	duiden	op	aanwezigheid	van	beschermde	
soorten.	Het	ontbreekt	aan	een	geschikt	leefgebied	voor	zwaarder	beschermde	soorten	en	dergelijke	soorten	
komen	dan	ook	met	zekerheid	niet	voor	op	de	planlocatie.		
	
Algemeen	voorkomende	zoogdierensoorten	zoals	huismuis,	huisspitsmuis,	haas	en	egel	komen	
hoogstwaarschijnlijk	wel	in	en	rond	het	plangebied.	Deze	soorten	zijn	niet	beschermd	of	staan	op	de	
vrijstellingslijst	van	de	provincie	Gelderland.		
	
Effectenbeoordeling	
Op	de	projectlocatie	worden	voornamelijk,	algemene	zoogdiersoorten	verwacht.	De	werkzaamheden	kunnen	
tot	negatieve	effecten	op	deze	soorten	leiden,	bijvoorbeeld	door	de	aantasting	van	holen	en	gangenstelsels.	
Omdat	een	vrijstelling	bij	ruimtelijke	ontwikkeling	en	inrichting	geldt,	moet	alleen	rekening	gehouden	worden	
met	de	algemene	zorgplicht	die	voor	alle	planten	en	dieren	geldt.		
	
Aantasting	van	vaste	verblijfplaatsen	van	zwaarder	beschermde	soorten	is	niet	aan	de	orde,	daar	het	
plangebied	niet	beschikt	over	een	geschikt	leefgebied	en	doordat	de	locatie	buiten	het	bekende	
verspreidingsgebied	valt.	Significante	verslechtering	van	(potentieel)	leefgebied	is	geen	sprake.	Nader	
onderzoek	naar	beschermde	soorten	is	niet	aan	de	orde.		

5.3.	Vleermuizen	

Een	vleermuisonderzoek	valt	buiten	het	kader	van	een	quickscan.	Wel	is	de	potentie	onderzocht	van	het	
plangebied	voor	vleermuizen	en	is	gelet	op	sporen.	Verblijfplaatsen	van	vleermuizen	bevinden	zich	in	holten	
van	bomen	en	besloten	of	donkere	ruimten	van	kunstwerken,	zoals	gebouwen.		
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Er	is	onderzocht	welke	soorten	redelijkerwijs	of	mogelijk	te	verwachten	zijn	aan	de	hand	van	het	landschap,	de	
omgeving	en	gekend	verspreidingsbeeld.	Daarna	is	onderzocht	welke	functies	voor	vleermuizen	mogelijk	
voorkomen.	Als	richtlijn	is	hiervoor	de	checklist	van	het	huidig	geldende	vleermuisprotocol	(2017)	
aangehouden.	Het	gaat	om	voor	vleermuis	van	belang	zijnde	objecten	die	door	de	beoogde	activiteit	of	plan,	in	
relevante	mate	worden	aangetast.	Foerageergebied	en	vliegroutes	zijn	alleen	beschermd	als	ze	essentieel	zijn	
voor	het	goede	voortbestaan	van	de	soort	ter	plaatse	(Netwerk	Groene	Bureaus,	2017)	(Vleermuizen-	Alle	
soorten	van	Europa	en	Noordwest-Afrika,	2011)	
	

Verblijfplaatsen	
Op	de	planlocatie	zijn	geen	bomen	aanwezig	die	worden	gekapt,	er	wordt	geen	bebouwing	geamoveerd.	De	
ruimtelijke	ontwikkeling	heeft	geen	negatief	effect	op	mogelijke	verblijfplaatsen	van	deze	soort.		
	
Foerageergebied	en	vlieg-	en	mitigatieroutes	
Boven	het	plangebied	wordt	mogelijk	gefoerageerd	door	vleermuizen.	Hier	is	echter	geen	sprake	van	een	
foerageergebied	dat	van	essentieel	belang	is	voor	vleermuizen.	In	de	directe	omgeving	zijn	vele	vergelijkbare	
en	meer	geschikte	locaties	aanwezig.	Daarnaast	blijft	tijdens-	en	na	de	ruimtelijke	ontwikkeling	het	plangebied	
geschikt	als	foerageergebied.	Het	plangebied	vormt	geen	schakel	als	vlieg-	en	mitigatieroute.		
	
Licht	
Met	de	nieuwe	inrichting	moet	rekening	worden	gehouden	met	kunstmatige	lichtbronnen	om	lichtverstoring	
te	voorkomen.	Dit	betekent	dat	de	plaatsing,	de	intensiviteit	en	de	stralingsrichting	van	buitenlampen	zodanig	
moet	zijn	dat	er	geen	verstoring	van	strooilicht	plaatsvindt.	Werk	met	vleermuisvriendelijke	verlichting	en	
maak	de	verlichting	dynamisch.	Te	allen	tijde	moet	de	verlichting	naar	beneden	gericht	zijn	om	verstoring	door	
middel	van	strooilicht	te	voorkomen.		
	
Effectenbeoordeling		
Op	basis	van	het	veldbezoek	is	de	inschatting	dat	de	vleermuizen	geen	gebruik	maken	van	planlocatie.	Nader	
onderzoek	en/of	ontheffing	aanvragen	is	niet	nodig.		
	

5.4.	Vogels	

Vogels	met	jaarrond	beschermde	verblijfplaats	

Tijdens	het	onderzoek	zijn	er	geen	horsten,	roekenkolonie	of	geschikte	(oude)	kraaiennesten	aangetroffen	in	
het	plangebied	en	nabije	omgeving.	Geschikte	bebouwing	voor	huismus,	gierzwaluw	en	uil	ontbreken,	
waardoor	nestlocaties	zijn	uitgesloten	in	het	plangebied.	Mogelijk	wordt	de	omgeving	gebruikt	door	
foeragerende	huismussen	die	in	gebouwen	in	de	omgeving	broeden.	Tijdens	het	veldbezoek	zijn	geen	mussen	
gehoord	en	gezien.	Nesten	van	de	huismus	is	te	vinden	in	menselijke	bebouwing,	onder	dakpannen	en	in	kieren	
en	gaten	in	muren.	De	planlocatie	vormt	geen	schakel	in	het	functioneel	leefgebied	van	de	huismus.	Het	terrein	
is	volledig	verhard	en	biedt	geen	mogelijkheden	tot	dekking	en	voedselaanbod.	Het	eventueel	belang	als	
foerageergebied	zal	beperkt	zijn	door	de	directe	nabijheid	van	betere	foerageermogelijkheden.	
	
Overige	jaarrond	beschermde	nestplaatsen	
Tijdens	het	onderzoek	zijn	er	geen	horsten,	roekenkolonie	of	geschikte	(oude)	kraaiennesten	aangetroffen	in	
het	plangebied	en	nabije	omgeving.	
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Overige	broedvogels	

De	omgeving	van	het	plangebied	is	geschikt	voor	algemene	broedvogels.	Het	plangebied	biedt	mogelijkheden	
voor	nestlocaties.	Tijdens	de	inventarisatie	zijn	geen	nesten,	nestactiviteiten	en/of	nestrestanten	aangetroffen.		
	
Effectenbeoordeling	
De	ruimtelijke	ontwikkeling	zal	derhalve	niet	leiden	tot	verstoring,	aantasting	of	vernieling	van	jaarrond	
beschermde	rust-	of	voorplantingsplaatsen	van	vogels.		
	
Voor	alle	beschermde,	inheemse	(ook	de	algemeen	voorkomende)	vogelsoorten	geldt	vanuit	de	Wet	
Natuurbescherming	een	verbod	op	handelingen	die	nesten	of	eieren	beschadigen	of	verstoren.	Ook	
handelingen	die	een	vaste	rust-	of	verblijfplaats	van	beschermde	vogels	verstoren	is	niet	toegestaan.	In	de	
praktijk	betekent	dit	dat	verstorende	werkzaamheden	bij	voorkeur	buiten	het	broedseizoen*	moeten	
plaatsvinden.		
	
*In	het	kader	van	de	Wet	natuurbescherming	wordt	voor	het	broedseizoen	geen	standaardperiode	gehanteerd.	
Van	belang	is	of	een	broedgeval	verstoord	wordt,	ongeacht	de	datum.	Globaal	gaat	het	echter	om	de	periode	
van	15	maart	tot	15	juli.		

5.5.	Overige	soorten		

Het	ontbreekt	aan	een	geschikt	leefgebied	voor	zwaarder	beschermde	soorten	(amfibieën,	reptielen,	vissen	en	
ongewervelden)	en	dergelijke	soorten	komen	dan	ook	met	zekerheid	niet	voor	op	de	planlocatie.		
	
Algemeen	kleine	soorten	komen	hoogstwaarschijnlijk	wel	in	en	rond	het	plangebied.	Herkomst	is	terug	te	
voeren	op	de	aanwezige	eendenvijver.	Deze	soorten	zijn	niet	beschermd	of	staan	op	de	vrijstellingslijst	van	de	
provincie	Gelderland	
	

Effectenbeoordeling	
Het	vóórkomen	van	beschermde	soorten	uit	overige	soortgroepen	(amfibieën,	reptielen,	vissen	en	
ongewervelden)	is	op	voorhand	uitgesloten	wegens	het	ontbreken	van	geschikt	leefgebied	en	doordat	de	
locatie	buiten	het	bekende	verspreidingsgebied	valt.	Negatieve	effecten	op	beschermde	soorten	uit	overige	
soortgroepen	zijn	derhalve	op	voorhand	uit	te	sluiten.	Een	ontheffing	of	nader	onderzoek	naar	deze	soorten	is		
uit	te	sluiten.		
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6.	Conclusies	

6.1.	Overzicht	van	de	bevindingen	

Gebiedsbescherming		 	 	 Aanwezigheid		 Effecten		 Aanbeveling	

Natura	2000	-	zuurgevoeligheid		 	 geen	 	 geen	 	 geen	

Overige	onderdelen	GNN	&	GO	 	 geen	 	 geen	 	 geen	 	

	

Soortgroepen	 	 	 	 Aanwezigheid	 Effecten		 Aanbevelingen	

Flora	–	beschermde	soorten	 	 niet	 	 geen	 	 geen	

Zoogdieren	–	gebouwbewonend	 	 niet	 	 geen	 	 geen	

Zoogdieren	–	grond-/boombewonend	 mogelijk		 geen	 	 geen	

Zoogdieren	–	vrijgestelde	soorten	 	 aanwezig	 mogelijk		 zorgplicht	

Vleermuizen	–	verblijfplaatsen	 	 mogelijk		 geen	 	 geen,	mits..1	

Vleermuizen	–	vlieg/foerageerroute	 mogelijk		 geen	 	 geen,	mits..1	

Vogels	–	jaarrond	beschermde	nesten	 niet	 	 geen	 	 geen	

Vogels	–	algemene	broedvogels	 	 mogelijk		 beperkt	 	 zorgplicht	

Amfibieën/vissen	–	vrijgestelde	soorten	 niet	 	 geen	 	 geen	

Amfibieën/vissen	–	beschermde	soorten	 niet	 	 geen	 	 geen	

Reptielen/ongewervelden	–	vrijgest.	soort	 mogelijk		 beperkt			 zorgplicht	

Reptielen/ongewervelden	–	besch.	soort		 niet	 	 geen		 	 geen	

	
1=	mits	beperkt	met	licht-	en	trillingsbelasting	wordt	omgegaan	

6.2.	Aanbevelingen	

Gebiedsbescherming	
• N2000	Nederland:	De	ingrepen	behorend	tot	het	project	leiden	niet	tot	effecten	op	beschermde	

natuurgebieden,	zoals	aantasting	van	kernkwaliteiten	of	doelstellingen	van	het	GNN	of	externe	
effecten	op	Natura	2000-gebieden;	

	
• N2000	Duitsland:	Vogelschutzgebiete	DE-4203-401		

In	de	omgeving	ten	noorden	van	de	planlocatie	ligt	het	Vogelschutzgebiete	DE-4203-401.	Met	de	
nieuwe	inrichting	worden	geen	negatieve	effecten	als	versnippering,	verrijking	en	verdroging	van	deze	
gebieden	verwacht.		
	

Fauna	
Zoogdieren:	

• Effecten	op	beschermde	soorten	en	soortgroepen	waarvoor	geen	vrijstelling	geldt,	zijn	uitgesloten	
omdat	er	geen	aanwijzingen	zijn	dat	dergelijke	soorten	binnen	invloedssfeer	van	de	werkzaamheden	
voorkomen;		

	
• Tijdens	het	broedseizoen	zijn	broedgevallen	van	algemene	broedvogels	in	de	omgeving	van	het	

plangebied	te	verwachten.	Bezette	nesten	mogen	nooit	vernield	worden.	Verstoring	is	alleen	
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toegestaan	wanneer	deze	geen	invloed	heeft	op	de	overleving	van	ouders	en	jongen.	De	piek	van	het	
broedseizoen	ligt	in	de	periode	half	maart-half	juli,	maar	eerdere	en	latere	broedgevallen	komen	voor;	

	
Zorgplicht	

• Ten	aanzien	van	alle	dieren	en	planten	(beschermd	of	niet	beschermd)	geldt	dat	men	zich	dient	te	
houden	aan	de	algemene	zorgplicht.	Dit	houdt	in	dat	nadelige	gevolgen	voor	flora	en	fauna	naar	
redelijkheid	zoveel	mogelijk	voorkomen	moeten	worden;		

	
Overige	

• Wanneer	tijdens	werkzaamheden	toch	beschermde	soorten	worden	aangetroffen	dienen	
werkzaamheden	tijdelijk	te	worden	stilgelegd	en	wordt	contact	opgenomen	met	een	inzake	
deskundige.	Overleg	met	de	deskundige	moet	duidelijk	maken	hoe	met	de	ontstane	situatie	kan	
worden	omgegaan;	

	
• Goedgekeurde	gedragscode,	ruimtelijke	ontwikkeling	van	de	vereniging	Stadswerk	kan	worden	

toegepast	tijdens	de	werkzaamheden.	Hierin	wordt	beschreven	hoe	om	te	gaan	met	o.a.	de	algemene	
zorgplicht.	Wel	moet	er	een	kanttekening	worden	geplaatst,	als	basis	van	de	gedragscode	ligt	de	Flora-	
en	faunawet.	De	gedragscode	is	nog	niet	aangepast	op	de	(per	1	januari	2017)	geldende	wet-	en	
regelgeving,	Wet	natuurbescherming.	
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7.	Kwaliteitsborging-	en	geldigheid	
Door	de	inzet	van	deskundigen	op	gebied	van	ecologie	en	landelijk	geaccepteerde	onderzoeksmethoden	is	de	
kwaliteit	van	het	onderzoek	zoveel	mogelijk	gewaarborgd.	Otte	Groenadvies	hanteert	de	richtlijnen	van	het	
Netwerk	Groene	Bureaus	en	de	richtlijnen	uit	de	soorten-	standaarden/kennisdocumenten	van	RVO/BIJ12.	
Toetsing	van	de	aanpak	en	uitwisseling	van	ervaringen	met	gemeente/provincie	en	collega-onderzoekers	vindt	
plaats	op	regelmatige	basis.		
	
Garanties	over	aan-/afwezigheid	van	planten	en	dieren	is	niet	te	geven.	Daarvoor	is	de	aard	en	de	opzet	van	
een	quickscan	niet	toereikend.	Daarbij	is	het	een	eenmalige	momentopname	en	houdt	het	geen	rekening	met	
de	dynamische	aspecten	van	natuur,	zoals	migratie	en	kolonisatie	door	soorten	en	veranderingen	in	
terreingebruik	en	beheer.	De	geldigheidsduur	van	de	rapportage	bedraagt	voor	de	zwaarder	beschermde	
soorten	maximaal	3	jaar.		
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Bijlage	

BIJLAGE	1:	WETTELIJK	KADER	WET	NATUURBESCHERMING	–	SOORTBESCHERMING		

De	Wnb	is	op	1	januari	2017	in	werking	getreden.	De	wet	is	in	de	plaats	gekomen	van	de	
Natuurbeschermingswet	1998,	de	Flora-	en	faunawet	en	de	Boswet.	De	wet	is	ingedeeld	in	hoofdstukken	en	
kent	een	algemeen	deel	(hoofdstuk	1),	delen	over	Natura	2000-gebieden	(hoofdstuk	2),	soorten	(hoofdstuk	3),	
houtopstanden,	hout	en	houtproducten	(hoofdstuk	4),	verder	delen	die	gaan	over	vrijstellingen,	beschikkingen	
en	verplichtingen	(hoofdstuk	5),	financiële	bepalingen	(hoofdstuk	6),	handhaving	(hoofdstuk	7),	overige	
bepalingen	(hoofdstuk	8)	en	tot	slot	een	beschrijving	van	het	overgangsrecht	(hoofdstuk	9)	en	een	beschrijving	
van	de	wijziging	van	overige	wetten	(hoofdstuk	10).	In	navolgende	paragrafen	is	een	samenvattende	
beschrijving	van	het	onderdeel	soortbescherming	gegeven,	wat	relevant	is	voor	onderliggende	toetsing.	
(Overheid,	2015)	

Categorieën		

De	wet	maakt	onderscheid	in	drie	categorieën	van	beschermde	soorten,	namelijk:		
• Vogelrichtlijnsoorten			
• Habitatrichtlijnsoorten			
• Andere	soorten			

	
Vogelrichtlijnsoorten		
Alle	van	nature	in	Nederland	in	het	wild	levende	vogels	van	soorten	als	bedoeld	in	artikel	1	van	de	
Vogelrichtlijn	zijn	in	Nederland	beschermd.	De	soorten	van	artikel	1	van	Vogelrichtlijn	zijn	alle	vogelsoorten	die	
op	het	Europese	grondgebied	van	de	lidstaten	van	de	EU	voorkomen.	Het	deel	daarvan	dat	van	nature	in	
Nederland	voorkomt,	is	dus	beschermd	(art.	3.1	lid	1).		
		
Habitatrichtlijnsoorten		
In	deze	categorie	vallen	alle	in	het	wild	levende	dieren	zoals	genoemd	in:			

• bijlage	IV,	onderdeel	a,	bij	de	Habitatrichtlijn,			
• bijlage	II	bij	het	Verdrag	van	Bern	of;			
• bijlage	I	bij	het	Verdrag	van	Bonn;	(art.	3.5	lid	1)		en	(in	hun	natuurlijke	verspreidingsgebied)	planten	

van	soorten,	genoemd	in:			
• bijlage	IV,	onderdeel	b,	bij	de	Habitatrichtlijn	of;			
• bijlage	I	bij	het	Verdrag	van	Bern;	(art.	3.5,	lid	5)		

De	bijlagen	zijn	zeer	uitgebreid	en	er	staan	ook	veel	soorten	in	genoemd	die	van	nature	niet	in	Nederland	
	voorkomen.			
	
Andere	soorten		
Naast	de	soorten	waarvan	de	bescherming	op	Europees	niveau	verplicht	is	gesteld,	is	er	ook	een	aantal	soorten	
op	nationaal	niveau	beschermd.	Dit	is	dus	een	“nationale	kop”	op	de	Europese	bescherming.	Het	gaat	hierbij	
om	soorten	die	zeer	zeldzaam	en/of	bedreigd	zijn	en	waarvan	het	duurzaam	voortbestaan	niet	is	verzekerd	als	
er	geen	beschermingsmaatregelen	worden	getroffen.	De	soorten	waar	het	om	gaat	zijn	opgenomen	op	de	
bijlage	bij	de	wet	(art.	3.10,	lid	1	onder	a	en	c).			
	
Verbodsbepalingen		Ten	aanzien	van	vogels	verbiedt	de	wet	het	opzettelijk	doden	of	vangen	(art.	3.1	lid	1),	het	
opzettelijk	vernielen	van	nesten,	rustplaatsen	en	eieren	(art.	3.1	lid	2),	het	rapen	of	onder	zich	hebben	van	
eieren	(art.	3.1	lid	3)	en	het	opzettelijk	storen	van	vogels	(art.	3.1lid	4).	Het	verbod	tot	opzettelijk	storen	geldt	
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niet	in	het	geval	de	storing	niet	van	wezenlijke	invloed	is	op	de	staat	van	instandhouding	van	de	desbetreffende	
vogelsoort	(art.	3.1	lid	5).			
	
Ten	aanzien	van	de	overige	Europees	beschermde	diersoorten	verbiedt	de	wet	het	opzettelijk	doden	of	vangen	
(art	3.5	lid	1),	het	opzettelijk	verstoren	(art	3.5	lid	2),	het	opzettelijk	vernielen	of	rapen	van	eieren	(art	3.5	lid	3)	
en	het	beschadigen	of	vernielen	van	voortplantingsplaatsen	of	rustplaatsen	(art	3.5	lid	4).	Ten	aanzien	van	de	
Europees	beschermde	plantensoorten	verbiedt	de	wet	het	opzettelijk	plukken	en	verzamelen,	afsnijden,	
ontwortelen	en	vernielen	(art	3.5	lid	5).		
	
Ten	aanzien	van	de	nationaal	beschermde	diersoorten	geldt	slechts	een	verbod	op	het	opzettelijk	doden	of	
vangen	(art	3.10	lid	1	onder	a)	en	het	opzettelijk	beschadigen	of	vernielen	van	voortplantingsplaatsen	of	
rustplaatsen	(art	3.10	lid	1	onder	b).	Ten	aanzien	van	de	nationaal	beschermde	plantensoorten	geldt	een	
verbod	op	het	opzettelijk	plukken	en	verzamelen,	afsnijden,	ontwortelen	of	vernielen	(art	3.10	lid	1	onder	c).		
	
Gedragscodes,	vrijstellingen	en	ontheffingen		
	
Gedragscode		
De	in	het	voorgaande	beschreven	verbodsbepalingen	zijn	niet	van	toepassing	op	handelingen	die	zijn	
beschreven	in	en	aantoonbaar	worden	uitgevoerd	volgens	een	door	de	minister	van	EZ	vastgestelde	
gedragscode	(art.	3.31	lid	1).	Het	moet	dan	gaan	om	handelingen	die	plaatsvinden	in	het	kader	van:		
a.	een	bestendig	beheer	of	onderhoud	aan	vaarwegen,	watergangen,	waterkeringen,	waterstaatswerken,	
oevers,	vliegvelden,	wegen,	spoorwegen	of	bermen,	of	in	het	kader	van	natuurbeheer;			
b.	een	bestendig	beheer	of	onderhoud	in	de	landbouw	of	de	bosbouw;			
c.	een	bestendig	gebruik;			
d.	ruimtelijke	ontwikkeling	of	inrichting.			
	
Vrijstelling		
Provinciale	staten	en	de	minister	van	EZ	kunnen	vrijstelling	verlenen	van	de	verbodsbepalingen	(art	3.3	lid	2-	4;	
3.8	lid	2-5,	3.10	lid	2).	Voor	zover	het	gaat	om	de	hiervoor	beschreven	verbodsbepalingen,	kan	in	het	kader	van	
ruimtelijke	ontwikkeling	en	inrichting	een	ontheffing	worden	verleend	op	de	verbodsbepalingen	van	artikel	3.1,	
3.5	en	3.10,	dus	ten	aanzien	van	alle	beschermde	soorten.	Een	vrijstelling	mag	alleen	worden	verleend	
wanneer	aan	bepaalde	voorwaarden	is	voldaan.	Deze	zijn	gelijk	aan	de	voorwaarden	waaronder	een	ontheffing	
verleend	kan	worden	(zie	hieronder).		
Voor	welke	soorten	een	vrijstelling	geldt,	verschilt	per	bevoegd	gezag	(ministerie	van	EZ	en	de	afzonderlijke	
provincies).	De	lijst	met	vrijgestelde	soorten	van	het	ministerie	is	alleen	van	toepassing	op	handelingen	
waarvoor	de	minister	van	EZ	het	gevoegd	gezag	is.	Voor	handelingen	waarvoor	Gedeputeerde	Staten	het	
bevoegd	gezag	zijn,	geldt	de	vrijstellingslijst	van	de	betreffende	provincie.		
	
Ontheffing		
Voor	soorten	waarvoor	(in	de	betreffende	provincie)	geen	vrijstelling	geldt,	moet	wanneer	niet	volgens	een	
gedragscode	wordt	gewerkt	een	ontheffing	worden	aangevraagd	wanneer	er	een	handeling	wordt	uitgevoerd	
waardoor	een	verbodsbepalingen	van	artikel	3.1,	3.5	of	3.10	van	de	Wnb	wordt	overtreden	(art	3.3	lid	1,3;	3.8	
lid	1,3,	3.10	lid	2).	Of	deze	ontheffing	kan	worden	verleend,	hangt	af	van	of	men	kan	voldoen	aan	de	
voorwaarden.	Deze	voorwaarden	verschillen	per	categorie.		
	
De	eerste	eis	die	wordt	gesteld,	is	dat	er	geen	andere	bevredigende	oplossing	mag	zijn.	Dat	betekent	-	ook	in	
combinatie	met	de	in	artikel	1.11	beschreven	zorgplicht	-	wanneer	een	overtreding	redelijkerwijs	te	voorkomen	
is	en	ontheffing	niet	mogelijk	is.	De	werkzaamheden	moeten	dan	op	zodanige	wijze	worden	uitgevoerd	dat	er	
geen	overtreding	van	de	wet	plaatsvindt.	Te	denken	valt	aan	het	kappen	van	bomen	buiten	het	broedseizoen,	
of	het	afzetten	van	en	het	wegvangen	van	soorten	in	het	werkgebied.		
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Verder	kan	een	ontheffing	alleen	worden	verleend	wanneer	is	aangetoond	dat	er	geen	afbreuk	wordt	gedaan	
aan	de	gunstige	staat	van	instandhouding	van	de	betreffende	soort.	Daarnaast	gelden	er	per	categorie	
verschillende	aanvullende	voorwaarden.		
	
Voor	Vogelrichtlijnsoorten	kan	alleen	een	ontheffing	worden	verleend:	(art	3.3	lid	4):		
1.	in	het	belang	van	de	volksgezondheid	of	de	openbare	veiligheid;		
2.	in	het	belang	van	de	veiligheid	van	het	luchtverkeer;		
3.	ter	voorkoming	van	belangrijke	schade	aan	gewassen,	vee,	bossen,	visserij	of	wateren;		
4.	ter	bescherming	van	flora	en/of	fauna;			
5.	voor	onderzoek	of	onderwijs,	het	uitzetten	of	herinvoeren	van	soorten,	of	voor	de	daarmee	
	samenhangende	teelt,	of			
6.	om	het	vangen,	het	onder	zich	hebben	of	elke	andere	wijze	van	verstandig	gebruik	van	bepaalde	vogels	in	
kleine	hoeveelheden	selectief	en	onder	strikt	gecontroleerde	omstandigheden	toe	te	staan.			
	
Voor	Habitatrichtlijnsoorten	kan	alleen	een	ontheffing	worden	verleend:	(art	3.8	lid	5):		
1.	in	het	belang	van	de	bescherming	van	de	wilde	flora	of	fauna	of	in	het	belang	van	de	instandhouding	van	de	
natuurlijke	habitats;			
2.	ter	voorkoming	van	ernstige	schade	aan	met	name	de	gewassen,	veehouderijen,	bossen,	visgronden,	
wateren	of	andere	vormen	van	eigendom;			
3.	in	het	belang	van	de	volksgezondheid,	de	openbare	veiligheid	of	andere	dwingende	redenen	van	groot	
openbaar	belang,	met	inbegrip	van	redenen	van	sociale	of	economische	aard	en	met	inbegrip	van	voor	het	
milieu	wezenlijke	gunstige	effecten;			
4.	voor	onderzoek	en	onderwijs,	repopulatie	of	herintroductie	van	deze	soorten	of	voor	de	daartoe	benodigde	
kweek,	met	inbegrip	van	de	kunstmatige	vermeerdering	van	planten,	of			
5.	om	het	onder	strikt	gecontroleerde	omstandigheden	mogelijk	te	maken	op	selectieve	wijze	en	binnen	
bepaalde	grenzen	een	beperkt,	bij	de	ontheffing	of	vrijstelling	vastgesteld	aantal	van	bepaalde	dieren	van	de	
aangewezen	soort	te	vangen	of	onder	zich	te	hebben,	onderscheidenlijk	een	beperkt	bij	de	ontheffing	of	
vrijstelling	vastgesteld	aantal	van	bepaalde	planten	van	de	aangewezen	soort	te	plukken	of	onder	zich	te	
hebben.			
	
Voor	de	andere	soorten	gelden	de	voorwaarden	die	gelden	voor	de	overige	Europees	beschermde	soorten,	
aangevuld	met:	(art	3.10	lid	2):		
6.	in	het	kader	van	de	ruimtelijke	inrichting	of	ontwikkeling	van	gebieden,	daaronder	begrepen	het	daarop	
volgende	gebruik	van	het	ingerichte	of	ontwikkelde	gebied;			
7.	ter	voorkoming	van	schade	of	overlast,	met	inbegrip	van	schade	aan	sportvelden,	schietterreinen,	
industrieterreinen,	kazernes	of	begraafplaatsen;			
8.	ter	beperking	van	de	omvang	van	de	populatie	van	dieren,	in	verband	met	door	deze	dieren	ter	plaatse	en	in	
het	omringende	gebied	veelvuldig	veroorzaakte	schade	of	in	verband	met	de	maximale	draagkracht	van	het	
gebied	waarin	de	dieren	zich	bevinden;			
9.	ter	voorkoming	of	bestrijding	van	onnodig	lijden	van	zieke	of	gebrekkige	dieren;		
10.	in	het	kader	van	bestendig	beheer	of	onderhoud	in	de	landbouw	of	bosbouw;		
11.	in	het	kader	van	bestendig	beheer	of	onderhoud	aan	vaarwegen,	watergangen,	waterkeringen,		
waterstaatswerken,	oevers,	vliegvelden,	wegen,	spoorwegen	of	bermen,	of	in	het	kader	van		
natuurbeheer;		
12.	in	het	kader	van	bestendig	beheer	of	onderhoud	van	de	landschappelijke	kwaliteiten	van	een	bepaald		
gebied,	of		
13.	in	het	algemeen	belang.		
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Aanhaken	bij	de	Wet	Algemene	Bepalingen	Omgevingsrecht	(WABO)		
Er	kan	voor	worden	gekozen	geen	ontheffing	Wnb	aan	te	vragen,	maar	de	toestemming	aan	te	laten	haken	bij	
de	Omgevingsvergunning.	In	dat	geval	dient	het	betreffende	onderzoek	bijgevoegd	te	worden	bij	de	aanvraag	
Omgevingsvergunning.	Het	bevoegd	gezag	voor	de	Omgevingsvergunning	vraagt	vervolgens	een	verklaring	van	
geen	bedenking	(vvbg)	aan	bij	het	bevoegd	gezag	Wnb.	De	voorwaarden	waaronder	de	vvgb	wordt	afgegeven	
maken	vervolgens	onderdeel	uit	van	de	Omgevingsvergunning.		
	
Wanneer	ervoor	wordt	gekozen	de	toestemming	Wnb	niet	aan	te	laten	haken,	moet	de	ontheffing	Wnb	zijn	
aangevraagd	voordat	de	Omgevingsvergunning	wordt	aangevraagd.	(Overheid,	2015)	
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BIJLAGE	2:	Vogelschutzgebiete	DE-4203-401	

Het	op	een	na	grootste	vogelreservaat	in	Noordrijn-Westfalen,	dat	grotendeels	samenvalt	met	het	
gerapporteerde	RAMSAR-gebied	"Beneden-Rijn".	Het	omvat	de	recente	uiterwaarden	van	de	Rijn	
(dijkvoorland),	maar	ook	gedeeltelijk	b.v.	met	de	duffel,	grote	gebieden	in	de	Altaue	(dijkachterland).	Het	is	een	
typisch,	historisch	gegroeid	cultuurlandschap	in	de	riviervallei.	Het	wordt	nog	steeds	gekenmerkt	door	de	
Rijnstroom	met	zijn	zand-	en	slibbanken	die	in	de	nazomer	vaak	droogvallen,	door	uitgestrekte,	incidenteel	
overstroomde	graslanden	(weilanden	en	hooilanden)	met	een	focus	op	het	dijkvoorland,	door	osboogmeren,	
oude	beekgeulen	en	poelen	met	deels	hun	drijvende	blad-	en	slibgeulen.	in	complexe	ineengrijping	met	
schietwilgenbossen	of	wilgenstruiken,	door	een	groot	aantal	ontgravingswateren	en	gedeeltelijk	kleinschalige	
chambering	door	heggen	en	kopbomen,	zoals	in	het	gebied	van	de	Düffel	of	het	Momm	laagland,	maar	ook	
akkerland	in	het	dijkachterland.	
	
Het	vogelreservaat	is	het	overwinteringsgebied	voor	maar	liefst	200.000	poolganzen,	die	elk	jaar	het	
middelpunt	vormen	van	een	uniek	natuurspektakel.	De	ganzen	zijn	een	levende	uitdrukking	van	de	behoefte	
aan	een	internationaal	biotoopnetwerk	dat	Nederland	-	ook	overwinteringswijken	-	verbindt	met	de	Nederrijn,	
maar	ook	de	ganzenbroedgebieden	in	het	verre	Siberië	omvat.	Naast	het	buitengewone	belang	van	het	gebied	
voor	de	witkopgans	en	de	bonengans,	is	het	vogelreservaat	met	zijn	talrijke	watermassa's	van	nationaal	belang	
voor	vele	soorten	vogels	die	hier	broeden	(visdief,	zwarte	stern,	rietzanger,	slobeend,	bonte	waterhoen),	en	
aan	de	andere	kant	wordt	het	naast	ganzen	gebruikt	door	vele	andere	vogelsoorten	(bijv.	Roerdomp,	
bosstrandloper,	wilde	zwaan,	dwergzwaan,	dwergzanger)	worden	gebruikt	als	rust-	en	
overwinteringsgebieden.	De	kiezelzandige	oevers	van	de	Rijn	en	de	afgravingsmeren	zijn	een	favoriete	
broedplaats	voor	de	kleine	plevier.	Tureluurs,	grutto,	kievit,	wulp	en	kwartelkoning	broeden	in	het	grasland,	
vooral	wanneer	het	niet	zo	intensief	wordt	gebruikt	in	delen	van	de	oude	uiterwaarden	en	in	de	buurt	van	
binnenwateren	wanneer	het	grondwaterpeil	relatief	hoog	is.	Blauwborstjes	en	steenchats	broeden	op	
uitgestrekte	graslandgebieden	die	zeldzaam	zijn	geworden	en	worden	afgewisseld	met	wilgenstruiken.	De	
kamervormige	delen	van	het	landschap	met	hun	uitgebreide	populaties	van	kopbomen	herbergen	een	
hoofdvoorraad	van	de	steenuil	in	Noordrijn-Westfalen,	dat	ook	een	van	de	belangrijkste	voorvallen	in	Duitsland	
is.	De	zachthouten	alluviale	bossen	en	struiken	zijn	de	habitat	van	wielewaal	en	nachtegaal.	Tal	van	
deelgebieden	zijn	ook	als	FFH-gebieden	verbonden	met	het	NATURA	2000-netwerk	vanwege	hun	typische	
uiterwaardenhabitat.	
	
De	bestaande	habitatdiversiteit	met	zijn	karakteristieke	avifauna	moet	worden	behouden	en	verder	
ontwikkeld.	Maatregelen	in	verband	met	sealen	of	snijden	moeten	worden	vermeden.	Een	kleinschalige	
verandering	van	het	gebruik	van	weide,	weiland	en	hooiweide,	indien	mogelijk	in	een	complex	met	hoge	
kruidachtige	velden	en	braakland,	moet	worden	aangemoedigd.	Het	huidige	aandeel	grasland	in	het	
vogelreservaat	moet	worden	behouden	en	indien	mogelijk	uitgebreid.	Elke	verdere	verdroging	van	de	
uiterwaarden	moet	met	alle	beschikbare	maatregelen	worden	tegengegaan	(in	geen	geval	maatregelen	die	
afstroming	bevorderen),	het	natmaken	van	deelgebieden	is	essentieel.	De	wateren	moeten	worden	beschermd	
tegen	eutrofiëring	door	extensivering	van	aangrenzende	graslanden.	De	alluviale	bosontwikkeling	met	een	
focus	op	de	daarvoor	bestemde	FFH-gebieden	moet	worden	veiliggesteld	en	bevorderd.	Maatregelen	die	-	ook	
grensoverschrijdend	effectief	-	dienen	om	het	recreatief	gebruik	op	een	met	de	natuur	verenigbare	manier	te	
reguleren,	zijn	eveneens	van	belang.	
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